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APRESENTAÇÃO
Esta obra coletiva traz um conjunto de reflexões desenvolvidas
por diversos alunos, membros do Grupo de Pesquisa Estado & Constituição – GEPE&C e, por consequência, da Rede de Pesquisa Estado
& Constituição – REPE&C -, constituída por diversas Universidades,
brasileiras e estrangeiras.
Aqui, temos a oportunidade de nos confrontarmos com algumas reflexões que trazem pontos de vista acerca de alguns dos temas
preferenciais para o GEPE&C e que dialogam com aquilo que põe
em xeque a doutrina jurídica contemporânea tradicional, frente aos
fenômenos de transformação por que passam Estado e Constituição,
bem com suas repercussões em aspectos pontuais.
Como se vê, tratam-se de trabalhos que envolvem todos os
níveis de ensino, desde a graduação, com alunos de iniciação científica, até orientandos de pós-doutoramento. Com isso, temos reflexões
que se seguem e partem de pontos inaugurais distintos.
O que é relevante, acima de tudo, é que os autores se debruçam sobre alguns dos aspectos fulcrais do debate contemporâneo e
que exigem uma renovação de posturas para o jurista que se pretende
estar apto a lidar com as circunstâncias de um tempo em que “nada é
possível” a partir das “velhas” instituições e, “tudo é possível” desde o
próprio esgotamento das mesmas. Entre o “não mais” e o “ainda não”,
como sugerido por Giacomo Marramao, precisamos estar abertos a nos
confrontarmos com nossos saberes constituídos, nossas convicções
mais arraigadas, sem abrir mão, por óbvio, daquilo que foi conquistado,
a duras penas, pela luta social ao longo dos últimos séculos.
A partir dos esforços dispendidos pelo Grupo, colocamos à
disposição de todos, um pouco daquilo que produzimos e pensamos.
Boa leitura.

Prof. Dr. Jose Luis Bolzan de Morais
Líder do GEPE&C/CNPQ

PARTE 1
O ESTADO SEM ADJETIVOS

O ESTADO (DESCOM)PASSADO NO
CREPÚSCULO DA MODERNIDADE
Tássia A. Gervasoni1
“Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas
usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os
nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares.
É o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos
ficado, para sempre, à margem de nós mesmos”.
(Fernando Pessoa)

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Tamanha é a força modeladora que representa a modernidade
e tudo o que concorre para a sua definição que mesmo o conceito de
“tempo” sofre o impacto de sua emergência. A classificação ainda
hoje usual que divide a história – notadamente em Antiguidade, Idade
Média e Idade Moderna – só se pode formar a partir da perda do caráter puramente cronológico de expressões como “idade moderna”,
“mundo moderno”, que passam a designar o caráter distintivo de uma
época enfaticamente nova (HABERMAS, 1989, p. 16).
Enfaticamente nova, contudo, em relação a um passado específico, pois as novidades nunca cessaram. Constantemente surgem
novas formas de comunicar(-se) e de conhecer(-se), novas formas
de relacionar-se, novas formas de sentir e de ser, novas formas de
nascer, viver e morrer, novas formas de libertação e opressão, por
1

Doutora em Direito pela UNISINOS/Universidad de Sevilla (Espanha). Bolsista CAPES
(PDSE – Proc. nº 12673-13-7). Mestre e Graduada em Direito pela UNISC. Professora.
Integrante do Grupo de Pesquisa “Estado e Constituição”, vinculado ao CNPq. Advogada.
Email: tassiagervasoni@gmail.com.
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meio igualmente de novas formas de manifestação e atuação do
poder, novos poderes.
Assim, quase tudo é inovação e invenção no “velho mundo”, o
“mundo de sempre”, que (re)povoado pelo desconhecido acaba entrando em crise(s). Esse tem sido, pelo menos, um diagnóstico frequente
para tantas mudanças e tamanho despreparo para recebê-las. Fenômenos como a globalização e a “pós-modernidade”, especialmente quanto
aos seus efeitos sobre as mais diversas relações e instituições, costumam
fomentar inúmeras discussões orientadas a esse sentido.
De fato, enquanto berço do atual modelo de Estado e de boa
parte das principais instituições jurídico-políticas contemporâneas, se
realmente a modernidade está em crise, há muito mais que também
precisa ser recuperado/superado/revisto.
Visando a compreensão desse contexto, pressuposto para que
qualquer alternativa seja concretizada, o presente trabalho objetiva retomar as origens e fundamentos do Estado no paradigma da
modernidade, avançando sobre suas crises e críticas para, por fim,
examinar os desafios e perspectivas que se põem à estrutura estatal
no espaço-tempo presente.

I ESTADO E MODERNIDADE: SOBRE ORIGENS E
FUNDAMENTOS
Enquanto elemento chave para a diferenciação da modernidade, a razão foi levada a todos os âmbitos da vida e das organizações
sociais. O sistema de produção, as artes, a arquitetura, as formas jurídicas de regulação, o exercício do poder, tudo passa a ser (re)avaliado
sob esse prisma e aquilo que não o atende é menosprezado.
A inegociável exigência de justificação racional debilitou o sistema organizacional baseado em premissas e dogmas religiosos, cujo
fundamento provinha de uma divindade inexplicável do ponto de
vista agora reclamado, mas até então inquestionado.
Assim, a absoluta originalidade do modo de organização
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política que nasce sob o nome de Estado reside no fato de “constituir a primeira forma de poder totalmente dessacralizada, sem outros
fundamentos que não a necessidade racional de sua existência para
manter a ordem”, sendo justamente esta secularização do poder político o que o constitui em absoluto. Somente Deus era absoluto, mas
a secularização racionalista atribui tal qualidade ao poder do Estado,
inquestionável e inquestionado, capaz de criar ordem, uma ordem
que, por sua vez, só pode encontrar fundamento seguro na razão
(SOTELO, 1996, p. 32).
Um conjunto de circunstâncias que descreve o período medieval deixando ainda mais evidente esse contraste com relação à
modernidade é colocado por Fioravanti, ao conceituar a Constituição
medieval como uma Constituição mista, por “referir-se a uma realidade política e social composta e plural, oposta a toda tentativa de
uniformização. ” A própria disposição para reconhecer-se em uma lei
fundamental comum provém da consciência de que referida lei nada
mais é do que a síntese da pluralidade de pactos e acordos que as
distintas partes, as distintas realidades territoriais, as distintas ordens
estabeleceram entre si (2001, p. 63-64).
Tamanha diversidade, fragmentação e pluralidade de poderes,
instrumentos de normatização e costumes acarretam conflitos e
disputas que culminam em caos. Nesse momento, a cultuada razão
manifesta-se decisivamente, já que racionalmente o Estado surge
como a única possibilidade de acabar com as guerras civis, porque
ao concentrar em si a tomada de decisão, elimina a base dos litígios.
A unicidade é, portanto, a condição formal da ordem (SOTELO,
1996, p. 32).
Como efeito imediato, tem-se o surgimento do Estado Moderno, ao qual se atribui como um dos fatores determinantes justamente
a necessidade de um elemento forte e centralizador diante da fragmentação e da instabilidade de poder verificada até então. A figura
estatal, nesses moldes, aparece como uma perspectiva positiva e necessária de estabilização social; de certa forma, a resposta encontrada
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nesse contexto foi o advento do Estado (e, corolário, a reunificação
do poder na figura do rei) que, em um primeiro momento, assumirá
a forma absolutista.
Considerado esse quadro convém reproduzir a interrogação de
D’Entreves acerca da origem do Estado Moderno: é possível demarcar
com precisão o momento do seu nascimento? As grandes dificuldades
daí decorrentes são óbvias. Por outro lado, a questão de perguntar-se
quando e onde surgiu o Estado Moderno não tem sentido sem que
se defina previamente o que se entende por tal designação ou, pelo
menos, sem que se especifiquem quais de seus traços peculiares (unidade territorial, nacionalidade, monopólio da força, etc.) devem ser
tomados como determinantes para a constatação de sua existência.
De todo modo, segundo o filósofo italiano, a questão “só adquire um
sentido mais preciso quando se contempla ao Estado desde o ponto
de vista do Direito”, já que “o Estado Moderno é um ordenamento
jurídico” e, enquanto tal, “o poder que exerce não é mera força”, mas
uma força que opera segundo um conjunto de normas a partir das
quais se pode deduzir que “existe” um Estado. Sendo assim, a pergunta inicial se transforma e passa a girar em torno de “como” se forma a
ideia moderna de um poder supremo e exclusivo regulado pelo Direito
e, ao mesmo tempo, criado por ele? Em outros termos, o “problema
do nascimento do Estado Moderno não é outro que o do nascimento
e afirmação do conceito de soberania” (2001. p. 123).
A partir disso, há todo um aporte teórico que se constituiu e
se consolida com vistas a justificar a ideia de formação do Estado
enquanto unidade necessária de poder, a começar, notadamente, pelas
referências à soberania.
Enquanto pretensão de racionalização jurídica do poder, a soberania expressa a transformação da força em poder legítimo e a
transformação do poder de fato em poder de Direito. Na sua significação moderna, indissociável da figura do Estado, indica, “[...] em
toda sua plenitude, o poder estatal, sujeito único e exclusivo da política”. Tanto que permitirá ao Estado moderno estabelecer-se na forma
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absolutista, impondo-se sobre a organização medieval ao suprir a “necessidade de unificação e concentração de poder, cuja finalidade seria
reunir numa única instância o monopólio da força num determinado
território e sobre uma determinada população, e, com isso, realizar no
Estado a máxima unidade e coesão” (MATTEUCCI, 1998, p. 1179).
Tradicionalmente a soberania é descrita por um duplo aspecto. Internamente, representa a autoridade suprema e exclusiva
do Estado, sem qualquer poder superior ou equivalente, pelo que
é capaz de manter a unidade e a coerência sociais nos seus limites
territoriais. Externamente, a soberania significa a independência e a
igualdade (pelo menos jurídica e formal) de um Estado perante os
demais, também nesse caso inexistindo poder ou autoridade mais
elevados (supraestatal).
Essa divisão acaba produzindo efeitos concretos que a confirmam, acarretando problemas e questionamentos distintos no tocante
a cada esfera de sua manifestação. Do ponto de vista interno, pode-se dizer que a soberania é hoje menos controvertida, “visto que
é da essência do ordenamento estatal uma superioridade e supremacia”, com capacidade para subordinar os demais poderes sociais.
Assim entendida, a soberania “fixa a noção de predomínio que o
ordenamento estatal exerce num certo território e numa determinada
população sobre os demais ordenamentos sociais”. Partindo desses
pressupostos, Estado ou poder estatal e soberania coincidem amplamente, de modo que “onde houver Estado haverá pois soberania”,
compreendendo a negação desta última a negação do próprio Estado
(BONAVIDES, 2011. p. 132-133).
A identificação da soberania na figura do Estado resulta de
teorizações e sistematizações que remontam ao século XVI, “quando
a instabilidade política fez necessárias novas formas de se pensar o
exercício do poder político”. Não por acaso as duas obras fundamentais sobre o tema, Les Six Livres de la République(1576), de Jean Bodin,
e Leviathan(1651), de Thomas Hobbes, foram escritas em períodos
de intensa guerra civil (ARGUELHES, 2009. p. 764).
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Com os fundamentos inaugurados por Bodin e dos aportes
definitivamente consolidados em Hobbes, pode-se dizer que a questão chave para o nascimento do Estado moderno estava solucionada
a partir da estabilização do conceito de soberania, que por muitos
séculos constituíra o núcleo conceitual e existencial do Estado.

II

ESTADO E MODERNIDADE: SOBRE CRISES E CRÍTICAS

“Crise”, enquanto tema e termo tornou-se “referência ao longo
das últimas décadas do Século XX, supostamente frente à desconstrução dos paradigmas que orientaram a elaboração dos saberes e
das instituições da modernidade. ” Desde então, tudo o que havia
de sólido foi-se esfacelando; seja por envelhecimento – precoce ou
induzido –, por incompatibilidade com as estratégias atuais ou ainda
por outros motivos, o fato é que todas as crises, mesmo apresentadas separadamente, compõem um mosaico único (BOLZAN DE
MORAIS, 2011, p. 25).
Para discutir-se “crise”, portanto, é preciso ter presente que
“uma crise é [...] uma crise de sentido e consequentemente (sic) do
valor de todas as coisas. É todo o sentido do mundo do passado, sobretudo, de sua forma moderna, que está sendo posto em questão”.
É pelo que passa a modernidade, por todo um novo debate acerca
de sua significação e contribuição para a antropogênese. Vive-se,
atualmente, uma crise cultural que, desnudada, é uma crise contra a
razão, contra a ilustração, contra a modernidade, para resumir tudo
a uma palavra. “A crítica da razão instrumental desenvolvida pela
modernidade desemboca numa crítica à modernidade enquanto tal,
e, em última análise, numa crítica à própria razão, que é vista como
instrumento de repressão” (OLIVEIRA, 2001, p. 7).
Na descrição de Habermas, desde “Hegel e Marx até Nietzsche e Heidegger, desde Bataille e Lacan até Foucault y Derrida”,
acusa-se a modernidade, na face da razão fundada na subjetividade,
de somente “denunciar e minar todas as formas abertas de repressão e exploração, de humilhação e alienação, para implantar em seu
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lugar a dominação incontestável da própria racionalidade”. Erguendo-se a si mesma como absoluta, a razão moderna simplesmente
substitui os instrumentos de repressão e de controle, com o agravante de criar, na forma de dominação sobreposta, uma assustadora
(auto)imunidade (1989, p. 74-75).
Mas como o ocidente deixou-se seduzir arrasadoramente por
uma promessa tão abstrata? Wallerstein sinaliza que “[...] a proclamação das virtudes da racionalidade constituiu uma expressão do
seu otimismo e serviu para alimentar o otimismo de todos”. Alicerçada na fé quanto à possibilidade de melhoramento social – note-se,
desatrelado do aspecto moral do indivíduo, pelo que se pagou um
alto preço –, a modernidade achou-se obstaculizada por seu caráter
resolutamente temporal: o que quer que fosse prometido não poderia tardar a confirmar-se – e até hoje não se confirmou. Sua busca
era notadamente materialista, o melhoramento preanunciado era basicamente econômico; mesmo as premissas abrigadas no conceito
de liberdade traduziam-se, ao final, em benefícios materiais. Além
disso, a despeito da centralidade do indivíduo no mundo moderno,
uma acentuada dimensão coletivista penetrou-lhe o cerne, pois “[...]
produziu a primeira geocultura genuinamente coletivista da história, no sentido de que produziu a primeira visão social igualitária
genuinamente cotidiana”. Eram apenas promessas que não alcançaram realidade, mas os confortos materiais não seriam para poucos,
seriam para todos e, portanto, iguais – “todas as filosofias anteriores
presumiam a inevitabilidade das hierarquias e, por isto, rejeitavam o
coletivismo secular”. Ambas as premissas, uma de cunho materialista
e a outra coletivista, examinadas conjuntamente, decifram alguns dos
dilemas que afligem o atual sistema histórico – a economia-mundo
capitalista – e explicam algumas das magoas para com o conceito de
racionalidade hodiernamente. O capitalismo que se instala na modernidade encerra também a grande contradição das suas promessas (de
índole materialista e coletivista), posto que absolutamente incompatíveis com a acumulação incessante de capital, razão de ser daquele
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sistema: “o capitalismo representa a recompensa material para alguns,
mas para que isto possa acontecer, nunca pode haver recompensa
material para todos” (WALLERSTEIN, 2002, p. 173-175).
Não é novidade que a trajetória do capitalismo se mistura com
o processo histórico de conformação e consolidação da modernidade
e, assim, também, do próprio Estado. Divergências quanto à época e à
intensidade dessa conexão não a invalidam, até mesmo porque tanto
a passagem da Idade Média para a modernidade quanto a transição
do modo de produção feudal ao modo capitalista não ocorrem de
maneira uniforme no espaço e no tempo. Há, necessariamente, um
período de transição.
Reconhecendo as dificuldades de periodizar o transcurso histórico desse desenvolvimento, é possível distinguir-lhe três grandes
períodos. O primeiro período foi do capitalismo liberal, ao longo do
século XIX; o segundo, que se pode chamar de capitalismo organizado,
parte do final do século XIX, atinge seu pleno desenvolvimento no
período entre as grandes guerras e perdura até as primeiras décadas
após o término do segundo conflito. Finalmente, o capitalismo dos
dias de hoje, de origens não tão bem definidas devido à dissimetria
temporal com que atingiu diferentes países, mas sem dúvida chegando à maturidade em algum ponto do século XX. Será chamado por
alguns de capitalismo financeiro, por outros de capitalismo monopolista, por
Boaventura de capitalismo desorganizado. De acordo com o sociólogo
português, cada uma dessas fases define uma trajetória específica do
projeto sociocultural da modernidade: “o primeiro período tornou
claro no plano social e político que o projeto da modernidade era
demasiado ambicioso e internamente contraditório e que, por isso, o
excesso das promessas se saldaria historicamente num déficit talvez
irreparável”; apesar das tentativas no segundo período de cumprirem-se tais promessas, quanto a algumas o fazendo, inclusive, em excesso,
o resultado foram novas contradições; até que, no terceiro período,
o que se experimenta hoje, todo esse déficit e as consequências das
falidas promessas são sentidos, apresentando-se muito maior de que
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se julgava e, de fato, irreparável (SANTOS, 2013, p. 102-103).
Desmitifica-se, a partir disso, a ideia de progresso, à qual estavam ligados falsos predicados daquilo que o capitalismo não foi capaz
de fazer. Como sói acontecer, a noção de progresso está associada a
um “andar para frente”. No entanto, essa imagem que constituiu a
base e a identidade do discurso moderno por muito tempo “mediu”
esses passos pela quantificação de índices econômicos, desconsiderando índices de desenvolvimento humano (BITTAR, 2014. p. 73) – e
com isso não se quer dizer que hoje seja diferente, pois ainda existe
uma preocupação e um apreço muito grandes com indicadores econômicos, como o Produto Interno Bruto (PIB), por exemplo, mas
que, todavia, passa a ser confrontado pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), publicado pela primeira vez em 1990.
A razão instrumental predominante da modernidade “converteu a natureza em objeto da volúpia do progresso e do incremento do
poder [...]”, favorecendo e orientando a planificação capitalista à expansão global, que funda ilusões de vida que se esgotam em consumo2
e posse, assim impondo uma atmosfera cadavérica ao mundo, convertido em praça de convergência das múltiplas forças do capital, este cuja
vitória é apenas aparente, pois sua sobrevivência futura também se vê
ameaçada pela escassez de recursos (BITTAR, 2014. p. 74).
Há perigo por toda a parte; os efeitos desse processo de profundas mudanças não se limitam ao capitalismo, atravessam todas
as instâncias da vida. O futuro mais provável ameaça a realidade socialmente construída na modernidade. “Como consequência (sic) da
decadência das ideologias tradicionais, dos sistemas de valores a elas
relacionados e do modelo de conhecer e participar do mundo [...]”
as pessoas viram-se rebaixadas no significado de suas vidas. Ouve-se
“o sinal de alerta contra uma ‘euforia de mercado’ que estremece
2

“Vinculados aos objetos de consumo determinamos a ausência mútua de uns e de outros.
Nossos objetos de amor trocados pelos objetos de consumo. Estamos muito perto de chegar a
um ponto no qual o consumo pode tomar toda a vida, em que todas as atividades quotidianas
resultem invadidas, climatizadas por vínculos articulados de objetos, totalitariamente
homogeneizados pela milagrosa mentalidade de consumo” (WARAT, 2004, p. 373).
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o mundo [...]: o homem dos vínculos desgarrados, magnetizado
pelo vazio significativo de seus corpos sem qualidades, condenados
aos seus próprios impulsos autodestrutivos”. Vive-se a iminência
pressentida de uma catástrofe global dos modos de existência, a
catástrofe das formas de civilização, desequilíbrios ambientais que
colocam em risco a continuidade da vida. Parece não haver ponto de
apoio, pois se deterioram progressivamente as relações individuais e
coletivas em meio a comportamentos motivamos unicamente pela
vaidade que só fazem ampliar o vazio de uma cultura que vê desaparecer, junto a diversas espécies animais e vegetais, a solidariedade.
Então, por que insistir em suportar todo esse mal-estar? Por que se
aprisionar nas tendências destrutivas de uma forma de civilização?
(WARAT, 2004, p. 371-372).

têm isto de imaginário: estabelecer definitivamente a idade da razão”.
(STEIN, 2001, p. 11).

Poder-se-ia responder, com Stein, que “como filhos dos
tempos modernos não queremos que nos vejam como herdeiros de
uma época que acabou” (2001, p. 11), mas as dúvidas permaneceriam
tão incômodas quanto à realidade. É preciso assimilar toda essa crise
e compreender as alternativas propostas para o seu enfrentamento
– que às vezes mostram-se tão confusas e contraditórias quanto o
problema que procuram solucionar.

Sequer é demandado muito esforço para demonstrar o abismo
que se abriu entre as promessas da razão moderna e o que ela realmente conseguiu realizar. Aliás, não se trata apenas de irrealização, mas
também de um “fazer” excessivo que desencadeou eventos inimagináveis e deixou sequelas tão devastadoras que a própria irracionalidade
talvez não alcançasse. No tempo presente, o que resta da razão?

Existem diferentes sugestões e apostas para dominar essa crise,
seja vencendo-a ou tornando-a suportável. Uma das tentativas, voltada ao “resgate” da modernidade, tem em Habermas um de seus mais
empenhados teorizadores. Para o filósofo alemão a modernidade é
um projeto inacabado (1992, p. 99-123).3 Não que isso baste para justificar alguma condescendência, tendo em vista que, de alguma forma,
“todos os projetos históricos são inacabados e tanto mais o projeto
da razão do iluminismo”. A cultura ocidental é repleta desses projetos
que têm como imperativo constante serem retomados por herdeiros que em vão procuram conclui-los. “Os projetos da racionalidade
3

A obra “El discurso filosófico de la modernidad”, do mesmo autor, é dedicada, conforme
anuncia a sua abertura, justamente à reconstrução passo a passo do discurso filosófico da
modernidade, informação que se segue imediatamente à referência à modernidade como um
projeto inacabado (HABERMAS, 1989, p. 9).

Na descrição de Harvey, o projeto em questão “ascendeu de um
extraordinário esforço intelectual dos pensadores iluministas ‘para
desenvolver a ciência objetiva, a moralidade e a lei universais e a
arte autônoma nos termos da própria lógica interna destas’”. É de
onde vieram muitas promessas: de um lado, “o domínio científico da
natureza prometia liberdade da escassez, da necessidade e da arbitrariedade das calamidades naturais”; de outro, “o desenvolvimento de
formas racionais de organização social e de modos de pensamento
prometia a libertação das irracionalidades”, fossem do mito, da religião, da superstição, do uso arbitrário do poder ou mesmo do lado
sombrio da natureza humana (1990, p. 12).

Caminha-se para que a desigualdade volte a ser a norma no
século XXI, à semelhança do que se passava no final do século XIX
e às vésperas da Primeira Guerra Mundial4; em um mundo habitado
por sete bilhões de pessoas, com capacidade de produzir alimento
suficiente para todos, um bilhão de pessoas passam fome ou estão
subnutridas, por razões econômicas e políticas; enquanto os alimentos
tornam-se objeto de especulação (ou desperdício), a fome se torna
uma ameaça à estabilidade política global.5
4

5

As guerras do século XX serviram apenas de tábula rasa ao reduzir bruscamente o retorno
do capital, criando a ilusão de uma superação estrutural dessa contradição fundamental do
capitalismo, lembrando que, se ultrapassada a taxa de crescimento da produção e da renda pela
taxa de remuneração do capital, “como ocorreu no século XIX e parece provável que volte a
ocorrer no século XXI, o capitalismo produz automaticamente desigualdades insustentáveis
(PIKETTY, 2014, p. 9 e p. 556).
Conforme noticiado por SCHAEFFER, 2014. “A fome no mundo é um problema político”.
Disponível em: <http://www.dw.de/a-fome-no-mundo>.
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Enfim, para questionar a (des)razão moderna, acompanha-se
Adorno ao reconhecer que “a recaída já se produziu. Esperá-la para o
futuro, depois de Auschwitz e Hiroshima, faz parte do pobre consolo
de que ainda é possível esperar algo pior” (1995, p. 214).

produtivo, insistir na manutenção de estruturas, títulos e, sobretudo,
ideias que já não correspondam à essência do que antes designavam
e que, além disso, ou, exatamente por essa razão, precisam ser “talhadas”, às vezes grosseiramente, para “caberem” na realidade.

É desse “estado generalizado” de crise, pois, que se intensifica
a crítica da modernidade. Seja para os que consideram a modernidade
um projeto inacabado e que ainda pode ser salvo, seja para os que
acreditam que o tempo atual é de transição, de despedida da modernidade ou, ainda, para os que vislumbram sua falência e encaram o
contexto contemporâneo como sua superação de fato, todas essas
concepções, desde a crítica até o extremo de uma nova era, passam
pela dilemática ideia de pós-modernidade.

Se o Estado moderno nasce a partir da perfeita combinação
entre determinados elementos e, de repente, por um conjunto altamente complexo de novos ingredientes acrescidos à fórmula, os
componentes originais não mais podem ser como tais identificados8,
há ainda Estado moderno ou há o espectro de uma estrutura agarrado a um nome que de tão habitual ao modo de vida e organização
sociais faz preferir a “ilusão” de um mundo em que tudo continue
a fazer sentido?

III SOBRE O ESTADO E SUAS CRISES: (N)O CREPÚSCULO DA MODERNIDADE
Diante desse contexto de acentuadas e variadas formas de crise,
muito se fala em “insuficiências” das instituições locais/nacionais,
com o que se identifica, em geral, uma temática já recorrente: a perda
da centralidade e da exclusividade do Estado.
Apesar das possíveis discordâncias teóricas, aliás, quanto ao alcance da(s) crise(s), não há como negar as transformações profundas
que vêm sendo experimentadas pelo Estado e pelo Direito ao longo
das últimas décadas. No entanto, o que alguns autores6 consideram
suficiente para um diagnóstico de crise, a outros não representa muito
mais do que transformações, ordinárias ao curso histórico7, inclusive.
Na visão que se defende não parece adequado, tampouco
6

7

Recomenda-se, por todos, a leitura de BOLZAN DE MORAIS. As crises do Estado e da
Constituição e a transformação espaço-temporal dos direitos humanos. 2011. Para este autor,
quando as transformações em curso alcançam a soberania do Estado, a crise que se instala é
de índole conceitual, distinguindo-a de outras manifestações de crise apontadas na obra.
“Obsérvese que este tipo ideal no representa en modo alguno un cuadro del Estado que ha
tenido validez durante un largo periodo histórico. No había Estado moderno en los siglos XVII,
XVIII y XIX. Había condiciones políticas, económicas y sociales que acabarían conduciendo
al Estado moderno. La transformación, por tanto, es la norma y no la excepción. Los Estados
han experimentado siempre desarrollo y cambio. El periodo actual de transformación
únicamente añade un capítulo nuevo a la historia” (SØRENSEN, 2010, p.33).

Encarar a pós-modernidade é assumir um certo vazio do presente, porque mesmo que o tempo corrente seja ainda modernidade
(o que, de igual modo, não afasta suas crises e críticas), é inegavelmente diferente e, por óbvio, sendo diferente, já não é igual. Tanto
quanto ao Estado e ao Direito, então, o medo de assumir a superação
(por mais compreensível que possa ser) não pode bloquear a coragem
de lançar-se ao vazio, se necessário, sob pena de aprisioná-los em um
labirinto histórico ao invés de (re)decifrá-los.
Há uma série de maneiras distintas pelas quais se materializa
a transformação da natureza e das perspectivas futuras das comunidades políticas democráticas, a começar pelo fato de que “[...] já
não se pode presumir que o assento do poder político efetivo sejam
os governos nacionais – o poder efetivo é compartilhado e trocado
por diversas forças e agências nos níveis nacional, regional e internacional”. Outro aspecto a ser cuidadosamente pensado diz respeito à
8

“Esta relativização do conceito de soberania estatal, tacitamente iniciada durante todo o curso
do século XX e agravada nas últimas décadas deste, tem se constituído por uma série de
processos que não podem ser tidos como uma mera crise decorrente da limitação do poder
estatal: buscam remover determinadas prerrogativas que historicamente caracterizaram
o Estado moderno desde a sua gênese e atribuí-las a agentes que supostamente seriam
impessoais ou indefinidos, como se fossem abstrações resumidas em expressões como
‘mercado internacional’, ‘mercado global’, ‘demandas do mercado internacional’, entre
outros jargões que de objetivo nada possuem” (TEIXEIRA, 2011, p. 131).
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comunhão política de destinos (uma coletividade autodeterminante),
que exige o desapego das fronteiras em que foram forjados originariamente os Estados-nação, pois mesmo que o sistema de comunidades
políticas persista, isso se dá em articulação “com complexas redes e
processos econômicos, organizacionais, administrativos, legais e culturais, que limitam e inspecionam sua eficácia” (ou seja, admite-se que
“algumas das forças e processos mais fundamentais que determinam
a natureza das chances na vida dentro e através das comunidades
políticas estão hoje além do alcance dos Estados-nação individuais”)
(HELD, 2007, p. 571-572).
Em síntese, constando-se que o poder político e efetivo é exercido por agentes e níveis variados para além dos governos nacionais
e que as possibilidades concretas desse exercício no emaranhado de
forças não estão sob controle do Estado, nota-se um violento abalo
às concepções clássicas de soberania e território (um abalo suficiente
para causar o desmoronamento, pelo menos simbólico/teórico, das
estruturas sustentadas por tais bases).
Perspectiva que pode ser complementada com a visão de um
contexto mais amplo de funcionamento do Estado, desenvolvida
em três argumentos por Sassen. Em primeiro lugar, postula-se que a
ordem institucional predominantemente privada (quase exclusivamente) que está arquitetando-se é marcada pela capacidade de privatizar
o que até então era público e de desnacionalizar as autoridades e os
programas políticos nacionais, ou seja, a ascensão de uma autoridade
privada – que hoje integra e desempenha um papel central no novo
campo de poder em que também operam os Estados, manifestando-se
de formas cada vez mais numerosas e variadas – passa pela privatização de domínios antes exclusivos do Estado. Contudo, acrescenta-se
que as capacidades de privatizar e desnacionalizar são intrínsecas
do Estado (ao que servem os ministérios de economia e os bancos
centrais, por exemplo, ao definirem políticas destinadas a reorientar
algumas partes do Estado aos interesses globais), chegando-se à conclusão de que “a ascensão da autoridade privada não é simplesmente
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uma força externa que restringe o Estado, mas que também é, em
parte, um fator endógeno” (SASSEN, 2006, p. 222-223).
Na formulação do segundo argumento, porém, Sassen acentua
que é “importante reconhecer essa autoridade privada em domínios
que até agora eram exclusivos do Estado [...]”, desdobrando-o em
duas direções: (a) esse tipo de autoridade privada representa uma
nova ordem normativa, (b) cujos elementos chave ingressam na esfera
pública e assim passam a figurar, ao ponto de que, no final desse
processo, as instituições estatais acabam reorientadas em favor de
exigências da economia global, embora sigam as suas políticas e programas classificados como nacionais (2006, p. 222-223).
Em demonstração objetiva de como pode(ria) corporificar-se
essa “autoridade privada”, o estudo “The Network of Global Corporate
Control” realizado por pesquisadores da Universidade de Zurich e
publicado em 2011 revelou que um pequeno grupo de 660 pessoas
distribuídas em 147 grandes corporações transnacionais formam
uma espécie de “super-entidade” que, na prática, controla toda a
economia global.9 Pela primeira vez, segundo informam os próprios
pesquisadores, foi apresentado um ranking de agentes econômicos
por controle global (foram examinadas 43.060 corporações), que
demonstrou, além do envolvimento (não surpreendente) de poderosos atores do setor financeiro e de global players bastante conhecidos,
a formação de uma espécie de núcleo do qual muitos desses principais atores pertencem. Às conclusões da pesquisa, esse dado indica
que ditos atores não exercem suas atividades de forma isolada, mas
se articulam em uma extremamente complexa rede de controle da
economia, no que reside a elevada importância da descoberta, pois
inexistia teoria econômica ou evidência empírica sobre “se” ou
“como” esses “top players” estavam conectados não apenas entre si,
mas também com os governos.10
9
10

Relatado por CARMONA, 2015. A notícia completa pode ser conferida em: <http://
ssociologos.com>.
O relatório final da pesquisa conduzida por Stefania Vitali, James B. Glattfelder e Stefano
Battiston pode ser acessado em: <http://journals.plos.org>.
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Tais evidências acabam por abrir passagem ao terceiro argumento de Sassen, pendente para completar a sua leitura do atual
quadro de atuação estatal e, acrescenta-se, mesmo não coincidindo
como as suas intenções, apto a acompanhar o pensamento desde o
início apoiado, que remete à necessária ressignificação de elementos centrais ao Estado moderno (o bastante para falar-se em crise).
Quanto à proposição: é cabível questionar “qual é o significado de
‘nacional’ nos componentes institucionais do Estado que se vinculam
com a implantação da globalização econômica”, pois nas circunstâncias atuais “o território nacional e a autoridade estatal assumem um
novo significado” (2006, p. 223).
É compreensível que se sustente que mesmo diante de grandes sobreposições e divisões políticas estruturais, a soberania estatal
não foi totalmente solapada; no entanto, não se pode negar que a
operação dos Estados em sistemas regionais e globais cada vez mais
complexos afeta tanto sua autonomia quanto, em alguns aspectos,
inevitavelmente, sua soberania.
Em episódio recente, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos suspendeu uma decisão judicial da França que autorizava, a
pedido da esposa e alguns irmãos, a eutanásia de Vicent Lambert,
um bombeiro de 39 anos que ficou em estado vegetativo após um
acidente de motocicleta em 2008. Inconformados com a sentença, os
pais de Lambert recorreram ao Tribunal de Estrasburgo que, em caráter de urgência, suspendeu a ordem francesa. Em exame definitivo,
posteriormente, os juízes do Tribunal Europeu chegaram a autorizar
a interrupção do tratamento11; de qualquer forma, trata-se de mais
uma inequívoca demonstração de superioridade das decisões tomadas
pelo Tribunal Europeu em face das instâncias nacionais.
Se em temas relativos aos direitos humanos tal ingerência e todo
o seu potencial já são visíveis, nas questões econômicas são ainda mais
nítidos. Recentemente (justificando a escolha do caso a ser tomado
11

Informações obtidas na versão online do The Guardian, disponíveis em: <http://www.
theguardian.com/world>.
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de exemplo), em notícias que correram o mundo, pode-se acompanhar em tempo real as “tentativas da União Europeia de resgatar” a
Grécia de uma grave crise econômica. Com uma dívida de 300 bilhões
de euros, o Estado grego precisou acatar uma série de exigências e
reformas ditadas por parte da troika (Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional) como condição de
empréstimos destinados a resolver a crise, que vão desde “mudança
na aposentadoria, aumento de impostos e privatizações, até o retorno
dos credores ao país para fiscalizar a implementação das reformas e
avalizar mudanças na legislação do país” (REVISTA FORUM, 2015).
Tudo em meio a intensas divergências políticas, ameaças de saída da
zona do euro, renúncias e um plebiscito, convocado pelo então primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, que buscava conseguir o apoio
da população para recusar o acordo (“a chantagem” como se referia
Tsipras à proposta). O povo grego, de fato, rechaçou o acordo (mais
de 60% de votos “não”), o que não bastou para que, uma semana
depois, seu primeiro-ministro assentisse com as medidas.12
Também o Brasil, no segundo semestre do ano de 2015, foi
palco de um irretocável exemplo de como as articulações em que
se inserem os Estados nacionais podem tomar proporções maiores
do que suas forças para conduzi-las. Contextualizando os fatos, o
país passa por uma grave crise política, estimulada, sobretudo, por
denúncias e descobertas de assombrosos esquemas de corrupção
envolvendo instituições públicas e privadas, políticos, servidores e
empresários. Naturalmente, a economia experimenta toda essa turbulência, ampliando o alcance da crise e a forma (direta) com que
passa a ser sentida pela população e acompanhada por investidores.
Até aqui, sem novidade. As circunstâncias que tornam o caso
brasileiro particularmente digno de nota têm relação com o rebaixamento da nota de crédito do Brasil pela agência Standard & Poor’s, que
permite chamar a atenção para a extraordinária e imediata influência
12

Informações reportadas pelo jornalista Mark Lowen, para o canal online de notícias BBC
News, disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias>.
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que empresas como esta exercem sobre as economias nacionais e,
consequentemente, internacional. Com o rebaixamento, as preocupações que já não eram pequenas se agigantam, pois, as notas atribuídas
pelas agências de rating (ou, agências de classificação de riscos) são
determinantes para os grandes investidores (alguns vinculados a estatutos que, inclusive, proíbem investimentos em empresas e países
que recebam notas insatisfatórias). No dia seguinte ao rebaixamento,
conforme amplamente noticiado, o dólar abriu a sessão em alta, ultrapassando R$ 3,90 e, embora recuando com a intervenção do Banco
Central, não se soluciona o problema, pois há risco de um abalo
dramático à moeda do país.13
Para concluir, o cenário atual ainda precisa lidar como uma série
significativa de novos tipos de “problemas fronteiriços”, que persistentemente contestam as já desgastadas distinções e segmentações
entre assuntos nacionais e estrangeiros, entre questões de política
interna e externa, ou, em resumo, entre preocupações soberanas do
Estado-nação e preocupações internacionais. Epidemias, consumo
de recursos não renováveis, lixo nuclear, armas de destruição em
massa, regulamentação dos mercados financeiros, são apenas alguns
dos temas que recorrentemente alertam para a insuficiência e ineficiência das categorizações nacional e internacional. Nada mais faz
duvidar, portanto, que “o espaço político para o desenvolvimento
e a promoção de um governo efetivo e para a responsabilidade do
poder político já não está preso a um território nacional delimitado”
(HELD, 2007, p. 572-573).
Examinados todos esses aspectos, persiste-se na ideia de que o
Estado e, consequentemente, o Direito, estão envoltos em circunstâncias adversas à continuidade de sua existência tradicional, pois operam
em uma dinâmica inédita e mostram-se completamente deslocados
no espaço-tempo (são instituições fixas lutando contra uma realidade fluída). Crise, portanto, é o termo que define a situação atual do
13

Os dados mencionados constam em entrevista de Fiona Mackie, editora-regional para
América Latina da consultoria Economist Intelligence Unit, para o portal de notícias BBC
NEWS, cuja íntegra pode ser acessada em <http://www.bbc.com/portuguese/noticias>.
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Estado e do Direito, afetados visceralmente pelas metamorfoses que
se puseram em curso ao longo da história.
Uma situação que sequer deve causar surpresa, pois se a modernidade, paradigma espaço-temporal de origem do Estado, do
Direito e de grande parte das instituições político-jurídicas que os
envolvem e mantêm, está em crise e vem sendo questionada, tudo
que lhe toca poderá ser sugado pelo vazio e pela incerteza do que a
colocou em xeque.
Por esse motivo é preciso, com urgência, (re)conciliar-se com
a realidade histórica, com o espaço e com o tempo que parecem
inabalavelmente situados no presente, pois seus movimentos são tão
ágeis e fugazes que, quando percebidos pelas anacrônicas estruturas
da modernidade, já são passado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Definitivamente, já não passam desperecidos os efeitos de
fenômenos como a globalização e a (ainda indefinida) “pós-modernidade”, em expressões que sintetizam as intensas transformações
paradigmáticas em curso sobre as mais diversas relações e instituições, cuja (re)definição contextual é de extrema importância e
urgência, sobretudo por suas implicações para o Estado e, consequentemente, para o Direito.
Indispensável, para tanto, que se compreendam essas instituições na sua origem moderna para conseguir demonstrar mais
objetivamente a sua insuficiência no cenário atual, posto que seguem
praticamente as mesmas (ao menos no que concerne a sua estrutura
básica e justificação teórica) desde então, a despeito de todas as transformações que se seguiram, sobretudo no decorrer do século XX e
na passagem para o século XXI.
Esse é o caminho para que se possa pensar em alternativas ao
descompasso e à(s) crise(s) que se atribuem ao Estado, as quais precisam ser planejadas e projetadas em um plano mais amplo do que
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as tradicionais fronteiras, só assim tornando possível a adaptação das
instituições nacionais face ao poder e aos atores globais.
Aliás, as instituições locais/nacionais sozinhas já não conseguem sequer contornar as novas relações e situações que se
instauram, o que faz todo sentido, quando se percebe que isso não
ocorre num espaço limitado por fronteiras e nem se desenvolve e se
sente isoladamente.
Dessa forma, a crise que se manifesta por diversos meios e alcança a modernidade, fazendo com que se questione suas promessas
e projetos, impõe uma revisão do Estado e seu papel, o que, diante
das circunstâncias de hoje, representa condição de adaptabilidade e
recuperação, mas que, no futuro (que pode estar mais perto do que
se calcula), pode significar sua própria condição de existência.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O marco civil brasileiro da Internet tem sido festejado por
diversos setores da sociedade, sendo comumente considerado como
uma “constituição da Internet”. O objetivo da Lei 12.965/2014 é
disciplinar o uso da Internet no Brasil, assegurando a proteção de
diversos direitos fundamentais, inclusive, para fins deste texto, a
proteção contra violação dos fluxos de dados e das comunicações
privadas armazenadas (art. 7o, incisos II e III). Dessa maneira, pretende garantir a preservação da intimidade e da privacidade, uma
vez que esse conteúdo somente poderá ser acessado por ordem
judicial. Será mesmo?!
Pouco antes da promulgação do marco civil, Edward Snowden, um analista de segurança que trabalhava para uma empresa
contratada pela NSA – National Security Agency – trouxe ao conhecimento geral a existência de dois sistemas de monitoramento
telemático: PRISM e Upstream15. Em síntese, ambos os programas
revelaram uma capacidade gigantesca dos órgãos de inteligência
14
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Bacharel em Direito (UFRN). Mestre em Direito (UNISINOS). Doutorando em Direito (UNISINOS). Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.
Advogado. Lattes: http://www.eliasjacob.com.br/lattes. E-mail: contato@eliasjacob.com.br
Os detalhes desses programas estão sendo amplamente divulgados pelos meios de
comunicação de massas e pela internet. Por todos, remete-se ao dossiê realizado pelo jornal
“The Guardian”, uma das fontes originalmente contatadas por Snowden para divulgar os
detalhes dos projetos: < http://www.guardian.co.uk/world/edward-snowden>.
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dos EUA – e, via cooperação, de outros países – de interceptar, armazenar e catalogar quase que todo o tráfego mundial da internet,
além de todos os dados armazenados em servidores das gigantes
empresas de tecnologia da informação (TI).

data doubles – elaborados tanto pelos poderes públicos quanto pela
iniciativa privada. Esses poderes, contudo, disponibilizam poucas
informações sobre o conteúdo, formas de coleta e de utilização
desses dados.

Nada disso, contudo, pode ser considerado novidade para
aqueles atentos às constantes violações de direitos fundamentais viabilizadas pela tecnologia da informação. Anteriormente, um dos casos
mais famosos dizia respeito à rede de interceptação e monitoramento
global de dados denominada ECHELON, anterior até mesmo ao
motto da “guerra contra o terror”. Apesar de ter sido negada durante
muitos anos pelos países envolvidos (EUA, Reino Unido, Canadá,
Austrália e Nova Zelândia), sua existência restou confirmada pela
“Comissão Temporária sobre o Sistema de Intercepção ECHELON”, vinculada ao parlamento europeu16. Em síntese, tratava-se
de uma rede capaz de interceptar, em todo o globo, comunicações
de dados e voz transmitidas através de cabos, fibra ótica, satélites,
rádio e micro-ondas. Depois de Edward Snowden, o ECHELON
soa bastante familiar.

Os problemas das novas tecnologias aplicadas à surveillance decorrem, em parte, de uma dupla – e paradoxal – transparência: por
atuarem de maneira transparente, ou seja, sem que os indivíduos se
deem conta, tornam as vidas dessas pessoas cada vez mais transparentes ao olhar penetrante dos detentores do poder. Essa dupla
transparência significa, na realidade, uma relação de invisibilidade/
visibilidade extremamente desigual, de modo que se conhece cada vez
menos as maneiras como os próprios dados são coletados e utilizados.

Os teóricos dos estudos da surveillance entendem, corretamente,
que ela é um fenômeno complexo. Como resultado, a conotação de
“detentores do poder” não deve adquirir traços panópticos ou necessariamente orwellianos. Não há razões para acreditar na existência de
um poder “maligno”, centralizado e capaz de coordenar uma única
prática de surveillance. Não se trata de um fenômeno “essencialmente”
negativo, especialmente se for compreendido como parte integrante
do cotidiano, como forma inescapável de mover-se num mundo cada
vez mais conectado.

Embora as análises tradicionais – especialmente agora, em virtude do “fator Snowden” – englobem apenas a ideia de violação da
privacidade em decorrência das técnicas de surveillance, é necessário
ressaltar que a igualdade é violada, talvez mais do que a privacidade,
uma vez que a sistematização dos fluxos de informação possibilita a
classificação, pouco democrática, das pessoas em categorias sociais
distintas. A categorização dos seres humanos, nesse sentido, cria verdadeiras barreiras eletrônicas, capazes de garantir ou impedir acesso
aos elementos indispensáveis para uma vida digna.

Não há como negar que praticamente todos os indivíduos que
vivem nas sociedades contemporâneas possuem diversas “versões
digitais” com perfis detalhados sobre suas vidas – conhecidos como

Acrescente-se a isso o fato de que, em um mundo que utiliza cada vez mais dados biométricos e genéticos para identificação
pessoal, o modo como essas informações são utilizadas tem enorme
relevância democrática, dado que elas fazem parte daquilo que
constitui o próprio indivíduo. Paradoxalmente, apesar de recolher

16

Para maiores detalhes, vide o documento de sessão do parlamento europeu PE 305.391, de 11
de julho de 2001, intitulado “relatório sobre a existência de um sistema global de intercepção
de comunicações privadas e económicas (sistema de intercepção ‘ECHELON’) ”.

Em decorrência dessas assimetrias de visibilidade, amplificadas pelas técnicas de surveillance, demonstra-se necessário repensar a
proteção dos direitos fundamentais, especialmente da igualdade e da
privacidade, no contexto das atuais tecnologias da informação que
permitem a coleta, armazenamento, processamento, análise e transmissão de uma enorme quantidade de dados pessoais.
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informações do corpo físico, ou seja, individualizadas, a automatização da análise de dados substitui o ser humano pelos dados
compilados sobre ele e que nem sempre são fiéis à realidade. Sob
essa perspectiva, quanto mais informação é acumulada, ao contrário do que possa parecer inicialmente, menos são vistas as pessoas
a quem aqueles dados se referem (ANDREJEVIC, 2007, p. 241).
A democracia e a identificação/classificação possibilitada pelas
técnicas de surveillance estão em constante tensão. Se, por um lado, as
técnicas de surveillance possibilitam o acesso diferenciado a determinados benefícios jurídicos típicos do Estado democrático de direito
– pense-se, a título de exemplo, nos cadastros dos programas de
transferência direta de renda atualmente em vigor no Brasil –, podem,
por outro lado, servir para criar divisões que violem direitos fundamentais17, situação que ocorre quando não há controle democrático
dos critérios de classificação.
Tendo em vista que as possibilidades de acesso ou exclusão
passaram a ser definidas por sistemas automatizados, são necessárias
formas capazes de proteger os direitos fundamentais e a democracia.
No entanto, os modelos de direito e Estado vigentes demonstram
pouca habilidade para lidar com conflitos que envolvem as novas
tecnologias, intrinsicamente desespacializadas. Não se trata, aqui, de
propor o fim do Estado, mas, pelo contrário, de reconhecer que a
coleta e processamento de dados pessoais são questões de relevância pública que escapam, em grande parte, ao controle estatal. Ao
invés da clássica “quis custodiet ipsos custodes? ”, deve-se perguntar qual
a legitimidade democrática das categorias em que os indivíduos são
classificados. Somente através da democratização e transparência
desses critérios será possível proteger os direitos fundamentais, ou
seja, o direito e a democracia têm o papel de tornar as relações de (in)
visibilidade mais visíveis.

Elias Jacob de Menezes Neto

I DA VIGILÂNCIA À SURVEILLANCE: VIOLAÇÃO DE
DIREITOS FUNDAMENTAIS
De início, é essencial explicar, ainda que rapidamente, a escolha
da palavra “surveillance” para conceituar um fenômeno que, cotidianamente, tem sido simplesmente traduzido como “vigilância”. Para
David Lyon (2007, p. 13-14)
Although the word ‘surveillance’ often has connotations of surreptitious cloak-and-dagger or undercover investigations into individual
activities, it also has some fairly straightforward meanings that refer
to routine and everyday activity. Rooted in the French verb ‘surveiller’, literally to ‘watch over’, surveillance refers to processes in
which special note is taken of certain human behaviours that go
well beyond idle curiosity.18

Nesse sentido, o que se busca é diferenciar a vigilância no sentido tradicional – ou seja, como espionagem e investigação sigilosa
de atividades individuais – das técnicas facilitadas pela tecnologia
da informação que, por sua natureza, são endêmicas nas sociedades contemporâneas. Tais técnicas têm como objetivo a sistemática
coleta, armazenamento, processamento, individualização e classificação das pessoas em determinados grupos. Logo, o elemento “líquido”
(BAUMAN; LYON, 2012), e, por consequência, de difícil controle,
que caracteriza o fluxo de dados por sistemas de computadores é um
traço essencial do que se quer, aqui, denominar “surveillance”.
Sob tal perspectiva, é possível afirmar, com David Lyon, que a
surveillance é a atenção concentrada, sistematizada e rotineira a dados
pessoais cujo objetivo é influenciar, gerenciar, proteger ou dirigir.
Concentrada, pois seus alvos finais são, via de regra, os indivíduos.
Sistematizada, uma vez que essa atenção não é aleatória ou ocasional: é deliberada e depende de determinados protocolos e técnicas.
Rotineira, porque “normalizada”, ou seja, compreendida como parte
18

17

Veja-se, por exemplo, a utilização do sistema Hollerith, desenvolvido pela International
Business Machines (IBM), pelo regime nazista na catalogação de judeus, conforme descrito
na obra BLACK, Edwin. IBM e o Holocausto. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

“Embora a palavra ‘surveillance’ geralmente signifique investigações secretas ou disfarçadas das
atividades individuais, ela também possui alguns significados bem diretos que se referem à atividade rotineira e cotidiana. Fundamentada no verbo francês ‘surveiller’, literalmente, ‘vigiar’, a
surveillance refere-se aos processos nos quais tomam-se notas especiais de certos comportamentos
humanos e que (tais processos) vão muito além da simples curiosidade”. (tradução nossa)
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inescapável do cotidiano em todas as sociedades atuais que dependem
da associação crescente entre tecnologia da informação e administração burocrática. Logo, a surveillance é um fenômeno onipresente
nas sociedades contemporâneas, podendo ser considerada “[...] one
of those major social processes that actually constitute modernity as
such” (LYON, 2007, p. 14).
Assim, o desenvolvimento tecnológico proporciona o aparecimento de novos instrumentos de violação de direitos fundamentais
capazes de atuar em duas frentes: por um lado, através a identificação,
rastreamento, monitoramento e análise de informações relativas aos
detalhes da vida íntima e da identidade das pessoas; por outro, em
razão das práticas de coleta, armazenamento, processamento, individualização e classificação das pessoas em determinados grupos.
Como resultado, tais práticas modificam as relações de visibilidade/
opacidade, que não devem ser compreendidas apenas como um atributo físico do sentido humano – o olhar –, mas, de maneira mais
ampla, como a ampla disponibilidade de informações personalizadas
e compiláveis sobre indivíduos e grupos.
Nesse sentido, vale salientar, conforme Kevin Haggerty e
Minas Samatas (2010, p. 12) que “visibilidade” e “transparência” são
conceitos que não se confundem, mas, pelo contrário, são mutuamente excludentes, uma vez que a transparência é uma forma de
“prestação de contas” – accountability – e, portanto, componente indispensável de qualquer regime democrático. Logo, é possível afirmar
que a “transparência” democrática – que permite a accountability dos
detentores de poder – é diametralmente oposta à visibilidade proporcionada pela surveillance. Deborah Johnson e Kent Wayland (2010,
p. 26), ao tratarem sobre o mesmo tema, explicam que, embora os
regimes de transparência e de surveillance estabeleçam, muitas vezes,
uma relação observador-observado, o fundamento de cada um desses
regimes é distinto, porque “‘surveillance’ suggests the operation of
authority, while ‘transparency’ suggests the operation of democracy,
of the powerful being held accountable”.

Elias Jacob de Menezes Neto

Os fenômenos relacionados à surveillance, contudo, não devem
ser compreendidos da maneira colocada nas obras de ficção, ou seja,
como algo monolítico, centralizado por uma autoridade panóptica
capaz de subjugar, no melhor estilo Big Brother, o indivíduo. Câmeras
de circuito interno de televisão com capacidade de reconhecimento
facial automatizado; bancos de dados com registros detalhados de
transações financeiras, de telefonia e tráfego de dados; sistemas de
posicionamento global acoplados aos veículos, telefones celulares,
computadores: tudo isso “normaliza” as práticas descentralizadas
de monitoramento no cotidiano. Como resultado, a existência do
ser humano torna-se, sem que nos demos conta, transparente aos
diversos mecanismos de monitoramento, análise, fluxo, classificação
e controle de dados.
É por isso que as novas tecnologias da informação estão sendo
convertidas em forma de exercício dos poderes de natureza pública
e privada. Uma das consequências disso é a inversão da relação de
opacidade/transparência entre indivíduos: alguns, ao invés de terem
sua privacidade protegida contra o olhar dos detentores dos poderes
técnico e econômico, passam a ser cada vez mais escrutináveis e
catalogáveis. Especialmente após os eventos do 11 de setembro de
2001, utilizou-se o lema da “guerra contra o terror” para criar diversas
ferramentas de análise e compartilhamento internacional de dados
pessoais19, biométricos e genéticos. Esse tipo de iniciativa, apoiado
em legislação de constitucionalidade questionável20, não se restringiu
19

20

É interessante, ilustrativamente, mencionar o TIA (Total Information Awareness), financiado
pela agência que também criou a internet – DARPA (Defense Advanced Research Projects
Agency) –, e a MATRIX (Multistate Anti-Terrorism Information Exchange), ambos
descontinuados, pelo menos publicamente, após pressão do congresso estadunidense.
Remete-se também ao federal report nº 2009-0013-AS (unclassified report on the President’s
Surveillance Program – PSP), que consiste em um pacote de medidas para aumentar a
quantidade de informações pessoais coletadas pelos serviços de inteligência nos EUA. Outros
sistemas daquele país incluem o ADVISE (Analysis, Dissemination, Visualization, Insight,
and Semantic Enhancement) e o call database da NSA (National Security Agency).
Em 09 de outubro de 2012, a “petition for a writ of certiorari” do caso Hepting v. AT&T foi
negada pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América, o que garantiu a imunidade civil
e penal às empresas de telecomunicações que realizam interceptações sem ordem judicial,
apenas a requerimento do poder executivo. Ainda está pendente o julgamento do caso Jewel
v. NSA, que busca impedir que a NSA realize interceptações sem ordem judicial com base na
Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 Amendments Act of 2008.
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aos EUA, incluindo, dentre outros, Suíça21, Suécia22, União Europeia23
e, em certa medida, até mesmo Brasil – veja-se, nesse último caso, o
Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN), cuja origem remonta ao
Serviço Nacional de Informações (SNI) da ditadura miliar.
O poder público, contudo, não é o único a empregar práticas
de surveillance. A utilização dos bancos de informações pessoais pelos
poderes privados é cada vez maior. Não se está falando apenas das
empresas cuja especialidade é prestar serviços dessa natureza para
o Estado, mas, muito além disso, de praticamente todos os serviços
utilizados pelos indivíduos no seu cotidiano: operações financeiras, viagens, telefonia móvel, internet etc. Dos hábitos de compras
à geolocalização por satélites transmitida pelos seus smartphones, a
quantidade colossal de informações individualizáveis, utilizadas abertamente para fins publicitários, permitem a criação de data-doubles,
ou seja, de versões digitalizadas do ser humano que contém todas as
informações por ele disponibilizadas de maneira consciente ou não.
A formação desses data-doubles pela iniciativa privada permite
o desenvolvimento de técnicas de classificação social das pessoas em
determinadas categorias, o que pode resultar em novas práticas de
discriminação social e violação da igualdade. Essas práticas, embora
tornem o ser humano transparente ao olhar dos poderes econômicos,
turvam a situação inversa, ou seja, criam relações assimétricas– e,
portanto, antidemocráticas – de visibilidade, controle e poder.
21
22
23

Veja-se o “Rapport de la Délégation des commissions de gestion des Chambres fédérales du 10
novembre 2003” sobre o “Système d’interception des communications par satellites du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (projet «Onyx») ”.
Em 18 de junho de 2008, o parlamento sueco aprovou a denominada “FRA-lagen”, um pacote
de leis que permite que sua agência de inteligência (Försvaretsradioanstalt) intercepte todas
as comunicações de voz e dados naquele país.
A União Europeia possui um projeto de pesquisa denominado “INDECT” (Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment), cuja finalidade é elaborar sistemas automatizados de detecção de ameaças
terroristas, violência e comportamentos criminosos. Para maiores detalhes, remete-se ao site
oficial do projeto: <http://www.indect-project.eu/>. Outro aspecto problemático no bloco é a
“Directiva 2006/24/CE do parlamento europeu e do conselho de 15 de março de 2006 relativa
à conservação de dados gerados ou tratados no contexto da oferta de serviços de comunicações eletrônicas publicamente disponíveis ou de redes públicas de comunicações, e que altera
a Directiva 2002/58/CE”. Em síntese, essa medida obriga os Estados-membros a manterem
registros detalhados das telecomunicações de dados e voz de todos os indivíduos por um
período de até 24 meses.

Elias Jacob de Menezes Neto

Sob essa perspectiva, demonstra-se essencial discutir os perigos
que os direitos fundamentais enfrentam em decorrência da surveillance.
Entretanto, o modelo estatal dominante tem demonstrado insuficiências no trato de questões que abstraem o elemento espacial da
equação, como ocorre, por exemplo, com os problemas ambientais
e, por extensão, também com as perplexidades e paradoxos causados
pelas novas tecnologias, cada vez mais globais. Aqui, vale a advertência de Andrea Brighenti (2010, p. 52), para quem a tecnologia tem
um papel crucial, não apenas por que o poder utiliza um conjunto de
tecnologias, mas – seguindo a linha do pensamento de Foucault – em
virtude de o poder ser, ele mesmo, uma tecnologia, ou seja, uma das
técnicas específicas que o homem utiliza para entender a si mesmo.
Com efeito, é inviável imaginar que sejam suficientes a mera
elaboração nacional de legislação e a inserção de mais garantias nas
cartas constitucionais, uma vez que tais ações seriam apenas tentativas
de utilizar ferramentas que são, pela sua própria natureza, insuficientes para enfrentar o problema. Demonstra-se, dessa maneira,
contundente a afirmação feita por David Lyon de que “surveillance
is increasingly the means of coordination within these new circumstances. Power [...] is evaporating from the nation state into (using
Manuel Castells’ expression) the electronically facilitated ‘space of
flows’” (2010, p. 331).
Como resultado, não se deve, nas palavras de Jose Luis Bolzan
de Morais (2011, p. 65), almejar do Estado democrático de direito
mais do que as suas possibilidades podem oferecer. Com base nas
reflexões colocadas pelo marco teórico dos surveillance studies, torna-se
imprescindível reelaborar um modelo de controle do exercício dos
poderes – associados à tecnologia da informação – que colocam em
risco os direitos fundamentais e a democracia.

II PODER ESTATAL E SURVEILLANCE: ALGUNS QUESTIONAMENTOS
Os diversos “olhares” que identificam o fenômeno da surveillance
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foram caracterizados como inerentes ao capitalismo (Marx)24; como
produtos da organização burocrática (Weber) ou como um meio de
garantir a autodisciplina dos homens (Foucault). No século XXI,
embora esses “olhares” estejam interconectados através do contínuo
fluxo de informações entre bancos de dados, continuam essencialmente vinculados às práticas organizacionais, ao poder e às pessoas
a quem aquelas informações se referem.
De maneira simples, é possível afirmar que a surveillance é um
dos fundamentos da sociedade contemporânea. Através da coleta,
armazenamento, análise e uso das informações dos indivíduos são
criadas relações assimétricas de visibilidade e poder. Sob essa senda,
aproxima-se daquilo que Michel Foucault denominou de “inversão
do princípio da masmorra”, uma vez que “[...] à medida que o poder
se torna mais anônimo e mais funcional, aqueles sobre os quais se
exerce tendem a ser mais fortemente individualizados” (1999, p. 166).
A ideia de que as novas técnicas de surveillance, viabilizadas pela
tecnologia da informação, sejam capazes de violar direitos fundamentais é sintetizada de forma percuciente por David Lyon. Para o
referido autor “the fact that the way in which our lives are shaped
[...] depends heavily on the kinds of data available about us means
that the politics of information is an increasingly important arena
for debate. [...] social categorization affects ordinary people’s choices
and chances” (2007, p. 8). Por isso, a simples presença do nome em
determinada lista eletrônica pode limitar as ações dos seres humanos
e até mesmo tolher sua liberdade de ir e vir25. Com efeito, a partir de
uma análise da surveillance, é possível levantar algumas questões de
extrema importância para o direito: 1) quem são os responsáveis pela
coleta, armazenamento e processamento dos dados individuais? 2)
como isso acontece e com qual objetivo desenvolvem e empregam
24
25

Para uma perspectiva de viés nitidamente marxista do “olhar e outros controles” a partir do
ambiente da fábrica, remete-se à leitura de Jose Luis Bolzan de Morais (1998, p. 31).
Um caso específico, por sua peculiaridade, foi muito divulgado pela mídia internacional. Em
2004, o senador estadunidense Edward Kennedy foi impedido de viajar em virtude do seu nome
constar na lista de indivíduos proibidos de voar por suspeita de associação com o terrorismo.
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técnicas de surveillance? 3) como a criação e fluxo ilimitado dos “data-doubles” afetam os direitos fundamentais, em especial a privacidade
e a igualdade? 4) quais as políticas atualmente em vigor protegem os
direitos fundamentais contra as práticas de surveillance? 5) quais os limites do Estado como espaço para o estabelecimento de mecanismos
de controle da surveillance? 6) considerando que as técnicas jurídicas
associadas ao Estado-nação – legislação e expansão do rol de direitos
nas cartas constitucionais –, são capazes de controlar a fluidez dos
fluxos de dados na sociedade contemporânea, quais as alternativas
possíveis na defesa da democracia e dos direitos fundamentais?
O estudo da surveillance, portanto, deve partir do fato de que
o desenvolvimento da tecnologia da informação permite a coleta e
o processamento de informações em proporções nunca vistas na
história da humanidade. Essa situação cria relações assimétricas de
visibilidade, uma vez que está alicerçada no aumento da transparência
da vida cotidiana dos indivíduos e na crescente opacidade em relação
aos sujeitos, aos modos que utilizam para coletar e quais os critérios
de processamento e utilização dessas informações.
A prática de surveillance por parte dos poderes públicos e privados é cotidiana, constante e ubíqua. Igualmente, é possível afirmar
que os mecanismos de processamento de dados, por não estarem
fundados em critérios democráticos, são vulneráveis ao uso que tenha
como finalidade a violação de direitos fundamentais. Como resultado,
ocorre a perpetuação de modelos de visibilidade assimétrica. Tais modelos, já empregados por Michel Foucault, Karl Marx e Max Weber,
modificam-se em virtude da nova fluidez das informações, agora descoladas de estruturas físicas relacionadas, respectivamente, ao olhar,
ao capital e à burocracia. Logo, parece razoável supor que a função
política da esfera pública acaba sendo prejudicada quando ela passa
a ser infiltrada por um tipo de poder opaco, ou seja, cujo controle
democrático é realizado de maneira precária (HABERMAS, 2003).
Com efeito, a manutenção de estruturas que permitem a
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assimetria26 nas relações de visibilidade fragiliza a democracia e coloca
em risco os direitos fundamentais. Torna-se necessária a construção de mecanismos adequados para lidar com as perplexidades da
“cultura do controle” (LYON, 2007, p. 12), praticada tanto pelos
poderes públicos quanto privados. A crise funcional do Estado-nação
(BOLZAN DE MORAIS, 2011, p. 56) demonstra sua incapacidade
para, sozinho, proteger os direitos fundamentais e a democracia na
era da informação, cada vez mais “líquida” (BAUMAN; LYON, 2012)
e, portanto, desespacializada.

III UMA VISÃO PÓS-PANÓPTICA DA SURVEILLANCE
Ainda que as práticas de vigilância comum sejam tão antigas
quanto a própria civilização ocidental, elas adquiriram maior força na
modernidade em virtude da necessidade de organização burocrática
do Estado moderno. No entanto, um aumento exponencial no estudo
sobre a surveillance somente ocorreu a partir dos anos 1980. Isso se dá
em virtude do surgimento de novas tecnologias e suas nítidas consequências nos âmbitos da coleta e processamento de dados.
Como demonstrado anteriormente, as características inerentes
às novas tecnologias e formas de organização social – especialmente
a fluidez e a descentralização – possibilitam a superação da ideia de
mera vigilância – que, não se deve deixar enganar, continua a existir
– para que, em sintonia com a grande maioria daqueles estudos mais
recentes, seja possível “importar” a expressão surveillance para a língua
portuguesa. Isso, além de especificar o problema a ser tratado, evita
as armadilhas que uma mera tradução poderia resultar.
Para o bem e para o mal, o tema da surveillance é constantemente associado à tradicional imagem do panóptico, conforme
26

Sobre a importância da simetria comunicativa e de visibilidade na formação da esfera pública
democrática, Craig Calhoun (2005, p. 5) lembra que a democracia requer tanto a inclusão
quanto a conexão entre os indivíduos, ou seja, que eles sejam capazes de acessar informações
relevantes e de comunicar-se entre si para além dos limites impostos pelas associações privadas. Para o referido autor, “publics connect people who are not in the same families, communities, and clubs; people who are not the same as each other. Urban life is public, thus, in a
way village life is not. Modern media amplify this capacity to communicate with strangers”.
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trabalhado por Michel Foucault (1999). Jeremy Bentham, um jurista inglês do século XVIII, propôs uma penitenciária panóptica
como ideal capaz de resolver diversas mazelas sociais. Esse presídio
possuía uma arquitetura distinta, cujo objetivo era maximizar a visibilidade que se tinha dos detentos. Estes ficariam isolados em celas
individuais, retroiluminadas e dispostas ao redor de uma torre de
observação. Nela, guardas gozariam de uma visibilidade unidirecional: embora pudessem ver os detentos, estes não poderiam vê-los.
Um fato essencial é que os vigiados tinham plena consciência de
que a qualquer momento poderiam estar sendo observados. Essa
incerteza gerada nos prisioneiros era o principal objetivo do projeto
arquitetônico proposto por Bentham, cujo desejo era transformar
o comportamento dos presidiários através das contínuas reflexões
que deveriam ter sobre as próprias atitudes.
É necessário questionar, contudo, quais os limites do modelo
foucaultiano para explicar a dissolução dos muros das diversas “prisões” no mundo contemporâneo. Torna-se imprescindível ultrapassar
a ideia do panóptico para compreender, para além da mera vigilância, a surveillance. Por essa razão, David Lyon (2006, p. 4) demonstra
um problema central que faz com que o modelo panóptico não seja
compatível com o atual momento histórico: quanto mais rigoroso
e visível é o controle – como ocorre no panóptico –, mais ele gera
resistência por parte dos indivíduos a ele submetidos. Inversamente,
quanto mais sutil e imperceptível, ou seja, líquido, mais tende a criar
os tão desejados corpos dóceis.
O caráter opressivo do panóptico, continua, muito além das
prisões, no campo dos estudos sobre a surveillance. Obviamente, não
pelos motivos originais do projeto de Jeremy Bentham, mas por ter
deixado de ser apenas um edifício prisional e ter se transformado
numa metáfora para analisar as manifestações do poder e da surveillance num mundo com características imprevisíveis por Bentham e
negligenciadas por Foucault (HAGGERTY, 2006).
Até mesmo pela sua importância histórica e aplicabilidade
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– ainda que restrita –, os estudos sobre o tema não podem ignorar
o panóptico, mas, certamente, devem ir além dele. Nesse sentido,
é a proposta de Kevin Haggerty (2006). Para ele, o paradigma do
panóptico e a sua pretensão de totalidade devem ser abandonados.
O excessivo apego a esse modelo pode resultar na imobilização dos
estudos da surveillance, uma vez que pré-determina quais análises
devem ser priorizadas e, pior, negligenciadas. Isso ocorre porque é
comum ver a extrapolação da aplicação do modelo panóptico para
tentar explicar fenômenos que dificilmente podem ser abarcados
pela proposta de Foucault.
Como consequência dessa predileção pelo modelo panóptico, é possível verificar a ampla remissão da literatura aos diversos
“ópticos”. Cada um deles representa uma expansão/adaptação do
modelo de Foucault, com distinções para superar as limitações do
original. Isso demonstra, além da óbvia popularidade da ideia, a
incapacidade do panóptico para lidar com os aspectos da surveillance hoje. Contra a permanência da metáfora do panóptico, Kevin
Haggerty é bem mais radical. Para ele,
[...] changes in surveillance processes and practices are progressively undermining the relevance of the panoptic model for
understanding contemporary surveillance. Foucault continues to
reign supreme in surveillance studies and it is perhaps time to cut
off the head of the king. The panoptic model masks as much as
it reveals, foregrounding processes which are of decreasing relevance, while ignoring or slighting dynamics that fall outside of its
framework (HAGGERTY, 2006, p. 27).

A perspectiva panóptica, para Foucault, tem como objetivo
principal “induzir no detento um estado consciente e permanente
de visibilidade que assegura o funcionamento automático do poder”
(FOUCAULT, 1999, p. 166). Esse estado de autoconsciência induzido
na relação entre observador-observado não ocorre na maioria das
situações encontradas na surveillance contemporânea. Muito pelo contrário, existem diversos motivos – geralmente comerciais ou políticos
– para ocultar tanto os detalhes sobre quais informações são coletadas

Elias Jacob de Menezes Neto

quanto o modo como elas são processadas. Como defendido neste
trabalho, esse é um dos principais traços que permitem o surgimento
de novas relações de (in)visibilidade: a ausência de transparência sobre
como a surveillance opera, é uma das suas mais importantes características na sociedade pós-panóptica.
A aplicação da proposta de Bentham certamente ultrapassou a
prisão para a qual foi originalmente pensada, mas um traço comum
entre todas as suas posteriores aplicações, é aposta na racionalização
como ferramenta para economizar recursos e aumentar a eficiência
das manifestações de poder. No mundo contemporâneo, contudo, as
aplicações da surveillance ultrapassam aquele traço comum dos modelos
panópticos. Muito além das prisões, a surveillance está envolvida em uma
infinidade de projetos que envolvem desde a suposta “guerra contra
o terror” – que patrocina, dentre outros, os já mencionados PRISM e
Upstream – até o incentivo ao consumo – por exemplo, através da compilação de bancos de dados com preferências de compras dos clientes
de determinadas empresas. Nesse sentido, é possível afirmar que
[...] surveillance comes out of specific enclosures to permeate all of
life. Surveillance is universal in the sense that no one is immune from
the gaze. Surveillance is also universal in the sense that wherever
new systems are adopted they tend to have a similar technological
character (LYON, 2007, p. 56).

Além disso, a crescente capacidade de armazenar uma enorme
quantidade de informações para só depois analisá-las de diversos
modos possíveis – fenômeno geralmente conhecido como dataveillance
– deixa claro o fato de que não existe uma finalidade pré-determinada
para a surveillance. Pelo contrário: assim como a tecnologia que ela utiliza, a surveillance é um fenômeno incapaz de ser reduzido a uma série
de conceitos e, atualmente, só encontra dois limites, a saber, a capacidade técnica dos seus instrumentos e a criatividade dos indivíduos
para criar novos sistemas de categorização e análise de dados. Dessa
forma, é cada vez mais difícil associar a surveillance ao simples controle
social ou a um delimitado número de finalidades, como ocorre com
os modelos derivados do panóptico.
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Outra distinção é que os tipos de visibilidade relacionadas ao
modelo panóptico envolvem o monitoramento de pessoas que, de
alguma forma, são consideradas socialmente inferiores ou dependentes. Nesse sentido, “[...] it is reminiscent of the functioning of
a microscope, where specific marginalized or dangerous groups are
situated under the unidirectional gaze of the powerful who can watch
while remaining unseen by their charges” (HAGGERTY, 2006, p. 29).
Embora seja verdade que diversas instituições utilizam a surveillance
com a finalidade de monitorar grupos considerados inferiores, o exclusivo apelo ao modelo panóptico ignora o fato de que as tradicionais
hierarquias de visibilidade estão sendo completamente reconfiguradas, pois, como visto, a surveillance ocorre de maneira onipresente
nos mais diversos âmbitos da sociedade contemporânea, não sendo
direcionada exclusivamente contra grupos desfavorecidos.
Como não poderia ser diferente em assuntos com essa complexidade, os diversos fenômenos da surveillance misturam, no mundo real,
traços panópticos – ou, para seguir a linha de raciocínio desenvolvida
por David Lyon (2007) “modernos” – e pós-panópticos – também,
para o mesmo autor, “pós-modernos”. Entretanto, reconhecer que o
modelo panóptico é incapaz de explicar todo o fenômeno da surveillance já permite observar melhor os complexos traços pós-panópticos
que inundam o cotidiano e ameaçam os direitos fundamentais.

IV AS LIMITAÇÕES DO ESTADO-NAÇÃO PARA CONTROLAR A SURVEILLANCE
A informação, já se afirmou anteriormente, é a pedra angular
da sociedade contemporânea. Desde a revolução industrial, a fábrica, mais que um espaço para acúmulo do capital, já era um lugar de
dominação social através da acumulação do saber (BOLZAN DE
MORAIS, 1998, p. 32). A relação entre saber/poder não é novidade,
mas, atualmente, está sendo completamente redesenhada, ou mais
precisamente, elevada a pontos inimagináveis.
O acúmulo de informações é um dos traços caracterizadores
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desse redesenho. No entanto, de pouco adiantaria o livre fluxo e
acumulação de dados sem que existissem instrumentos capazes de analisá-los. Figurativamente, seria como possuir uma enorme biblioteca
e não saber ler. É por tal razão que o surgimento de microprocessadores cada vez mais poderosos vai ao encontro do desenvolvimento
dos canais para fluxo de dados. Com efeito, a capacidade virtualmente
ilimitada de coletar e, especialmente, analisar informações torna-se
uma das características mais marcantes do mundo atual, de maneira
que pode ser considerada o aspecto de maior relevância, tanto política quanto social, da tecnologia da informação (LYON, 2007, p. vi).
Como resultado, os avanços da tecnologia da informação nas
técnicas de surveillance estão diretamente relacionadas à ideia de visibilidade, especialmente porque “[...] it is clear that visibility is to be
understood not merely as a visual condition but, in a boader sense, as
the new availability of personal data useful to compile general behavioral profiles” (BRIGHENTI, 2010, p. 63). O referido autor entende
que as relações de visibilidade são constituídas pela concatenação
de eventos de percepção, direcionamento de atenção e atribuição
valorativa, sendo considerada, por alguns, uma intersecção entre as
relações de percepção e as relações de poder.
Essa situação vincula o problema das práticas de surveillance ao
regime democrático, uma vez que a única promessa não cumprida da
modernidade que denota incompatibilidade total com a democracia
é a manutenção e o fortalecimento de poderes invisíveis. A grande
proposta dos primeiros regimes democráticos foi desvelar o núcleo
duro e oculto do poder exercido por pequenos grupos. Essa foi,
inclusive, uma das razões da sua superioridade em relação ao Estado
absoluto, em que eram defendidos os poderes ocultos – arcana imperii.
O segredo fazia parte da prática política relativa ao Estado moderno,
sendo sua presença inversamente proporcional ao grau de liberdade
em determinado governo: tanto mais livres eram os súditos quanto
mais acessíveis fossem os fundamentos de todos os atos de poder
(CADEMARTORI; CADEMARTORI, 2011, p. 333).
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Ao contrário das outras promessas não cumpridas, esse tema
é o único que Norberto Bobbio considera ter sido pouco abordado
pelos cientistas políticos. Dentro do Estado visível, a tendência é que
exista sempre um outro Estado, paralelo ou superior, invisível. No
entanto, “[...] uma ação que sou forçado a manter secreta é certamente
não apenas uma ação injusta, mas sobretudo uma ação que se fosse
tornada pública suscitaria uma reação tão grande que tornaria impossível a sua execução [...]” (BOBBIO, 1997, p. 29-30).

técnicos e, portanto, de difícil compreensão por leigos. É por isso
que a análise jurídica desses critérios, embora difícil, demonstra-se
indispensável, afinal, “[...] how law actually works – or does not
work – in practice is also a vital consideration in surveillance studies”
(LYON, 2007, p. 21). Sob essa perspectiva, observa-se que a prática
da surveillance deve ser submetida ao controle democrático antes de
se tornarem códigos de computador, ou seja, o respeito aos direitos
fundamentais deve anteceder todos os mecanismos de surveillance.

É possível considerar, nessa linha, que o poder é uma manifestação onipresente, difusa e com diversos graus de visibilidade e
que, portanto, sua correta análise não deve s limitada apenas a sua
amplitude, mas necessita incluir, também, sua profundidade. Para
Bobbio, a distinção dos poderes conforme sua visibilidade possui
especial relação com a democracia, que possui como ideal máximo, a
visibilidade do poder, “[...] ou seja, do poder que se exerce ou deveria
se exercer publicamente, como se tratasse de um espetáculo a que
são chamados para assistir, para aclamar ou para silenciar, todos os
cidadãos” (BOBBIO, 1999, p. 204).

O Estado – e o direito dele originado – parece incapaz de
resolver, exclusivamente, os problemas oriundos da violação de direitos fundamentais pelas técnicas de surveillance. Essa situação fica
nítida com os problemas tipicamente enfrentados pela nova cultura
jurídica das sociedades complexas sendo, portanto, “[...] imperioso
que se pense em provocar irritações dentro do sistema do Direito de
maneira que a lógica estrutural seja uma lógica que não se confine
somente na organização estatal e na Constituição” (KING; ROCHA;
SCHWARTZ, 2009, p. 40).

Com isso, é possível afirmar que “o tema mais interessante,
com o qual é possível realmente colocar à prova a capacidade de o
poder visível debelar o poder invisível, é o da publicidade dos atos
de poder que [...] representa o verdadeiro momento de reviravolta
na transformação do estado moderno” (BOBBIO, 1997, p. 103). Os
fenômenos do subgoverno e do criptogoverno dividem o poder não
mais vertical ou horizontalmente, mas em relação à profundidade
da sua ocultação, de modo que os poderes podem ser classificados
como emergentes, ou públicos, semissubmersos, ou semipúblicos, e
submersos, ou ocultos.

Nessa senda, Michel Foucault ressaltava que a tentativa, por
parte do “juridicismo universal”, de fixar limites ao exercício dos
poderes ignora o fato de que a surveillance está difundida em todos os
lugares. Como resultado, “[...] faz funcionar, ao arrepio do direito,
uma maquinaria ao mesmo tempo imensa e minúscula que sustenta,
reforça, multiplica a assimetria dos poderes e torna vãos os limites que
lhe foram traçados” (FOUCAULT, 1999, p. 184). Dessa maneira, o
apelo exclusivo ao direito estatal pode resultar em violação dos direitos fundamentais, especialmente em virtude do “[...] deslocamento/
ocupação dos loci de poder onde mesmo a democracia como procedimento ainda não chegou [...]” (BOLZAN DE MORAIS, 2011, p. 71).

As práticas da surveillance, auxiliadas pela tecnologia de informação, tornam visíveis mais dados ao pequeno grupo que dispõe
de recursos econômicos e técnicos para processá-los. Contudo, os
critérios de coleta, análise e classificação das informações são opacos,
especialmente em razão de serem conhecimentos eminentemente

Assim, é possível afirmar que o modelo estatal moderno já não
é capaz de dar conta da complexidade dos movimentos estruturantes/
desestruturantes do mundo contemporâneo, o que cria um “vácuo” a
ser preenchido por formas incontroladas de poder. Jose Luis Bolzan
de Morais (2011, p. 35) aponta que “em vez da unidade estatal própria
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dos últimos cinco séculos, tem-se uma multipolarização das estruturas,
ou da falta delas [...]” nos mais diversos níveis – local ou global, público
ou privado. Essas circunstâncias, continua, exigem a superação da fórmula dogmatizada do Estado através de estruturas cuja porosidade seja
compatível com a liquidez do mundo, mas “[...] sem perder de vista as
consequências de tais possibilidades, assim como o papel fundamental
das estruturas públicas estatais no contexto das sociedades periféricas
e no enfrentamento das desigualdades [...]”.
Não sem motivos, é possível perceber que a expansão do
regime democrático é tema recorrente no pensamento de Norberto
Bobbio. Para ele, o processo de alargamento da democracia política contemporânea atingiu uma situação limítrofe, visto que há
pouco espaço para ampliação dos direitos políticos, como ocorre,
por exemplo, com o sufrágio, agora universalizado. Todavia, o limite
de crescimento da democracia representativa não significa que o
próximo passo seja um retorno à democracia direta proporcionada
pela tecnologia da informação.
A evolução democrática, para Bobbio, está relacionada à expansão participativa para além da esfera estatal, ou seja, à extensão
do método democrático – indireto e, quando possível e desejável,
também direto – às áreas distintas daquela da tradicional arena
política. Dessa maneira, “[...] através de todas aquelas formas de ‘socialização do poder’ [...] que permitem um controle a partir da base
da direção pública da economia, ou através de outra fórmula, a instauração de um sistema de ‘programação descentralizada e participada’”
(BOBBIO, 1999, p. 70).
Nessa esteira, pode-se afirmar que a evolução democrática consiste na passagem da democracia da esfera política para a democracia
social. Existe tal necessidade, porque, após a conquista do direito
de participação política, os integrantes das democracias avançadas
perceberam que as relações de poder estabelecidas na esfera política correspondem apenas a uma parte, condicionada pelo todo que
compõe a sociedade civil, de forma que se passou a sentir necessidade
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de democratizar, também, a vida social, avanço indispensável à manutenção do Estado democrático de direito.
Nesse sentido, é possível concluir que a democracia política,
limitada ao Estado-nação, se demonstra insuficiente para proteger os
indivíduos contra o despotismo dos poderes privados. Disso resulta
a clássica afirmação, feita por Bobbio (2007, p. 157), de que o desenvolvimento da democracia não deve mais estar relacionado apenas
aos legitimados para votar – quem vota –, mas, especialmente, deve
verificar em quais espaços o voto democrático pode ser exercido – ou
seja, onde se vota.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste texto foi fazer uma reflexão introdutória,
dentro dos marcos teóricos dos estudos sobre a surveillance e da
teoria do Estado contemporâneo, a respeito do papel cada vez mais
importante exercido pelas ações de coleta concentrada, sistemática
e rotineira de informações pessoais com a finalidade de influenciar,
controlar, proteger ou dirigir pessoas e grupos sociais. Com isso,
pretendeu-se explicitar as razões da opção teórica pelo conceito
de “surveillance” e questionar de que maneira a ausência de critérios
democráticos – ou seja, de visibilidade – no tratamento dessas informações que, associada à sua inerente fluidez, pode violar direitos
fundamentais.
Para tanto, procurou-se demonstrar a necessidade de ultrapassar o modelo panóptico e de estudar conceitos importantes para a
doutrina dos surveillance studies, tendo em vista a proteção dos direitos fundamentais e a manutenção da democracia que, já no clássico
Norberto Bobbio, está diretamente vinculada à visibilidade do poder
e das “regras do jogo”.
Tendo em vista a evolução da tecnologia de informação e o
crescente anseio racionalista pelo controle absoluto dos fluxos informacionais, é imperativo analisar, sob a ótica da teoria do Estado
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contemporâneo, o desenvolvimento e consolidação das técnicas de
surveillance, bem como sua relação com possíveis violações de direitos
fundamentais. Tal situação torna-se especialmente relevante no contexto da denominada “Crise do Estado”, uma vez que torna nítida
as consequências dessa fragilização nas relações de visibilidade estabelecidas entre os detentores dos poderes políticos e econômicos e
aqueles submetidos a esses poderes.
Assim, demonstrou-se imprescindível propor modelos capazes
de garantir, num mundo caracterizado pela flexibilidade espaço-temporal dos fluxos globais de dados, a simetria na visibilidade, a
democratização da utilização de informações pessoais e a proteção
dos direitos fundamentais. Afinal, algo parece muito errado quando,
por exemplo, o Estado brasileiro não dispõe de ferramentas capazes
de impedir que um outro Estado, tecnologicamente mais avançado,
monitore e catalogue todo o fluxo de dados que circula pelo Brasil.
Igualmente equivocado – e talvez até mesmo ingênuo – é acreditar
que a lei, uma resposta típica do Estado-nação – uma invenção do
século XV – seja capaz de controlar os fluxos de dados na atual sociedade, cada vez mais “líquida”.
Procurou-se, em síntese, deixar claro que as limitações espaço-temporais do Estado não são capazes de lidar com os problemas que
afetam o mundo, cada vez mais globalizado e fluído, situação que já
pode ser vista no direito ambiental e, para objetivos deste texto, nos
fluxos de informações pessoais oriundos dos avanços das técnicas
de surveillance. Não se trata de ignorar o papel das estruturas públicas
estatais na proteção dos direitos fundamentais, mas de ressaltar a
necessidade de adição de novas respostas para problemas igualmente novos, que não podem ser pensados somente a partir do direito
estatal caso se deseje garantir a eficácia e a efetividade dos direitos
fundamentais, em especial da privacidade e da igualdade. Para enfrentar o problema de falta de participação democrática na surveillance e
nos critérios de obtenção, utilização e classificação das informações
coletadas, torna-se imprescindível sua invasão pela democracia.

Elias Jacob de Menezes Neto

Sob tais aspectos, os recentes eventos protagonizados por
Edward Snowden mostram que se deve reconhecer o fato de que
a surveillance é um fenômeno que atravessa as fronteiras nacionais
através do uso de tecnologia de ponta e que, frequentemente, viola,
de maneira oculta, direitos fundamentais dos indivíduos em todos
os lugares do planeta. Muitas vezes justificada como parte de uma
“guerra contra o terror” – seja lá o que isso signifique –, a surveillance deve ser vista como um fenômeno que transcende o espaço
local. Dito de outro modo: é preciso, para compreender melhor
esse complexo mecanismo de manifestação do poder na atualidade,
considerar como esses recursos tecnológicos são usados em escala
global para afetar a vida de pessoas de carne e osso. Se proteger
essas pessoas não for o objetivo do direito e da democracia, então
eles não servem para mais nada.
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(Elias Canetti).

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O fluxo instantâneo e constante de comunicações em nível
global vivenciado pela sociedade contemporânea é resultante de um
contínuo e longo processo de associação civilizatório iniciado pelo
convívio coletivo através do tribalismo no qual a preservação da espécie e a proteção diante dos elementos exteriores ao corpo social
constituíam o cerne da coletividade.
Todavia, com o passar dos séculos novos objetivos foram incorporando-se aumentando a complexidade no interior do corpo
social, mas a busca por mecanismos que possibilitassem a preservação
27
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da espécie e proteção aos elementos exteriores mantiveram-se latentes e, por essa razão, são constantemente utilizados pelos detentores
do poder como instrumentos de controle e manutenção das hierarquias no interior do corpo social.

explorado pelos detentores do controle societário através da utilização de artifícios místicos que serviram para garantir proteção aos
integrantes da tribo frente ao externo desconhecido, mas, também,
para manter as estruturas de poder e o controle interno.

Diante desse cenário, inicia-se o estudo envolto aos conflitos
identitários pela análise Canettiana acerca do temor ao desconhecido
ou do constante medo em ser tocado, circunstâncias que acompanham o homem desde as formas mais primitivas de associação e a
cada novo capitulo do caminhar civilizatório mantém-se presentes,
sendo ferramentas constantes de “exploração” por parte dos poderes
instituídos (CANETTI, 1995).

A aversão ao externo, ao não cognoscível, continuou latente
no bojo das comunidades societárias e, na sociedade contemporânea
global, restou potencializado pelos avançados dos meios tecnológicos de informação, os quais, paradoxalmente, ao facilitarem o
fluxo de informações e diminuírem os espaços ao desconhecido, são
usados pelos detentores do poder econômico, político e midiático
para manter latente o medo do ser humano em ser tocado pelo
outro. Tanto que na presente sociedade global a aversão centra-se na
repulsa ao outro, muitas vezes não mais desconhecido ou externo,
mas agora personificado como um inimigo em comum, portanto,
conhecido da sociedade global.

No momento seguinte adentrar-se-á na análise acerca dos
conflitos identitários, característica marcante dos conflitos contemporâneos, decorrência direta do período de transição vivenciado, da
modernidade-nação para a modernidade-mundo, materializando uma
cartografia em torno dos novos conflitos societários que a modernidade-mundo nos exibe e exigindo um raciocínio sedimentado em um
duplo movimento de contaminação e de diferenciação.
Portanto, o percurso em busca da identidade, na presente sociedade global, não é moldado apenas pelos interesses locais, bem como
os efeitos resultantes da globalização não podem ser lidos de forma
reducionistas, restritos aos interesses econômicos, pois o contemporâneo percurso cambiante da identidade que atravessa tanto o local
como global, não fica adstrito às fronteiras físicas dos Estados nacionais e não pode ser pensado apenas sob o viés econômico-financeiro,
sendo fundamental para a compreensão dos conflitos contemporâneos o estudo acerca dos motivos que conduziram à eclosão dos
conflitos identitários.

I A CARTOGRAFIA DOS CONFLITOS CONTEMPORÂNEOS MOLDADOS PELA GLOBALIZAÇÃO
O temor ao desconhecido, ainda nas comunidades tribais, foi

Exemplificando, cita-se a crescente onda de manipulação da
informação adotada pelos Estados Unidos que utilizando-se do poder
econômico e midiático conduziu a sociedade global a uma “busca”
frenética de um estereótipo de inimigo que “veste”a máscara do
terrorismo, como antes vestiu a máscara do socialismo e nos seus
primórdios vestia a máscara do místico e do divino.
Observa-se que os artifícios de proteção diante do outro, utilizados para o controle do corpo social, assemelham-se aos efeitos
resultantes da utilização de máscaras. As máscaras tem o condão de
fazer emergir mensagens dotadas de uma duplicidade de fluxo capaz
de manter uma distância entre o interno e o externo, gerando uma
sensação de intocabilidade e proteção. A rigidez da forma exteriorizada pela máscara, transforma-se numa rigidez da distância e o fato
de ela não se modificar é o que lhe confere seu caráter proibitivo e
de temor (CANETTI, 1995).
A máscara portanto esconde um segredo, a verdadeira identidade, que devido ao temor do homem frente ao desconhecido, o
temor de ser tocado pelo externo, utiliza-se de máscaras no dia-a-dia,
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nas suas relações, como forma de proteção diante de pessoas e
culturas desconhecidas ou distintas, e por isso temidas e combatidas. Discorrendo acerca dos efeitos decorrentes da utilização das
máscaras, Canetti destaca: a máscara representa uma ameaça exatamente
pelo segredo que ela oculta, pois ela não muda com a aproximação do externo,
e a imutabilidade conduz para uma leitura do medo e da aversão ao distinto
(CANETTI, 1995, p.375).
Entretanto, a utilização da máscara por longos períodos pode
levar a uma crise de identidade, onde a representação externa acaba
por moldar o conteúdo interno ao qual protege, e, ao tentar tirá-la,
nota-se que ela incorporou a identidade a qual visava esconder.
Portanto, no percurso cambiante em busca da identidade, diante
do jogo de aproximação e distanciamento, a utilização de máscaras
como artifícios para a proteção da identidade frente ao desconhecido
e relativização do temor em ser tocado, poderá conduzir para uma
nova identidade, não moldada consoante elementos conhecidos e
culturais da coletividade ou do indivíduo, mas pela manipulação ao
medo do desconhecido, a aversão em ser tocado (RESTA, 2014).
Os detentores do poder no corpo societário, mostram-se atentos aos resultados que podem ser obtidos através da exploração do
sentimento de medo e a aversão ao outro, pois desde as formas mais
primitivas de associação humana até a sociedade contemporânea, observa-se a manipulação desses temores para a satisfação de interesses
econômicos, políticos, dentre outros, bem como para a consolidação
do modelo de poder. Tanto que na atualidade vivencia-se o medo e
aversão ao terrorismo, levando a comunidade global para o combate
ao inimigo-terrorista. Conduzindo não apenas os Estados, mas as
pessoas a entrar em conflito com o “outro”, e pensar o código societário através do binômio amigo\inimigo.
Todavia, a dinâmica global das últimas décadas está a demonstrar que toda tentativa de imposição de um modelo-standard,
etnocêntrico e superior de modernização está destinado inevitavelmente a produzir uma extensão e exacerbação dos conflitos. Eis
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aqui a questão fundamental, pois é exatamente nesse ponto que
os Estados Unidos correm o risco de fazer falir todo o ocidente, jogando o mundo inteiro num estado de guerra civil endêmica
(MARRAMAO, 2006).
Essa busca frenética pelo Estado de guerra, pela necessidade
de existência de um inimigo, além de ser fomentada pelo poder econômico, também é adjetivada pelo poder midiático e político, sendo
utilizada como mecanismo de controle e manutenção dos poderes
constituídos no corpo social.
O medo de perder o poder e o controle é muito bem explorado
por Canetti ao analisar a aversão à ordem e a paranóia do poder que
contamina os detentores do poder, conforme se observa.
Todo aquele que escalou o caminho até o topo ou quem quer que tenha obtido
o poder de controlar os demais no sistema, encontra-se pela natureza de sua
posição hierárquica carregado do medo da ordem. Estando ameaçado ou não
por inimigos, terá consigo sempre uma sensação de perigo, e esse perigo estará
nos quais ele usou de seu poder para exarar ordens e fincar os aguilhões (CANETTI, 1995, p. 305).

Trilhando caminhos similares, Warat enxerga na presente sociedade global o ressurgimento da pretensão de se construir uma nova
Torre de Babel, e, ciente da indispensável homogeneidade para sua
construção, os seus arquitetos utilizam-se dos meios de comunicação
virtual e instantâneo para sedimentar o universalismo envolto a concepção dos valores capitalistas da sociedade de consumo, bem como
para destruir a heterogeneidade (WARAT, 2010).
Conclui enfatizando: ¨este é o projeto de globalização neoliberal submeter todos a servidão, em especial os excluídos, e
aniquilar os inimigos que tentam obstaculizar a construção da Torre,
com a mais poderosas de todas as armas de guerra, a globalização¨
(WARAT, 2010, p.8).
Observa-se a instituição de uma ética de consumo que converte
a quase totalidade dos seres humanos em resíduos humanos, excluídos como ferro-velho, pois a sociedade do consumo nos condena a
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sermos mercancia e as mercancias tem como destino converter-se em
ferro-velho, em resíduos descartáveis. Enfim, nossas relações seguem
cada vez mais o padrão de uso-consumo dos automóveis, as conexões que conferem o liame entre as relações sociais tornam-se cada
vez mais tênues e frágeis, adjetivos que facilitam o seu “descarte”
(WARAT, 2010).
Não obstante, em uma sociedade de consumidores ninguém
pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria, e ninguém pode
manter-se como mercadoria desejável sem que busque incessantemente superar as expectativas do mercado de ser uma mercadoria
vendável (BAUMAN, 2008).
Por essa razão, a característica mais importante da sociedade de
consumidores é a transformação dos consumidores em mercadorias
e a inserção dessa mercadoria no rol das mercadorias existentes de
forma a torná-la apenas mais uma dentre as muitas já existentes.
Soma-se a patologia consumista o fato de que a globalização
resultou em um adensamento de relações que tem por consequência
efeitos recíprocos desencadeados por acontecimentos locais e distantes, onde o multiculturalismo interno e as pressões externas, ressaltam
a principal característica da sociedade contemporânea, a enigmática
interdependência de um mundo globalizado, em que os processos
de diferenciação ocorrem concomitantes com a uniformização dos
estilos de vida e de consumo.
Portanto, a cartografia dos problemas que a modernidade-mundo nos exibe confirma que a única forma para entender os
conflitos emergentes da sociedade contemporânea é partindo da ideia
de que vivemos em um duplo movimento de contaminação e de diferenciação (MARRAMAO, 2006).
As comunicações que se inter-relacionam em forma de rede
originam um duplo aspecto, de uma lado representam o incremento
de expansão da consciência, de outro estimulam o surgimento de uma
imensidão de redes fragmentadas.
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Embora vivenciamos uma possibilidade de comunicação em
termos globais, elas, por si só, não tem o condão de criar um sociedade mundial compartilhada, pois, ao passo que ampliou-se a
comunicação também se ampliou a fragmentação interna, não mais
circunscritas aos limites territoriais do Estado, mas ao limites diversos das comunidades globais das quais fazemos parte em qualquer
parte do mundo.
Portanto, a identidade não é moldada apenas pelos interesses locais, bem como os interesses econômicos não são moldados
apenas no global. A globalização não pode ser lida de forma reducionistas, pois tanto os interesses econômicos como a identidade
atravessam tanto o local como global, ensejando o fenômeno da
glocalização (MARRAMAO, 2006).
A glocalização representa uma importante chave para entendermos os acontecimentos atuais, ou nas palavras de Foucault
“a ontologia da atualidade”, não apenas sob o viés sociológico,
mas, também, conforme leciona Marramao: “ma chiama in causa la
nouva dimensione dell “politico” nella costellazzione postnazionale: il glo-cale.”
(MARRAMAO, 2012, p.114).
O progresso constante das técnicas de comunicação globais
reafirmam a era globalizada na qual a sociedade está inserida, dessa
forma torna-se necessário repensar não apenas as práticas tradicionais
de integração social “limitadas” por fatores espaciais, mas, principalmente, a natureza global dos conflitos que emergem dos processos
de integração em dimensões globais.
A glocalização ou o glocal são utilizados exatamente para
chamar a atenção para essa nova conjuntura dos conflitos na era
global, em particular para a “natureza” e o “tamanho” dos efeitos
resultantes dos conflitos diante da conjuntura globalizante.
A glocalização é formada por dois vetores com sinais opostos:
¨ de um lado um vetor caracterizado por tendências sinérgicas de fluxos globais de
comunicação, advindo de fatores financeiros, técnicos e econômicos, de outro, a força
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“alérgica”, de expulsão do local, tendo em vista os conflitos culturais existentes
(MARRAMAO, 2006, p. 38).

atualmente observa-se uma crescente onda de conflitos que possuem
no seu cerne valores identitários, conforme será estudado a seguir.

O acontecimento local não pode ser percebido como um fato
isolado do contexto global, imune ao fluxo dúplice de efeitos, influenciado-influenciador em dimensões globais. Os fatos humanos
e jurídicos locais estão imersos na teia comunicativa global, cada vez
mais interligada pelos constantes progressos tecnológicos.

II O PERCURSO DOS CONFLITOS IDENTITÁRIOS: O
EMERGIR DECORRENTE DA TRANSIÇÃO DA MODERNIDADE-NAÇÃO PARA A MODERNIDADE-MUNDO

Referido fluxo de comunicação, ao passo que materializa a
multiplicidade cultural também fomenta os desejos locais de diferenciação entre os homens. Portanto, as barreiras geográficas dos
Estados, historicamente utilizadas para o processo de diferenciação
e secularização, não se mostram eficaz na era global, em virtude da
glocalização (MARRAMAO, 2006).
O processo de busca por uma identidade, em um contexto
global e multicultural, tornou-se marcado por intensos e constantes
conflitos internos e externos, pois quanto maior é a dimensão de
integração social e de multiculturalismo, maior será a necessidade de
estabelecer parâmetros de secularização em busca da identificação
que passa pela não identificação.
Ciente desse cenário, propõe-se um processo de construção
de identidades no qual a universalidade não resulte de um processo
de exclusão das diferenças, mas sim da compreensão das diferentes
culturas, de um encontro verdadeiro entre as diferentes identidades
realizadas em um espaço simbólico, ofertado e garantido pela esfera
pública. Portanto, é necessário viver as experiências decorrentes das
diversidades de identidade, para que possa construir uma política
universal da diferença (MARRAMAO, 2006).
Por essa razão, o estudo envolto aos conflitos, não deve ficar
adstrito a vetores econômicos, mas, também deverá atentar-se ao
multiculturalismo local, a desterritorialização do local e do global e
as tensões decorrentes da identificação do homem no corpo social,
enfim, os conflitos contemporâneos não são apenas econômicos,

As novas definições geográficas resultantes da globalização,
constantemente reafirmadas pelas diuturnas novidades tecnológicas
no espaço da comunicação intersubjetiva, tornam cada vez mais clara
a constatação de que a explosão conflitiva vivenciada vai além da
patologia consumista, restando indubitável o fato de que os conflitos
não são apenas de viés econômico, pois constantemente aumentam
os conflitos identitários, confirmando o nexo identidade-violência
envolto aos conflitos atuais (MARRAMAO, 2009).
Referido nexo infelizmente vem propiciando a eclosão de
conflitos que não ficam adstritos aos desejos econômicos, disputas
de mercados ou de territórios pelos Estados. Observa-se que o
ambiente local em comunhão com o global, diante do constante
fluxo de comunicação e efeitos recíprocos, inseriram o homem em
um contexto novo, um contexto glocal, levando o local, na modernidade-mundo, para um processo de desterritorialização tal como
o global (MARRAMAO, 2006) .
A desterritorialização do local, ao passo que “libertou”, em
parte, os homens das amarras territoriais da modernidade-nação, do
Estado nacional, possibilitando a abertura cognitiva para culturas e
identidades exteriores, relativizando as fronteiras entre o dentro e
o fora, remodelando os contornos culturais e, consequentemente,
diminuindo o poder político constituído em torno do Estado Leviatã, também ensejou consequências na cartografia dos conflitos
contemporâneos.
É reflexo da desterritorialização da informação e do enfraquecimento do poder político do Estado, o aumento da sensação de
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insegurança frente ao outro, que agora não encontra-se mais separado
pelas barreiras territoriais do Estado, pelo contrário está inserido no
corpo societário interno.
A aversão ao desconhecido e o medo em ser “tocado”emergem
com força no interior do corpo societário, conduzindo o homem a
buscar novas formas de proteção diante da imersão cultural e do
enfraquecimento político unívoco do local, ensejando a eclosão de
novos conflitos, decorrentes da crescente complexidade das relações
sociais da modernidade-mundo em construção.
O aumento de conflitos resultantes do processo de identificação é resultante do contemporâneo período de transição vivenciado,
da passagem cultural em curso da modernidade que fez emergir conflitos de interesses resultantes de fatores essencialmente identitários
e não apenas econômicos.
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conflitos da era industrial. Os conflitos na era global, portanto, não
são essencialmente econômicos, pelo contrário, possuem uma alta
carga identitária, decorrência direta da obsessiva corrida no sentido
de buscar a imposição de um modelo-standard de modernização e
“culturalização”, uma tentativa de imposição cultural através de um
processo de assimilação “a forces” que fomentou o ocultamento
das identidades.
Ocultamento contributivo para um processo de montagem
subterrânea que atualmente culminou com a eclosão de conflitos no
corpo social adjetivados por traços de extrema violência e voltados de
forma contundente para ideologias de secularização, como aconteceu
recentemente na França no ataque ao jornal “ Charlei Hebdo28”.

Por essa razão, Marramao leciona: ¨na atualidade o interesse pode ser
identificado a partir da dimensão simbólica da identidade, assim, ao se deparar
com um conflito antes de perguntar o que se quer, devemos perguntar qual é a sua
identidade¨ (MARRAMAO, 2011, p.114).

Nesse diapasão, os conflitos contemporâneos, tal como as relações sociais, não podem continuar sendo vistos através das lentes
míopes da unicidade temática redistributiva, é fundamental, para
a compreensão dos conflitos contemporâneos estudá-los também
através da temática envolta a identidade e ao reconhecimento multicultural no corpo social (MARRAMAO, 2009).

A fase de transição vivenciada, materializada pelo processo de
passagem da modernidade-nação para a modernidade-mundo, a cada
dia põe em destaque a natureza dos conflitos de valores decorrentes
da tensão entre os impulsos dinâmicos universalizantes e os impulsos reativo-conservadores identitários ressaltados por Marramao, na
passagem abaixo transcrita:

Vai-se adiante, neste mundo multicêntrico, composto por diversas identidades que advém das diversas áreas do planeta, as quais
paradoxalmente se contrapõem a polarização de poder de algumas
nações, o conflito é moldado diante desse choque paradoxal e recíproco entre o unívoco e o múltiplo, em uma luta constante em
busca do controle.

Estou convicto que a forma dominante do conflito de nosso tempo seja de
reconduzir a um mecanismo simbólico de reação aos fenômenos de imbricação
crescente e de “universal desenraizamento” que investe em graus diversos todas
as culturas. A natureza desse mecanismo se atém à lógica da identidade e
da identificação: têm, em outros termos, os tratos marcadamente identitários
(MARRAMAO, 2009, p. 8).

O conflito nesse mundo glo-calizado é construído por tensões
paradoxais, ou pelo canibalismo reciproco entre o universalismo hegemônico e o particularismo idiossincrático. Acentuado pelo fato de
que todas as culturas ocidentais ou orientais não são apenas intrinsecamente plurais, circunstância potencializada pela globalização, mas,
também, essencialmente marcada por conflitos identitários oriundos

O autor chama atenção para o fato de que a origem dos
conflitos contemporâneos apresenta características semelhantes aos
vivenciados quando das guerras civis religiosas e não apenas com os

28

Em 07 de janeiro de 2015, um ataque terrorista ao jornal satírico francês, Charlie Hebdo,
resultando na morte de 12 pessoas e mais 11 feridas. Site: https\\pt.wikipedio.org. Acessado
em 20 de junho de 2015.
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de fraturas entre os impulsos dinâmicos universalizantes e impulsos
reativo-conservadores (MARRAMAO, 2012).
A realidade da modernidade-mundo, onde o local é tão desterritorializado quanto o global, demonstra a necessidade de se repensar
um esfera pública organizada não essencialmente em torno dos limites territoriais do já não-mais Estado-nação, envolto apenas pelas
“tradições” dos cidadãos que compõem o elemento subjetivo da estrutura Estatal, o seu povo.
Impõem-se a essencialidade de se reestruturar e repensar a soberania, cunhada originalmente como a alma do Estado Leviatã, mas
que contemporaneamente passa por um processo de erosão paulatino
da sua autoridade unipolar em direção a multiplicidade.
A passagem da modernidade-nação para a modernidade-mundo, ressalta a necessidade de uma re(leitura) das estruturas e
o funcionamento do Estado contemporâneo, atentando-se para a
complexidade da sociedade contemporânea global e os conflitos identitários decorrentes.
Deve-se lembrar que a modernidade nasceu da preocupação
com a identidade, com a subjetividade, onde o indivíduo constitui a
primeira resposta decorrente do humanismo renascentista. A ideia de
uma mundo produzido por ação humana pressupõe a necessidade de
conhecer a comunidade em que tal produção ocorre.
O triunfo da subjetividade individual propulsionado pelo princípio do mercado e da propriedade privada, acarretou na exigência
de um super-sujeito que regule a relação dos indivíduos. Esse sujeito
foi o Estado liberal, oriundo do contrato social pactuado pelos integrantes da sociedade civil, decorrente do contrato social, conferindo
ao estado o poder de império sobre a sociedade (SANTOS, 2002).
Amarrados pelo poder de coerção advindo da soberania do
Estado frente a sociedade civil, o capitalismo liberal propulsor da
transição do feudalismo para a modernidade, já nos primórdios da
Idade Moderna fez com que as múltiplas identidades, presente no
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contexto feudal, fossem reduzidos à lealdade terminal em favor do
Estado soberano, uma lealdade omnívora das possíveis lealdades alternativas (SANTOS, 2002).
Todavia, tanto o caminhar civilizatório como os percursos
identitários são processos de identificações em curso, construídos
e (des)construídos continuamente. Circunstâncias que na presente
sociedade global, profundamente marcada pelo incessante avanço
tecnológico dos instrumentos de comunicação em massa, acaba por
potencializar a dimensão espacial e temporal envolta aos processos
de identificação, acelerando as transições, mas também fomentado
novos conflitos.
As transformações pelas quais passa a teoria social resultam da
preocupação constante quase obsessiva com a questão da identidade,
da busca pela diferença e pela hierarquia. Pois a única verdadeira descoberta é a autodescoberta, através da qual torna-se possível conhecer
o outro e conhecer a posição de poder a partir da qual é possível a
apropriação seletiva e transformadora dele (SANTOS, 2002).
Vivencia-se uma época em que é muito difícil ser linear e contínuo, a base étnica das nações modernas torna-se cada vez mais
evidente e o Estado-nação, longe de ser uma entidade estável, natural,
começa a ser visto como a condensação temporária dos movimentos
que verdadeiramente caracterizam a modernidade política: nações
em busca de Estados (SANTOS, 2002), materializada pelos fluxos
imigratórios da atualidade.
Nesse contexto, não apenas o Estado nacional acaba por se
defrontar com esses novos atores políticos, mas também a cultura
nacional sofre pressões externas e internas. Discorrendo a respeito
Boaventura lembra: a recontextualização e a reparticularização das identidades e das práticas estáa conduzir a uma reformulação das interrelações entre
os diferentes vínculos internos, em especial; os vínculos de classe, raciais, étnicos e
sexuais (SANTOS, 2002, p.145).
Referido processo de descontextualização e recontextualização
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das identidades são elementos contraditórios pertencentes a um
mesmos processo histórico, pois advém dos conflitos envoltos as
relações sociais, os quais, indubitável com a emersão da globalização
no final do século XX, acentuou-se o contínuo processo de erosão
dos tradicionais elementos sob os quais solidificou-se o Estado-nação
(BOLZAN, 2012), deixando um vazio, um “locus”de poder político que ensejou movimentações do próprio Estado, mas também de
outras searas, com objetivo de preencher esse espaço.
Portanto, o homem precisa retomar a consciência da importância do processo de construção da sua identidade e buscar preencher
esse vazio, ainda existente, deixado pela erosão do Estado soberano.
Por essa razão, não pode ficar preso as amarras institucionais, sejam:
políticas, midiáticas, econômicas ou religiosas, pois o percurso da
sua identidade é trilhado pelas suas escolhas cognitivas realizadas no
seu dia-a-dia, é na vivência em sociedade que se constrói e altera sua
identidade (RESTA, 2014).
Identidade que infelizmente não surgiu do ventre de uma concepção de comunidade, de povo comum. O percurso da identidade
trilhado pela civilização moderna demonstra que ela foi construída
sob premissas individualistas voltadas para a proteção do corpo, resultantes do medo de ser tocado.
Nesse diapasão, torna-se imprescindível novamente lançar mão
dos ensinamentos de Canetti que com precisão conclui: ¨ é no temor
de sermos tocados que reside muitas das respostas ao problema da solidão e do
individualismo, pois todas as distâncias que o homem cria ao redor de si são
ditadas por ele (CANETTI, 1995. p. 375).
Referido medo de ser tocado é a forma organizacional sobre a
qual estruturou-se a sociedade moderna, marcada por uma arquitetura
social composta por um jogo com movimento pendular de aproximação e afastamento, no qual o ter identidade com o Brasil faz um
movimento de aproximação com relação aos demais brasileiros e,
paradoxalmente, um movimento de distanciamento para com todos
os demais não brasileiros.
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Diante do paradoxo envolto ao jogo de aproximação e distanciamento sob o qual estruturou-se a sociedade moderna, Resta
chama atenção à síndrome de Palomar. Utilizando-se do personagem
Palomar, criado por Ítalo Calvino, demonstra que a sociedade atual
não consegue comunicar-se pois as gerações não tem capacidade
de construir um ponto de encontro, vivendo em um constante jogo
especulativo marcado pela intolerância (RESTA, 2013).
Neste jogo, a identidade dos grupos constrói-se em torno do
objetivo de gastar energia visando acumular argumentos para demonstrar que os outros estão errados, para deslegitimá-los. Portanto,
o jogo alimenta-se da intolerância que ao separar também une, não
deixando espaço para a reflexão, para a auto-observação, pois preocupam-se unicamente em observar ao outro para questioná-lo, não
fazem um olhar crítico interno.
O personagem Palomar evidencia com clareza o paradoxo
sobre o qual se constrói a identidade, solidificada na diferença para
com o outro e dela dependente, fazendo com que o viver seja condicionado a intolerância para com o outro e a busca frenética em
destruí-lo. Portanto, é na cumplicidade com o rival que condiciona-se
o viver sobre o qual se constrói a identidade (RESTA, 2004).
É necessário repensar a dependência em torno da cumplicidade
com o rival vivenciada, para tanto precisamos repensar a identidade
em termos coletivos e individuais. Vai-se além, deve-se repensar as
responsabilidade, pois diante do enfraquecimento da figura do ente
soberano, bem como na ausência de um inimigo ao qual se possa
imputar as responsabilidades, vivencia-se a possibilidade de reconstrução da sociedade sobre novas premissas.
Não mais construídas em torno do Estado soberano e do
paradoxo amigo\inimigo, mas direcionadas ao homem, trazendo
consigo as responsabilidades que lhe são devidas, mas que insistentemente busca-se imputar ao outro, ao desconhecido, ao irmão\
inimigo (RESTA, 2004).
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Ciente e com esperança na realidade cambiante da identidade,
marcada por construções e reconstruções, direciona-se o olhar para
os elementos históricos que delinearam a cultura e os valores de determinada sociedade, para que possamos construir uma identidade
tolerante com a multiplicidade cultural do local e do global, pois a
identidade não é algo dado pelas instituições, ela é moldada a partir de
determinados elementos históricos e culturais, os quais modificam-se
consoante o percorrer dos acontecimentos sociais.
É na relação dialética entre os integrantes do corpo social e
com as instituições que construímos nossa identidade, relação que
precisa desvencilhar-se do seu viés negativo conferido pelo capitalismo financeiro que ainda explora o nosso temor em ser tocado,
fazendo como que o outro seja visto como um não-eu, alguém diferente e, portanto, o meu inimigo (RESTA, 2004).
O processo de erosão dos elementos estruturantes da modernidade-nação acelerado pela globalização (BOLZAN, 2012), ao passo
que oferta a possibilidade de movimentações em busca da parcela do
poder político “perdido” pelo Estado, traz consigo um aumento de
complexidade na (re)composição organizacional da sociedade, em
particular, no tocante ao surgimento ou afirmação das identidades e
tradições locais.
O fluxo de comunicações infinitas em termos planetários além
de gerar um processo de glocalização dos acontecimentos também
acentuou o fluxo migratório, conduzindo a sociedade contemporânea
a passos largos para a passagem cultural sem contudo estar pronta
para uma passagem estrutural simultânea (MARRAMAO, 2012). Resultando uma erupção, dentro do mundo físico finito, de acentuados
conflitos identitários.
Discorrendo a respeito, Marramao enfatiza que o interesse na
modernidade mundo torna-se identificado a partir da dimensão simbólica envolta a identidade dos homens. Portanto, antes de realizar a
pergunta clássica utilitarista que fomentou o estado moderno,“o que
eu quero”, devemos perquirir “quem eu sou”, porque, na era global,
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a localização ou a posição de quem fala e age, torna-se essencial para
identificar as suas preferências (MARRAMAO, 2012), conforme se
afere do trecho abaixo:
Il che equivale a dire che, nei conflitti dell’ età globale, la location,
il posizionamento di chi parla e agisce, o se si preferice l’esistenza
stuata di ciascunalo, diviene il prerequisito per l’ identificazione simbólica dello propri e preferenze (MARRAMAO, 2012, p.67).

Finalizando, destaca-se lição de Herbert Simon, citado por
Marramao, que ao discorrer acerca da disputa histórica em torno
do utilitarismo questiona “como nós preferimos as nossas preferências”
(MARRAMAO, 2012, p.68). Questionamento semelhante pode ser
adotado pela sociedade contemporânea com relação a identidade,
“como identificamos a nossa identidade em uma era globalizada,
na qual os fluxos culturais e humanos são constantes”. Questionar
acerca da identificação da identidade resulta em uma necessária
problematização em torno da dinâmica envolta a identidade, uma
dinâmica centrada no processo de identificação da auto-identificação (MARRAMAO, 2012).
A partir do momento em que questionamos quem eu sou e
qual é a minha identidade, tem-se a ciência de que a identidade do
homem em que pese possa ser “localizada fisicamente”, apenas mostrará a sua verdadeira face na conjuntura da realidade global. Uma
face identitária irredutivelmente plural, múltipla, o “nós” aparecerá
como uma cavidade na qual ecoam muitas vozes, tradições e valores
moldados pelo tempo e pela estrutura agora globalizada, relativizando
a aversão intrínseca ao ser humano de ser tocado pelo outro.

CONSIDERAÇÃO FINAIS
No decorrer do estudo destacou-se que o medo de ser tocado,
a aversão ao outro desconhecido ou conhecido, foi a forma organizacional sobre a qual estruturou-se a sociedade moderna marcada
por uma arquitetura social composta por um jogo com movimento
pendular de aproximação e afastamento, no qual a construção da
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identidade é solidificada sobre premissas voltadas para a cumplicidade
com o rival, para a necessidade de um binômio amigo\inimigo.
Entretanto, referida arquitetura social diante de um cenário
glocalizado e multicultural, conduziu para a eclosão de violentos
conflitos identitários, pois quanto maior é a dimensão de integração
social e de multiculturalismo, maior será a necessidade de estabelecer
parâmetros de secularização em busca da identificação que passa pela
não identificação.
Ciente desse cenário, propõe-se um processo de construção
de identidades no qual a universalidade não resulte de um processo
de exclusão das diferenças, mas sim da compreensão das diferentes
culturas, de um encontro verdadeiro entre as diferentes identidades
realizadas em um espaço simbólico, ofertado e garantido pela esfera
pública. Lembra-se que, é na relação dialética entre os integrantes do
corpo social e com as instituições, que construímos nossa identidade.
Portanto, torna-se imprescindível que essa relação consiga
desvencilhar-se do seu viés negativo conferido pelo capitalismo financeiro que ainda explora o nosso temor em ser tocado, fazendo
como que o outro seja visto como um não-eu, alguém diferente e,
portanto, o meu inimigo.
Chega-se ao final ressaltando a necessidade de atentar-se aos
vetores identitários presentes nos conflitos da ainda não modernidade
mundo, mas já não mais modernidade-nação, para tanto é fundamental questionarmos quem eu sou e qual é a minha identidade.
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OS LIMITES DO “ESTADO ENDIVIDADO”:
A INVERSÃO DOS FUNDOS PÚBLICOS NO
FINANCIAMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS
Willame Parente Mazza29
“A qualidade materialista e egoísta da vida contemporânea
não é inerente à condição humana. Muito do que hoje parece
‘natural’ remonta aos anos 80: a obsessão pela criação de
riqueza, o culto da privatização e do sector público, as crescentes
disparidades entre ricos e pobres. E sobretudo a retórica que vem
junto: admiração acrítica dos mercados sem entraves, desdém
pelo sector público, a ilusão do crescimento ilimitado”. (Tony
Judt: Um tratado sobre nossos actuais descontentamentos)

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A desigualdade é considerada um dos principais indicadores de
bem-estar do cidadão, mormente a desigualdade de rendimento, que
condiciona o nível de vida e a constituição de patrimônio que, por
sua vez, determina a perenidade das situações sociais. Cada vez mais
se desenvolvem estudos que estabelecem o crescimento da desigualdade e a concentração de renda entre os países e, nos países, entre os
cidadãos ditos pobres e ricos.
Importante estudo do FMI destaca que a ampliação da
29
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desigualdade de renda é um dos maiores desafios da atualidade, haja
vista que a distância entre ricos e pobres, nos países desenvolvidos,
está no seu maior grau há anos. Salienta o estudo que uma maior
desigualdade, com a concentração de renda nos mais ricos, retrai
o crescimento e que o foco deve ser nas classes pobres e médias,
para a distribuição de renda e incentivar o consumo. Acrescenta que
a desigualdade enfraquece o investimento e, consequentemente, o
crescimento, trazendo instabilidades econômicas, financeiras e políticas. Há fortes evidências de que a desigualdade provocada pela
concentração de renda nos ricos e a estagnação dos pobres foram as
causas para as crises que afetam o crescimento a curto e longo prazos
(DABLA-NORRIS, et. al, 2015).
Na tentativa de reduzir os males da desigualdade, as constituições democráticas apresentam seu principal papel consolidador dos
direitos sociais da cidadania. Assim, o constitucionalismo no Estado
social foi o que mais desenvolveu a vocação das constituições modernas de estruturar a vida econômica e social. Essa nova forma de
integração social e econômica se incorpora nas constituições, marcando o Estado social.
O Estado passou a ter novas responsabilidades e inclusão social
que culminaram na necessidade de despesas, crises e um maior endividamento, passando por um período de transição do Estado fiscal
ao “Estado endividado”, acumulando dívidas que, na maioria das
vezes, não tiveram a contrapartida para o financiamento dos direitos
conquistados no constitucionalismo social.
Nesse trabalho serão discutidos os limites do “Estado endividado”, no financiamento dos direitos conquistados no Estado social,
consagrados no constitucionalismo social, em uma fase do capitalismo financeirizado focado no controle inflacionário, equilíbrio de
contas públicas e ajuste fiscal, que culminou numa gestão política
tutelada pela renda financeira do capital, com prioridade para a dívida
pública e a garantia da acumulação de riqueza privada.
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I DO ESTADO SOCIAL AO “ESTADO ENDIVIDADO”:
UM CAMINHO SEM VOLTA?
O Estado liberal de direito significa uma limitação do poder
do Estado pelo Direito. Porém, o Direito aqui definido não se identifica com qualquer lei ou conjunto de leis indiferentes, em termos
de conteúdo. Tal lei não é uma lei qualquer, mas uma legalidade de
determinado conteúdo e, sobretudo, “uma legalidade que não lesione
certos valores pelos quais e para a proteção dos quais se constitui a
ordem jurídica e política, e que se expressam por meio de normas ou
princípios que a lei não pode violar” (GARCIA-PELAYO, 2009, p.39).
O Direito aparece, assim, ligado ao próprio liberalismo, impondo aos liames jurídicos do Estado “a concreção do ideário liberal no
que diz com o princípio da legalidade – ou seja, a submissão da soberania estatal à lei – a divisão de poderes ou funções e, a nota central,
garantia dos direitos individuais” (MORAIS, STRECK, 2013, p.58).
O Estado deveria, pois, intervir o mínimo possível, reduzindo
ao máximo o aparelho administrativo, para reduzir suas despesas,
devendo cobrar, a título de impostos, somente o mínimo proporcional aos haveres do cidadão. Já no campo do direito, o seu papel
era garantir-lhe a segurança, a previsibilidade, a calculabilidade e a
racionalidade no trânsito dos interesses econômicos privados, sendo
as leis feitas pelo parlamento, dominado pela burguesia, limitando o
Estado a executá-las (NUNES, 2011).
No entanto, o liberalismo falhou nas suas promessas. A realidade não confirmou a tese liberal de que a economia e a sociedade,
se deixadas separadas e independentes e confiadas às leis naturais
do mercado, proporcionariam aos indivíduos condições de liberdade
iguais para todos, com melhores condições de vida (NUNES, 2007).
Diante da ineficiência do modelo liberal surge, na crise, o
Estado social como um direito de compromisso, no sentido de que
o Estado e o direito assumiam um papel de destaque na regulação do equilíbrio do sistema social, com o objetivo de suavizar as
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contradições do sistema e afastar os riscos de rupturas revolucionárias a partir da aceitação de que a economia não se regula de forma
natural (NUNES, 2007).
Destaca-se que o Estado social não significou uma ruptura
com o Estado liberal de direito, mas, como afirma Garcia-Pelayo, um
“intento de adaptação das notas clássicas do Estado de Direito ao
seu novo conteúdo e às suas novas condições ambientais”. Explica o
autor que os valores básicos do Estado liberal de direito – liberdade
individual, igualdade, propriedade privada, segurança jurídica – são
valores não negados pelo Estado social, uma vez que é dado um novo
significado, “complementando-os com outros critérios axiológicos-políticos” (GARCIA-PELAYO, 2009, p.41-42).
Bonavides (2011, p.184) afirma que o Estado social conserva sua
adesão à ordem capitalista, princípio cardeal que não renuncia, “[...] daí
compadecer-se o Estado social no capitalismo com os mais variados
sistemas de organização política, cujo programa não impõe modificações fundamentais de certos postulados econômicos e sociais”.
Bolzan também reafirma que o Estado social não se autonomiza do seu ambiente liberal e do núcleo econômico do capitalismo,
reconhecendo que não se renegam suas origens, mas “domestica suas
pulsões de morte” diante dos fatores que impulsionaram uma mudança constitutiva do projeto inaugural do “Estado liberal de Direito da
burguesia revolucionária em luta contra o Estado Aristocrático-absolutista do Ancién Règime”. Assim, o Estado social convive e incorpora
uma relação de inclusão e exclusão, sem se livrar dos âmbitos de individualismo possessivo, para, como objetivo, promover a realização
desse Estado com a inclusão social por meio de políticas públicas,
mesmo aceitando um certo nível de exclusão (MORAIS, 2009).
O Estado social teria a difícil tarefa de realização da igualdade
de inclusão como pressuposto de justiça quanto às possibilidades
iguais de acessos aos sistemas diferenciados. Dito de outro modo, os
direitos sociais e os princípios da socialidade legitimam as medidas
públicas destinadas “a garantir a inclusão do indivíduo nos esquemas
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prestacionais dos sistemas sociais funcionalmente diferenciados”
(CANOTILHO, 2006, p.149). Assim, argumenta-se em difícil tarefa,
tendo em vista a principal crítica de que o Estado social alicerça expectativas normativas que não mais estão em condições de garantir.
Essa nova fase foi marcada pelas constituições sociais, com
destaque às constituições mexicana e alemã de Weimar, núcleos do
constitucionalismo social, sendo a última uma referência imprescindível no processo de positivação dos direitos sociais e na própria
institucionalização do Estado social.
Assim o constitucionalismo do Estado social foi o que mais
desenvolveu a vocação das constituições modernas de estruturar a
vida econômica e social (CANTARO, 1997). Essa nova forma de
integração social e econômica se incorpora nas Constituições30 da
época, marcando o Estado social, podendo-se perceber, na Constituição francesa de 1946, “en el marco de um modelo mixto de mercado,
planificación indicativa (inspirada en el Plan Monnet) y economia concertada”.
Semelhante é a Constituição Italiana de 1947 que “bajo la dirección de
la Democracia Cristiana, expansiona notablemente su sector público de la economia”. Tem-se também na época os países do Benelux e Nórdicos,
que “aún manteniendo sus textos constitucionales clásicos, también acogen las
nuevas ideas políticas y sociales” (ABELLÁN, 1997).
Nessa fase se reconhece a questão social de igualdade ou
direitos econômicos, sociais e culturais, que trazem a estrutura do
constitucionalismo dirigente, no qual se tem, no texto constitucional,
normas determinantes do agir político-estatal. O dirigismo passa a ser
a característica típica das constituições do Estado social que procura
definir uma pauta para a sociedade e o Estado, por meio de normas
30

Especificando ainda o constitucionalismo social nas constituições pelo mundo tem-se: “art.20-1 de
la Constitución de Bonn de 1949 por el que el Estado además de ser federal es también ‘democrático y social’. Así, el art.1 de la Constitución francesa de 1946 que define la República indivisible,
laica ‘democrática y social’. Así, el art 1 de la Constitución española de 1978 por el que ‘España
es um Estado social y de derecho...’. Así la Constitución italiana de 1948 por ele que la República
basada em el trabajo (art 1 persigue objetivos de igualdad substancial entre los ciudadanos (art
3), lês reconoce el derecho al tabajo y promueve las condiciones que hagan efectivo este derecho
(art 4), establece que la iniciativa económica no debe realizarse en contraste con finalidades sociales y va dirigida hacia tales fines (Art 41)”. (CANTARO, 1997, p.163).
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programáticas.
O Estado social possui mais responsabilidades e ao mesmo
tempo a dificuldade de implementar as novas tarefas. Quanto mais
o Estado se converte em Estado social, maiores serão suas funções
e as necessidades de gastos (GRÖPL, 2007). Parece, como assevera
Morais (2011, p.43), ser esse um caminho sem volta, no qual é preciso
dar “conta de riscos que dizem respeito à própria possibilidade de desconstituição dos laços sociais e da infraestrutura ecológica do planeta”.
Com o aumento das demandas sociais, o Estado depara-se
com os problemas de caixa já presentes desde a década de 1960. Na
crise dos anos 70 aconteceu uma privatização das tarefas do Estado
que lhes haviam sido atribuídas ao longo do século XX. Foram devolvidas funções sociais à sociedade, caracterizada pela economia de
mercado, no que concerne aos sistemas de pensões, saúde e nível de
emprego, o que se justificou pelo aumento do nível de bem-estar e
de consumo das sociedades ricas. Segundo o sociólogo alemão Wolfgang Streeck (2013, p.119-120) “a substituição dos direitos sociais do
pós-guerra pela privatização e mercantilização decorreu paralelamente à constituição de uma nova forma de democracia”, denominada
de “pós-democracia”, onde a participação política é “[...] redefinida
como entretenimento e desligada das decisões políticas, especialmente das decisões político-económicas”.
É certo que com essas novas responsabilidades e necessidades
de inclusão no Estado social, advindas da modificação na economia, na modernização social, nos riscos e suas novas prioridades,
trouxeram custos para implementação, associados às crises, como as
dos anos de 1970. Questionaram, como interroga Wolfgang Streeck
(2013), inclusive se as finanças públicas do capitalismo democrático
sofreram de excesso de democracia.
No entanto, o que se tem é que o Estado teve crise financeira
não só em função das despesas sociais da época, mas, principalmente, pelo endividamento e crescimento da dívida pública. O Estado
passa por um período de transição do Estado fiscal ao Estado

Willame Parente Mazza

endividado, cobrindo cada vez mais suas despesas por empréstimo
e acumulando dívidas para cujo financiamento tem de utilizar uma
percentagem cada vez maior de receitas (STREECK, 2013). Essa
dívida é mantida primordialmente para alimentar o sistema financeiro e a nova fase do capitalismo (de produtivo ao financeiro).
Nesse sentido, lembra Wolfgang Streeck (2013) a relação entre as
reivindicações democráticas e o salvamento dos bancos privados,
mostrando que o agravamento da crise orçamental não se deve à
demasiada democracia, mas à crise financeira:
A análise retrospectiva da evolução da crise orçamental permite-nos
verificar que o salto mais dramático no endividamento, registrado
após a Segunda Guerra Mundial, portanto o de 2008 e dos anos
seguintes, não tem manifestamente qualquer relação com uma inflação de reivindicações legitimadas democraticamente pelos cidadãos
eleitores. Se houve reivindicações acrescidas, essas vieram dos grandes bancos em situação difícil. Esses conseguiram apresentar-se
como “too big to fail” – como “relevantes para o sistema” – e, por
isso, dignos de resgate, sobretudo também com a ajuda de muitos
e influentes agentes seus nos aparelhos dos Estados, como Hank
Paulsen, o antigo diretor executivo do Goldman Sachs e ministro
das Finanças de George W. Bush (STREECK, 2013, p.87).

Na mesma linha, critica Fitoussi (2005) quando se põe em
causa o excesso de democracia. Sustenta o autor que os fatos não
demonstram que a democracia crie dificuldade ao crescimento e que
uma sociedade seja menos competitiva por ser mais solidária.
Assim, não foi o excesso de democracia que permitiu que a
massa da população retirasse recursos dos cofres públicos, causando a
crise financeira, mas, pelo contrário, os mais beneficiados pela economia capitalista pagaram pouco aos cofres públicos. O crescimento das
reinvindicações que levou ao déficit estrutural das finanças públicas
registrou-se primordialmente nas classes altas, no qual se obteve o
crescimento do patrimônio e rendimento nos últimos 20 anos, sobretudo em função dos benefícios tributários. Em contrapartida, nas
classes mais baixas, os salários e as prestações baixavam em função
de mecanismos como a inflação, o endividamento do Estado e do
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“capitalismo de crédito”. Toda essa problemática consistiu no fracasso da democracia nas décadas de viragem neoliberal quando “[...]
não reconheceram a contrarrevolução contra o capitalismo social
do período pós-guerra e não se lhe opuseram”; “[...] acreditaram
prontamente na conversa da iminente substituição pró-democrática
e socialmente aceitável de um government ‘duro’ por uma governance
suave”; “[...] desistiram de tributar os beneficiários do crescimento da
economia capitalista de forma a que estes fossem obrigados a contribuir para o pagamento dos custos sociais dos seus lucros”; toleraram
a desigualdade crescente entre as camadas mais altas e mais baixas
na sociedade, assim como “a promoveram, em nome do progresso
capitalista, através de reformas fiscais e do Estado social compatíveis
com incentivos” (STREECK, p.121-121).

II O ENDIVIDAMENTO DO ESTADO NA CONTRAMÃO
DE UMA EFETIVA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS
O capitalismo passou por algumas fases até chegar, atualmente, na financeirização da economia ou capitalismo financeiro. Desde
os anos 1970, com a crise do petróleo e o rompimento da paridade
dólar/ouro, ocorreu com a onda neoliberal, uma transformação na relação entre o setor financeiro e o setor produtivo. Foi estabelecido um
novo padrão normativo no direito financeiro. Permitia-se a emissão
e entrega ao sistema bancário de grande volume de dólares ofertados
sob a forma de empréstimos, principalmente aos países periféricos, o
que levou a um crescimento exponencial da dívida pública.
Michel Bouvier comenta que com o surgimento, em meados
dos anos 1970, das primeiras dificuldades econômicas anunciadoras
de uma profunda crise de longa duração, aumento do desemprego,
redução das taxas de crescimento, sem que o Estado, envolvido em
uma crise financeira, pudesse reagir eficazmente, os governos foram
levados a questionar as políticas financeiras ou, como afirma o autor
“lês gouvernements ont été amenés à remettre em cause lês postulats des pollítiques budgétaires et financières qui, jusque là avaient fait flores”(BOUVIER,
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2010, p.155).
Foi uma época, como afirma Bouvier, de profundas mudanças
no Estado e de verdadeiras “metamorfoses”, com prioridades na estabilização econômica, na descentralização em detrimento a regulação
global e políticas com maior rigor monetário:
Priorité ainsi est donnée à la production sur la redistribuition, à
l’incitation sur Le dirigisme, aux décisions décentralisées sur la réglementation globale. À la culture d´inflation, traditionnellement ancrée
dansle comportement des acteurs économiques, vont succéder des
politiques de rigueut monétaire axées sur le maintien de la stabilité
des prix et la limitation des déficits budgétaires. Parallèlement la
tendance em faveur d´une limitation des impôt, voire à ce qui a été
qualifié de “révolution fiscale” va se développer vigoureusement,
avec notamment une baisse importante des taux de l`impôt sur lês
sociétés (BOUVIER, 2005, p.156).

A política monetária passou a ser utilizada como principal instrumento macroeconômico para estabilização, controle da inflação
e a redução dos números da dívida, em total desequilíbrio com as
políticas fiscais. Blancard (2010), economista-chefe do FMI, na conferência “Repensar la política macroeconômica”, critica o uso da
política monetária primordialmente para estabilizar a inflação, utilizando como principal instrumento as taxas de juros. Afirma que a
política monetária necessita ir além da estabilidade financeira e do
combate à inflação e que a macroeconomia teria muito mais que
um só instrumento para implementá-la. Por outro lado, conforme as
lições de Keynes, após o resultado da grande depressão, nos anos de
1960 e 1970 as políticas monetárias e fiscais eram utilizadas com a
mesma importância, sendo que a política fiscal se apresentou como
principal instrumento da política macroeconômica.
Dessa forma, em função das crises, no caminho da estabilidade constante e controle inflacionário, diversos países, em especial na
Europa, tomaram medidas drásticas, com planos de austeridade para
reduzir os números da dívida pública e o salvamento de bancos, o que
levou a “sufocar” os direitos sociais consagrados no constitucionalismo
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democrático. Tais medidas, comprovadamente, não surtiram os efeitos
desejados, o que deveria servir para lições futuras.
Como consequência dessas medidas de austeridade, a democracia é enfraquecida, tendo em vista que em muitos países os cidadãos
votam por alguma mudança política, mas as decisões são tomadas
fora do escopo onde são feitas suas escolhas. Na Europa, por exemplo, o Tratado de Estabilidade, Coordenação e Governação, também
conhecido como Pacto Orçamental, é um verdadeiro programa de
austeridade perpétua. Nesse acordo, que envolve os estados-membros
da EU, se procura “constitucionalizar” o neoliberalismo, como diz
Avelãs, tornando ilegal o keynesianismo, que se traduz em um pacto
contra o crescimento e o emprego, que, entre outras intervenções,
autoriza medidas pela Comissão Europeia ou pelo Tribunal de Justiça
da UE sem a intervenção dos parlamentos nacionais e dos sistemas
judiciários nacionais, o que reflete um verdadeiro desvirtuamento do
poder democrático local (NUNES, 2014). Como afirma Bercovici
(2013, p.334), há uma substituição da razão política pela técnica, com
a estrutura da governance, formada por “atores técnico-burocrático
sem responsabilidade política e fora do controle democrático, cujo
objetivo é excluir as decisões econômicas do debate político”.
Bercovici e Massonetto ao tratarem da hegemonia dessas
tendências neoliberais que sucederam a ruptura do padrão de financiamento da economia do segundo pós-guerra, comentam de um
novo fenômeno que é a “Constituição dirigente invertida”. Essas
contrarreformas desarticularam as ordens financeira e econômica nas
constituições, que refletem “a contradição do novo padrão sistêmico
de acumulação com o paradigma da constituição dirigente”. Assim a
“Constituição dirigente invertida”, retratada nas políticas neoliberais
de ajuste fiscal, é vista como positiva para a credibilidade e confiança do país junto ao sistema financeiro internacional. Por outro
lado, a “Constituição das políticas públicas e dos direitos sociais é
entendida como prejudicial aos interesses do país, causadora última
das crises econômicas, do déficit público e da ingovernabilidade”
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(BERCOVICI, MASSONETTO, 2006, p.59-60).
O paradigma anterior do bem-estar calcava-se na produção,
em que a expansão “material do capital implicava a conversão de
capital monetário em mercadorias, bens, serviços, enfim, havia
a preponderância dos processos renda na acumulação de capital”
(MASSONETTO, 2006, p.103). Assim, como afirma Massonetto
(2006, p.104), “a imobilização de capital monetário demandava um
arcabouço jurídico que garantisse a expansão do capital sob a forma
de uma combinação de insumo-produto”, sendo que “a segurança
do processo de acumulação vinculava-se à incorporação do padrão
regulatório do sistema às economias nacionais, dada a necessidade de
garantia do processo de produção e da remessa dos excedentes para
outros espaços econômicos”31. Já no novo paradigma da expansão
financeira, assenta-se principalmente:
(...) na acumulação calcada nos processos de capitalização financeira,
na expansão do capital sob a forma líquida. Em tal paradigma, a
mobilização do capital demanda um arcabouço jurídico que permita
a sua expansão contínua sem necessidade de converter-se em mercadoria, multiplicando a riqueza através exclusivamente de acordos
financeiros. A segurança jurídica vincula-se à possibilidade de livre
movimentação do capital, que circula desimpedido atrás da melhor
remuneração. Ao Estado não basta mais assegurar a expansão do
capital em seu território, pela previsibilidade da regulação do processo produtivo. É necessário reduzir o risco da expansão financeira
sob sua jurisdição, além de garantir a valorização da riqueza privada
(MASSONETTO, 2006, p.104).

Houve um processo de financeirização com a subordinação
do capital produtivo ao capital financeiro, com a desvalorização dos
investimentos, a médio e longo prazos, que questionam o financiamento no investimento produtivo e na inovação, e consequentemente
refletirá na menor criação de empregos e na “pressão para cortar
nos custos salariais, na tentativa de compensar o aumento dos encargos financeiros das empresas e contrariar a tendência para a baixa da
taxa média de lucro nas atividades não-financeiras, que aquelas práticas
31

MASSONETTO, José Luis. Op. cit., p.104.
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acentuam” (NUNES, 2015).
Como consequência da transição do capital produtivo para
o financeirizado, os rendimentos do setor financeiro superaram o
do setor produtivo, com maior beneficiamento da economia. Dito
de outra forma, a globalização neoliberal criou um mercado único
de capitais, em escala mundial, e consagrou o princípio da liberdade
de circulação de capitais, o que permite, como afirma Avelãs Nunes
(2012, p.26), “que os especuladores coloquem o seu dinheiro e peçam
dinheiro emprestado em qualquer parte do mundo”.
Nesse período, verificou-se o triunfo do capitalismo financeiro,
a já chamada “contra-revolução monetarista”, e dos dogmas neoliberais. Nessa nova fase, o Estado capitalista cumpre seu papel e
solidifica seus objetivos, como bem afirma Avelãs:
(...) na privatização do setor público empresarial, incluindo os serviços públicos; na destruição do estado-providência; na garantia do
império do capital financeiro; na plena liberdade de circulação de
capitais; na liberdade da “indústria” dos “produtos” financeiros,
criados em profusão, sem qualquer relação com a economia real,
apenas para alimentar os jogos de azar jogados nas bolsas-casinos;
na independência dos bancos centrais, senhores absolutos da política monetária, posta ao serviço exclusivo da estabilidade monetária;
na desregulamentação dos mercados; na flexibilização e desumanização do Direito do Trabalho (transformado em direito das empresas
ou direito dos empresários e negado na sua característica histórica
de direito dos trabalhadores, inspirado no princípio do favor laboratoris) e na redução dos direitos dos trabalhadores, em nome de
uma pretensa competitividade (NUNES, 2012, p.34).

Essa política de globalização neoliberal foi chamada por
muitos de “capitalismo de cassino”, em referência à construção do
grande “cassino” do capital financeiro, com a inovação financeira
no desenvolvimento de produtos financeiros derivados e virtuais,
autorizados por legislações que desregulamentaram o sistema financeiro e autorizaram a livre titularização e “outros expedientes
de multiplicação do capital fictício, alimentador da especulação (que
permite ao capital financeiro apropriar-se de uma parte significativa
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da riqueza criada pela economia real) e de todos os jogos de casino”
(NUNES, 2013, p.290-291).
Esses produtos financeiros foram o principal motivo da crise
de 2008, que se iniciou nos EUA e se espalhou pela Europa. Os
produtos são originados de grandes instituições financeiras, que
criam séries deles, sem respaldo, denominados principalmente, de
derivativos32, os ativos tóxicos, que recaem sobre operações derivadas de outras, em uma espécie de cadeia, em um ambiente sem
controle e baixa regulação.
Com esse beneficiamento do setor financeiro, as atuações estatais se direcionaram para priorizar as atividades do referido setor, com
reflexos em reformas tributárias, previdenciárias, trabalhistas, nos
fundos de pensão e nas privatizações, o que se dá por um modo de
acumulação de capitais, por meio de uma “engrenagem”, caracterizada por um “sistema da dívida” e instrumentalizada no endividamento
público às avessas, que aumenta o poder do setor financeiro pela
dívida pública, gerada, normalmente, sem contrapartida.
O sistema da dívida passou a ser um instrumento de força e
poder no capitalismo financeiro, pelo que a dívida pública alimenta
a acumulação financeira por intermédio das finanças públicas. Na
verdade, como afirma Chesnais (2005, p.39-41), “a dívida pública
sempre teve por origem as relações de classe e o poder político que
permitem aos ricos escapar amplamente, ou mesmo quase completamente, dos impostos”. Nos países ditos em desenvolvimento ou
de industrialização recente “a dívida tornou-se uma força formidável
que permitiu que se impusessem políticas ditas de ajuste estrutural
e se iniciassem processos de desindustrialização em muitos deles”.
Dito de outra forma, a dívida tornou-se um elemento crescente
32

Para melhor esclarecer os derivativos pode-se conceituar como sendo “instrumentos financeiros comparáveis a meras apostas baseadas em outros ativos que podem ter inúmeras naturezas. As apostas dependerão da expectativa de variação do preço futuro desses ativos. Tal
instrumento financeiro tem espaço para a participação de vários atores: os hedgers, (o sujeito
que busca uma espécie de seguro para garantir a realização futura de uma operação financeira)
os especuladores e os arbitradores. O derivativo surge para dar garantia ao hedger, sobre uma
negociação futura de algum ativo envolvido em sua atividade” (FATTORELLI, 2013b, p.17).
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de dominação econômica e política dos países capitalistas centrais
sobre os da periferia. Dessa forma os países periféricos sofrem com
a intervenção em suas legislações e Constituições chegando a conviverem, como ensina Bercovici (2005,p.04), em um “estado de exceção
econômico permanente, contrapondo-se à normalidade do centro”.
Completa Chesnais:

fazem a dívida crescer continuamente, também sem qualquer
contrapartida real;
• Refinanciamentos que empacotam dívidas privadas e outros
custos que não correspondem a entrega de recursos ao
Estado, provocando elevação ainda maior no volume do endividamento, e beneficiando unicamente ao setor financeiro
privado nacional e internacional;

(...) essa necessidade de se recorrer ao financiamento mediante
empréstimos torna-se permanente por causa da desoneração do
capital e das rendas elevadas, a qual foi ainda facilitada pela mundialização financeira, pela impunidad da evasão e pela multiplicação
dos paraísos fiscais. Deu-se um duplo presente às rendas elevadas:
beneficiam-se da redução de impostos e emprestam a taxas elevadas. A riqueza transferida começa por assumir a forma de salários,
de rendas agrícolas e de trabalho por conta própria, parcialmente
a forma de lucros, antes de se transformar em impostos diretos e
indiretos e outras “contribuições especiais” que são dirigidas ao
setor financeiro mediante a parte do orçamento do Estado alocada
para o serviço da dívida (CHESNAIS, 2005, p.41).

Quando se discute o “sistema da dívida”, refere-se a um conjunto de medidas necessárias a fortalecer o poder financeiro, captado
em vários setores do campo legal, político e econômico. Dito de outra
forma, são criados privilégios ao sistema financeiro buscados na desregulamentação, no acesso aos paraísos fiscais, nas bolhas e nas crises.
O endividamento público torna-se a principal fonte de domínio
do sistema financeiro e as dívidas geradas “não param de crescer, pois
seus altos custos, condições abusivas e condicionamentos impostos
por organismos internacionais levam à sua perenização” (FATTORELLI, 2013a, p.18). Assim os principais mecanismos da dívida para
manter esse controle são:
• A geração de dívidas sem contrapartida alguma ao país ou
à sociedade;
• Aplicação de mecanismos meramente financeiros (tais como
taxas de juros abusivas, atualização monetária automática e
cumulativa, cobrança de comissões, taxas, encargos etc.) que

• Esquemas de “salvamento de bancos”33 que promovem a
transformação de dívidas privadas em dívidas públicas;
• Utilização do endividamento gerado de maneira ilegítima
como justificativa para a implementação de medidas macroeconômicas – Planos de Ajuste Fiscal–determinadas pelos
organismos internacionais (principalmente FMI e Banco
Mundial), tais como: privatizações, reforma da previdência,
reforma trabalhista, reforma tributária, medidas de controle
inflacionário, liberdade de movimentação de capitais etc. Tais
medidas são contrárias aos interesses coletivos e visam retirar
recursos públicos para destiná-los ao “Sistema da Dívida”,
beneficiando principalmente ao mesmo setor financeiro
(FATTORELLI, 2014).

O poder do sistema financeiro está presente em diversos continentes. Na América Latina, verificou-se por meio dos endividamentos
o financiamento de regimes militares, nos anos 1970, e a opção com
o endividamento com os bancos privados internacionais, impossibilitando o desenvolvimento equilibrado com a implementação de
33

O salvamento bancário é uma das medidas mais usadas pelo sistema da dívida para
transferência de dívidas privadas para dívidas públicas fazendo com que os cidadãos paguem
a conta e recebam cortes em seus direitos sociais em função da especulação e financeirização
econômica. Assim como bem afirma Avelãs: “Por pressão do capital financeiro, o Estado
capitalista, fiel aos dogmas do neoliberalismo, concedeu todas as liberdades à especulação.
Quando o ‘negócio’ faliu, foi chamado para salvar os especuladores, tendo respondido
à chamada com toda a solicitude e determinação, obrigando o povo para pagar a fatura.
Invocando o risco sistémico (que até então ignorara), a Administração Bush, que sempre
considerou a ‘intervenção’ do Estado na economia como um dos sinais da existência do
império do mal, protagonizou a mais dispendiosa operação do Estado desde os anos trinta e,
após a falência do Lehman Brothers, proclamou que não deixaria falir mais bancos. Estava
inventado o capitalismo sem falências. E como muitos dos ‘buracos’ do setor financeiro
resultaram claramente de práticas irresponsáveis, ilegais e criminosas, o capitalismo mostrou
a sua face de capitalismo do crime sistémico (os bancos não são apenas too big to fail, são
também too big to jail)” (NUNES, 2015).
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modelos tributários mais equitativos e com maior justiça social. Esse
processo de endividamento começou como um meio para absorver
crises de excesso de liquidez financeira na década de 1970 (FATTORELLI, 2013a, p.16-21).
Na Europa, o poder dos bancos reflete-se na política de várias
formas: na Grécia34, a presença de um tecnocrata do banco Goldman
Sachs na ascensão ao poder como primeiro-ministro foi uma resposta
do sistema financeiro tão logo o ex-primeiro-ministro Yorgos Papandreu mencionar a possibilidade de convocar um referendo popular
para consultar sobre as medidas exigidas ao País pela Troika. Na
Itália, também assumiu Mário Monti ligado ao sistema financeiro, no
lugar de Berlusconi. Como consequência dos privilégios bancários na
Europa, foi usado o mecanismo do salvamento bancário, por meio de
ajudas financeira, que serviram para transferir a crise financeira que
se instalou nos bancos para os países, o que afetou profundamente
o continente. No exemplo da Espanha, a “população está perdendo
suas casas, empregos e serviços públicos, mas o sistema bancário
recebe incalculável ajuda” (FATTORELLI, 2013a, p.16-21).
Nos EUA, houve uma auditoria realizada pelo Departamento
de Contabilidade Governamental35, que “revelou a transferência de 16
bilhões de dólares, em segredo, feita pelo Sistema da Reserva Federal
(FED) a bancos e corporações, sob forma de empréstimos com taxas
de juros próximas a zero”, no período da crise financeira, entre 2007
a junho de 2010. Nisso, vultosos valores (da ordem de 16.114 bilhões
de dólares) privilegiaram o setor financeiro36, o próprio causador das
34

35
36

Em 2015 com a vitória nas eleições do partido de esquerda Syriza na Grécia, a Alemenha
havia cogitado sua expulsão da zona do Euro em função das propostas do partido em não
priorizar o sistema da dívida e renogociar a dívida pública da Grécia. A resposta da Troika
foi: “ De uma maneira geral, a trinca de credores da “troika” — Comissão Europeia, BCE
(Banco Central Europeu) e FMI (Fundo Monetário Internacional ) — e outros setores
doestablishment econômico parabenizaram a chegada da legenda ao poder por meio de
eleições democráticas, mas se adiantaram: renegociar a dívida pública da Grécia está fora de
questão”. (OPERAMUNDI, 2015).
Informação disponível no site HTTP://www.sanders.senate.gov/newsroom/news/?id=9e2a4ea
8-6e73-4be2-a753-62060dcbb3c3. (FATTORRELI, 2013a, p.21)
Para ilustrar a concentração de poder do sistema financeiro nas mãos de um reduzido gruupo
de instituições bancárias foi realizado um estudo acadêmico em 2011 pela “A rede de controle
corporativo global” (disponível em: HTTP://arxiv.org/pdf/1107.5728v2.pdf). “A investi-
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crises (FATTORELLI, 2013a, p.16-21).
Na União Europeia, em 2009, o valor da dívida pública passou
de 60% do PIB para 73,6%. Já na zona do Euro, esse valor seguiu a
mesma tendência, com 78,7% do PIB (EUROSTAT, 2011). Especificamente na Alemanha, o endividamento público saiu, em 1950, de 9,5
bilhões de euros para 62,9 bilhões, em 1970, alcançando 1.447 bilhões
de euros em 2005 (GRÖPL, p.29-30). Na Finlândia, embora a arrecadação de impostos ter permanecido estável e com certo crescimento
de 2000 a 2009, a dívida pública obteve alguns crescimentos (GRUSSNER,2015), passando de 51,7 bilhões de euros, em 1994, para 56,1
bilhões, em 2007, subindo para 64,3 bilhões, em 2009, e 69,8 bilhões,
em 2010. Já em Portugal, a dívida pública ultrapassou, há tempos, os
60% do PIB, alcançando, em 2010, 77% (MORENO, 2010).
Nunes (2013b,p.46-48) já vem denunciando o domínio, na
Europa, do sistema financeiro, quando se busca a estabilidade de
preços, através do BCE que, para alcançar seus objetivos, sacrifica
todos os outros da política econômica, “nomeadamente o crescimento econômico, a luta contra o desemprego e a promoção do
pleno emprego, a redistribuição do rendimento e o desenvolvimento regional equilibrado”(NUNES, 2013b, p.46), pois é um banco
central “que não foi dotado dos meios que lhe permitam atuar no
combate às crises cíclicas” (NUNES, 2013b, p.46). Dessa forma,
denuncia Avelãs Nunes o jogo da especulação como instrumento de
manutenção da dívida soberana e das altas taxas de juros mantidas
nos empréstimos perenes e a transferência dos “lixos tóxicos” da
banca privada para a esfera pública:
gação partiu da amostra composta pelos 43.000 maiores negócios do mundo e descobriu a
existência de mais um milhão de vínculos de propriedades entre eles. O estudo revelou que
40% do controle daqueles 43.000 maiores negócios mundiais está concentrado nas mãos de
apenas 147 instituições proprietárias, que conformam um núcleo altamente conectado entre
si. A maioria desse núcleo – 75%–são entidades financeiras, e a propriedade dessas 147 instituições está nas mãos de pouco mais de 50 entidades financeiras, que possuem o controle do
núcleo”. Dessa forma pode-se visualizar “o poder do setor bancário em todo o mundo, assim
como compreender o seu controle sobre os recursos e fluxos econômicos dos países, pois
todas as operações são realizadas através deste setor. Essa concentração de poder, controle e
propriedade dos negócios mundiais nas mãos dos bancos tem permitido a interferência destes
em políticas e decisões governamentais estratégicas: uma situação que alguns acadêmicos
chamam de ‘hegemonia financeira’. ” (FATTORELLI, 2013a, p.15-16).
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a) modelo econômico e tributário37, que se orienta em
função de ajustes fiscais, antirreformas, controle inflacionário, arranjos contábeis e medidas impostas por organismos
internacionais;
b) regras jurídicas, que verificam as alterações legislativas
para privilegiar o setor financeiro e concentrar esforços no
pagamento da dívida financeira;
c) poder político, em que o poder financeiro financia campanhas eleitorais e meios de comunicação;
d) corrupção, que instrumentaliza a aprovação de medidas
antissociais. (AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA PÚBLICA, 2015).

Começou assim o processo de transferência de alguns ativos que
poderiam cheirar a lixo tóxico da banca privada para a esfera pública.
E este tem sido o papel do BCE, verdadeiro “pai” protetor da banca
privada, para a qual tem transferido milhões e milhões de euros a
taxas de juro próximas de zero, verdadeiras doações que oferecem a
bancos a liquidez necessária para continuarem a praticar o seu ‘jogo’
preferido, a especulação, agora com a dívida soberana dos ‘países do
sul’, aos quais emprestam dinheiro a taxas de juro que já ultrapassam
os 20% (NUNES, 2013b, p.48).

Com a entrada dos países na Eurozona, houve uma acelerada
liberalização econômica, que impulsionou o fluxo financeiro interno
e favoreceu diretamente o setor bancário privado, que estava com
os balanços contábeis inflados por um grande volume de produtos
financeiros e necessitavam encontrar um destino para o excesso de
ativos tóxicos. Dessa forma, gerou-se forte fluxo de empréstimos
para países periféricos da Eurozona, mercados emergentes europeus
onde seus recursos poderiam multiplicar-se rapidamente. Nesse contexto, o BCE teve um papel primordial no exercício das políticas
monetárias de controle inflacionário, baseado na cartilha neoliberal,
que beneficia o setor financeiro privado, sob o argumento de que a
geração de inflação, pelo establishment industrial-financeiro e por meio
do estatuto do banco, proíbe realizações de forma compatível com a
respectiva capacidade de pagamento desses países. No entanto, “cabe
mencionar que o BCE emprestou, no último ano, 1 trilhão de euros
diretamente a bancos privados, com taxas de juro próximas de zero
(FATTORELLI, 2013a, p.34-35).
O modo de atuação do sistema da dívida busca medidas para
o salvamento bancário, provocando o crescimento da dívida pública,
paga pela sociedade, por meio de planos de ajuste fiscal que reduzem
os gastos sociais para que os recursos se destinem ao cumprimento
do serviço da dívida. Para isso, vários elementos contribuem, a fim de
alimentar o sistema da dívida que, ao invés de aportar recursos, passa
a ser um meio de retirá-los, de forma crescente e contínua, operando
pelos seguintes meios:

Vários outros fatores consolidam o poder do sistema financeiro e o uso do sistema da dívida, destacando-se:
a) criação do Sistema da Reserva Federal (FED) nos
EUA, que tem como objetivos exercer a política monetária
do país, supervisionando as instituições bancárias; manter a
estabilidade do sistema financeiro e prover serviços financeiros para instituições de depósito aos EUA e a instituições
estrangeiras privadas (no entanto, para alguns autores, o
FED tem a prioridade de proteger ou beneficiar os bancos
privados, proteger seus membros da concorrência e beneficiar uns poucos, a pretexto de proteger e promover o
interesse público);
b) crises e desregulamentação financeira, que são impulsionadas a partir dos anos 1970, por exigência do FMI,
mediante a redução do controle de capitais e a abertura
37

Quanto ao modelo tributário, pode-se destacar a peculiar relação do endividamento do Estado
e da baixa tributação sobre a propriedade e a herança, que permeou a viragem neoliberal,
clareando o nexo político entre o endividamento e a distribuição de riqueza. Essa distribuição
será tanto mais desigual quanto menor a tributação sobre aquele patrimônio, o que se manifesta numa taxa de poupança mais elevada na faixa superior da sociedade. Dessa forma, a política
fiscal do Estado permite que o excesso do capital privado encontre possibilidades de investimento seguro para suas poupanças em Estados que dependem de financiamento do crédito,
sobretudo aqueles em que já existe uma tributação favorecida aos rentistas. Assim, “a pobreza
do Estado não só constitui a sua riqueza, como também lhe proporciona uma oportunidade
ideal para investir a riqueza de forma a obter lucro”. (STREECK, 2013. p. 123-124).
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financeira e comercial;
c) fim da paridade dólar – ouro;
d) organismos financeiros internacionais – FMI e Banco
Mundial, que influenciam as decisões e planos de ajustes
estruturais nos países, dentro do sistema trabalhista, tributário, comercial e previdenciário e na redução dos gastos
sociais, merecendo relevo a exigência pelo FMI da inclusão da “Cláusula de Ação Coletiva” – CAC38 nos títulos da
dívida soberana;
e) criação do Euro e do papel do BCE;
f) Agências qualificadoras de risco, que se dedicam a “avaliar riscos das ações de empresas privadas comercializadas
nas bolsas de valores nos EUA, baseando-se em princípios
contábeis que quantificavam sustentabilidade” (FATTORELLI, 2013 a, p.23-36).
O Wolfgang faz uma análise das ideias do Economista alemão
Weizsäcker (2010) sobre a importância para os proprietários dos recursos monetários da capacidade dos Estados de pagar seus credores,
o que faz com que o financiamento parcial permanente da atividade
dos Estados, por meio do endividamento, interesse a esses proprietários, relatando o verdadeiro interesse do endividamento, o déficit
democrático que causa e a quem interessa:
O triunfo dos vencedores na luta pela distribuição no mercado e na
luta com a repartição de Finanças só será total quando puderem investir de forma segura e lucrativa o capital que ganharam ao Estado
e à sociedade. Por isso, eles têm interesse num Estado que não só
38

As Cláusulas de Ação Coletiva permitem alterações nas condições do endividamento público
em relação ao refinanciamento da dívida, em caso de dificuldades de pagamento, assim como
permite, no caso do Brasil, que o país abra mão da sua soberania e eleja foro estrangeiro para
dirimir quaisquer conflitos relacionados aos títulos da dívida externa brasileira. Garante ainda:
aos credores o direito de decidir sobre as regras de uma futura negociação; bem como efetuar
qualquer emenda, alteração ou modificação relativa aos títulos soberanos, sem a participação
ou o consentimento do país emissor. No Brasil, a CAC foi incluída nos títulos emitidos a
partir de 2003 e não foi objeto de discussão no Congresso Nacional. Já na Europa, a Cláusula
está presente no “Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEDE), que exige a inclusão da
CAC “em todas as emissões de títulos soberanos e impõe condições abusivas aos países, pois
provoca a renúncia à soberania nacional em favor de instituições constituídas, de modo não
democrático, especialmente o FMI, perpetuando o controle por parte de bancos privados e
elites financeiras”. (FATTORELLI, 2013. p. 32-33).

Willame Parente Mazza

deixe o seu dinheiro na sua posse, mas também o absorva, depois, na
forma de crédito, que o guarde de forma segura, que, ainda por cima,
lhes pagues juros pelo dinheiro emprestado (em vez de confiscado),
e que, por fim, lhes proporcione a possibilidade de transferir este
dinheiro para a próxima geração da sua família – pagando um imposto sucessório que há muito se tornou insignificante. Deste modo,
o Estado, enquanto Estado endividado, contribui significativamente
para a perpetuação da estratificação social e da desigualdade social
daí decorrente, ao mesmo tempo que se submete, bem como à sua
atividade, ao controle por parte dos seus credores, que aparecem
sob a forma de mercados. Este controle associa-se ao controle democrático por parte dos cidadãos, podendo sobrepor-se a este ou
até mesmo – como se anuncia atualmente, na transição do Estado
endividado para o Estado de consolidação – eliminá-lo progressivamente (STREECK, 2013, p.126-127).

Como experiência nos efeitos sociais benéficos na redução da
dívida pública, encontra-se o caso do Equador, que em função de
uma auditoria na dívida, reduziu, ou melhor, anulou, 70% a dívida
externa com os bancos privados, permitindo o aumento dos investimentos sociais, além de consolidar a participação da sociedade civil.
Na conclusão da análise da dívida, foram verificados que os recursos
não ingressaram no país e que o endividamento beneficiou quase em
sua totalidade os contratantes e credores, assim como foi constatada a
transformação de dívidas privadas em dívidas públicas e a conversão
de dívidas ilegítimas em novas dívidas. Sistema muito semelhante aos
endividamentos do resto do mundo (FATTORELLI, 2013a).
Em princípio, o endividamento de um país deveria orientar-se
para aportar recursos para melhorar a gestão pública e, como instrumento complementar, teria o valor correspondente às necessidades
orçamentárias que não pudessem ser financiadas por recursos da arrecadação tributária ou de outras receitas do Estado. Acontece que
a dívida cresce e se multiplica, em decorrência dos elevados custos e
dos aspectos circundantes ao sistema, como ajustes fiscais, antirreformas, alterações legais, controle inflacionário e medidas impostas por
organismos internacionais, que intervêm quando surgem as crises.
Dessa forma, a dívida se perpetua e se eleva de maneira acelerada,
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devido à imposição de condições onerosas, que exigem a contração
de novas obrigações para pagar as dívidas anteriores, em processos
que, na maioria das vezes, se apresentam sem transparência e com
privilégios legais. A consequência desse endividamento é a retirada
contínua de recursos do orçamento, ao invés de se utilizar dela para
receber recursos e investir nas áreas necessárias para desenvolver o
Estado, social e economicamente (FATTORELLI, 2013 a).
Na esteira da intolerância do domínio do capital financeiro
sobre a economia e a política, Avelãs (2013 b, p.51) afirma que a
saída da crise do capitalismo exige medidas de fundo, “que passam
pelo abandono do princípio da liberdade de circulação do capital,
pela destruição dos paraísos fiscais, pela socialização do setor bancário e segurador e pelo fim da independência absoluta dos bancos
centrais”, asseverando que no âmbito tributário poder-se-ia reforçar
a progressividade do sistema fiscal, intensificar a tributação das transações financeiras, combater a fraude e a evasão fiscal, sem dizer da
“eutanásia dos rentistas (como pretendia Keynes), pelo reforço do
Estado social, pela melhoria dos rendimentos do trabalho, pela defesa
dos direitos dos trabalhadores”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As constituições democráticas consagradas no Estado social
reconhecem os direitos sociais de igualdade, que exigem do Estado
uma qualificada intervenção e responsabilidades sociais, garantidas
por fundos públicos necessários à efetivação desses direitos.
No entanto, esses fundos são desviados para atender as políticas
neoliberais de favorecimento do capital financeiro e beneficiamento
dos rentistas. Tais políticas, ditas de “austeridades”, focadas na estabilização financeira, nos ajustes fiscais e cortes nos gastos sociais,
vêm sendo utilizadas como instrumento beneficiador do capital financeiro e necessária ao pagamento das dívidas do capital. Para isso,
utilizam mecanismos que alteram as estruturas jurídicas, fragilizam
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as soberanias locais, promovendo o desmonte do Estado social, por
meio da diminuição da produção, dos direitos sociais, aumento do
desemprego e na baixa dos salários reais.
O objetivo é garantir o pagamento da dívida pública e favorecer
a financeirização e aos rentistas. A dívida pública favorece a acumulação de capitais, por meio de uma “engrenagem”, caracterizada por um
“sistema da dívida” e instrumentalizada no endividamento público às
avessas, que aumenta o poder do setor financeiro, pelo endividamento
gerado normalmente sem contrapartida.
Para garantir a dívida pública, são criados privilégios e garantias ao sistema financeiro, buscados na desregulamentação, no
acesso aos paraísos fiscais, nas bolhas e crises, a fim de fortalecer
o poder financeiro, captados em vários setores do campo legal,
político e econômico.
As elites políticas e econômicas impõem suas escolhas por
meio da manipulação ideológica da racionalidade cognitiva dos cidadãos, criando constrangimentos que não deixam lugar a escolhas
políticas (LEROY, 2007).
Deve-se, portanto, definir o tipo de Estado que se quer, conscientizar e democratizar os valores sociais, pois, concordando com
Marc Leroy (2014), o bom funcionamento da democracia garante
que as escolhas orçamentais tomadas pelas decisões políticas, sejam
conforme os valores da sociedade.
Assim, as finanças públicas de um Estado devem conjugar a
solidariedade social, com a eficácia e a tradição democrática, tendo o
orçamento como o espelho da nação, para, por meio dele, retratar-se as
opções de política econômica e social (BOUVIER, LESSALE, 2014).
É necessário que os sistemas financeiro, econômico e tributário funcionem alinhados aos princípios e normas da Constituição,
que devem coordenar a construção daqueles sistemas, para se garantir as questões sociais igualitárias previstas no Estado democrático
de direito.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A discussão acerca das relações advindas da complexificação
do Estado, da Constituição e da sociedade remetem, fundamentalmente, à lógica da globalização. O modo de habitar-morar na Terra,
representado não mais pelo local e sim pelo global, perfaz a nova
configuração daquilo que antes, condicionado à cultura local, determinava a diversidade-pluralidade inseridas em um ordenamento
jurídico nacional. A ocidentalização da humanidade, como característica correlata à modernidade impôs, hegemonicamente, um projeto
de civilização que, ao se reestruturar por meio do processo de globalizações, determinou o fim das fronteiras como pressuposto que relega
a natureza humana, ou é ela própria que exige, em detrimento das
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exigências totalizantes do mercado e das instituições internacionais.
A política, a economia e, sobretudo, a cultura, como construções territoriais, enquanto representações da modernidade, foram,
progressivamente, substituídas pela mundialização da economia assim
como também pela desterritorialização-despolitização do local como
construção democrática (pós-modernidade).
Necessariamente, a crise do Estado e da Constituição, inserida neste e causada por este novo contexto global, impõe, na esfera
transnacional, a imprescindibilidade de se (re)pensar a viabilidade
da construção de uma concepção garantista, ambientalmente falando, de direitos. Neste sentido, o que está em jogo é a capacidade
do Estado e da Constituição – sob o fulcro da questão social e da
questão ambiental – de transformar e democratizar, em meio ao
conturbado cenário caraterizado pela desregulamentação, o local
como abertura ao mundial.
Por isso, a responsabilidade que permeou o passado (social) e,
agora, circunda o futuro (ambiental), se refere à condição – histórica
– do homem (presente) como formador de mundo e, da mesma maneira, como promotor da reordenação do social e do ambiental como
garantes do Direito ao Futuro. Dessa forma, um novo modelo constitucional, juntamente com um Estado cosmopolita deverá surgir,
neste estágio de indefinição dos sistemas jurídicos e políticos, como
condição de possibilidade à um ideal de comunidade planetária, que
deverá se consubstanciar, sobretudo, na substituição da soberania
pela responsabilidade.
Portanto, para o desenvolvimento do presente trabalho, como
objetivo, discutir-se-á a inexorabilidade de se consubstanciar um aperfeiçoamento do Estado e do Direito, diga-se, Constituição, como
superação da soberania nacional, cujo fundamento, a partir de uma
abertura cosmopolita rumo à responsabilidade inter-trans estatal e
geracional, deverá constituir, mundialmente e ecologicamente, um
caminho adequado à salvaguarda do planeta. Para isso, a metodologia
empregada no texto ou, melhor, o método de abordagem utilizado
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será o hermenêutico fenomenológico, pois, este método de compreensão se mostra, por sua vez, suficientemente fértil e adequado
para a discussão da temática objeto desta investigação.

I

O ESTADO AMBIENTAL E SEUS LIMITES

Na sociedade das incertezas e nas transformações que caracterizam os rumos da história, se tem, contemporaneamente, uma
certeza. Em que pese as inovações tecnológicas e o salto humano
referente ao desenvolvimento científico apontarem para a ideia de
evolução e de possibilidades inerentes à condição do homem como
transformador de mundo, esta mesma evolução, no entanto, redesenhou o cenário das incertezas por meio da certeza: as consequências
deste agir – humano – estão destruindo o planeta. Por isso, em
meio à essa problemática, cujos limites territoriais desaparecem e
se perfilam em torno do planeta, compreendido como unidade, a
natureza, que se faz representar pela chamada “questão ambiental”,
assume uma posição de destaque mundial, ou seja, em detrimento
da mundialização dos efeitos catastróficos da Crise Ambiental e
da imprescindibilidade de se garantir a existência de vida mediante
a inter-relação homem-natureza, se proclamou o meio ambiente
como patrimônio comum da humanidade.
A concepção de Crise, apresentada à humanidade e por esta
criada, representa, substancialmente, a contradição, contemporaneamente intensificada e estabelecida, entre a existência humana e
a existência do meio natural. Por conta disso, isto é, por conta desta
situação e das condições que circunscrevem um ambiente adequado
à manutenção da vida com qualidade, é que se suscita, como garantia
do direito ao futuro, a construção de um Estado que seja capaz de
ecologizar a evolução-domínio do homem sobre a Terra40. Por isso, a
evolução humana, que é correlata a forma pela qual se vive em sociedade, arbitrou, por assim dizer, a poluição como premissa fundamental à
40

O sistema da Terra se comporta como um sistema único e auto-regulador composto de
componentes físicos, químicos, biológicos e humanos (LOVELOCK, 2006 p. 35).
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discussão do futuro a partir do passado e do presente, isto é, do Estado
na sua historicidade. E é neste cenário que surge a necessidade de um
Estado de Direito Ambiental41 como transformador antropológico, do
direito e, sobretudo, como condição de possibilidade à transformação
deste cenário ambientalmente catastrófico.
Para que essa proposta seja viável, se levando em consideração
a hegemonia de um padrão civilizacional – Crise Filosófica42– que é
imposto também pela globalização da economia em um cenário pós-industrial, se torna de imprescindível que o Estado, não mais adstrito
à um determinado território, se internacionalize e regulamente, assim,
as relações homem-natureza sob um prisma transnacional, de modo
que, seja este Estado, a representação de um padrão ecologicamente
satisfatório de manutenção e de utilização do meio ambiente (des)
equilibrado. Sobreposto aos comportamentos que acarretam o atual
estágio de degradação social bem como também e, principalmente
ambiental, se encontra o Estado, como construção moderna e ainda
nacional, inserido em uma “sociedade globalizada, de risco, pós-moderna, pós-industrial, etc.” (CARVALHO, 2013, p. 31).
As consequências disso, ao se mostrar incapaz de condicionar o
Direito, a Economia e a Sociedade à uma (nova) reformulação, o Estado-Nação, na sistemática mundial, assiste à fragilização da natureza
paralelamente à miserabilidade social em decorrência da destruição
de tudo aquilo que é natural (homem e natureza). Neste contexto,
de exclusão e de poluição, esse é o desafio que se insere na pauta do
41

42

Em linhas gerais, o Estado de Direito Ambiental pode ser compreendido como produto de
novas reivindicações fundamentais do ser humano e particularmente pela ênfase que confere
à proteção do meio ambiente. O Estado de Direito Ambiental constitui um conceito de cunho
teórico-abstrato que abrange elementos jurídicos, sociais e políticos na persecução de uma
condição ambiental capaz de favorecer a harmonia entre os ecossistemas e, consequentemente, garantir a plena satisfação da dignidade para além do ser humano (LEITE & AYALA,
2011, p. 38-39).
A crise filosófica atinge exatamente os fundamentos sobre os quais se assenta o modelo do
Bem-Estar Social. Aponta para a desagregação da base do Estado Social, calcada esta no
seu fundamento a solidariedade, impondo um enfraquecimento ainda maior do conteúdo
tradicional dos direitos sociais ou sua construção insuficiente, das estratégias de políticas
públicas a eles inerentes, bem como nas fórmulas interventivas característicos deste modelo
de Estado. Ou seja, o que se vê é que, de alguma forma, o projeto do Estado Social, na
sua constituição, sofreu por sua incapacidade em consolidar o projeto antropológico que lhe
compõe sentido (BOLZAN DE MORAIS, 2011, p. 48).
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dia e em escala planetária: salvaguardar o que ainda resta de natural.
Em meio à ordem de valores que surge no início deste século,
a tutela da natureza, ao encontrar guarida na manutenção ecológica
adequada e condicionada à existência do futuro, é condição de possibilidade para esse futuro e valor constituinte para uma nova ordem
global, cuja finalidade, intergovernamental, determinará a construção
e a efetividade de um Estado de Direito Ambiental. No entanto, “a
defesa do ambiente não tem o mesmo valor em toda a parte; preocupação de países ricos que já diminuíram os seus recursos e os dos
outros, a protecção da natureza não aparece nos países do Terceiro
Mundo como motivação superior dos comportamentos individuais e
nacionais” (BACHELET, 1995, p. 21). Entretanto, em contrapartida,
no que se refere à forma pela qual a questão ambiental é encarada e,
se levando em consideração que, territorialmente, cada Estado adota
ou não determinadas políticas no que tange à proteção ambiental,
essas políticas, em termos de resultados, não implicam em qualquer
diferença prática em relação à sustentabilidade, pois, indubitavelmente, o modo de produção, que é o modo pelo qual o homem habita a
Terra, é idêntico em escala mundial.
Para além dos rótulos que caracterizam e que diferem os Estados
em relação ao desenvolvimento humano, em tempos de globalização
e de desigualdade econômica entre territórios, se torna imprescindível
explicitar que, a minimização do Estado em países que implementaram um modelo social é, substancialmente, diversa daqueles países
que ainda lutam para efetivar um mínimo existencial. De fato, em
uma sociedade mundial há, fundamentalmente, a mundialização da
problemática ambiental. Entretanto, em que pese a internacionalização das relações sociais, juntamente com a desterritorialização da
economia, se observa, à contramarcha do contemporâneo cenário e
da viabilidade da construção de um Estado Ambiental, a localização
da pobreza e a intensificação, em determinados Estados, da vulnerabilidade socioambiental. Dito de outra forma, mundializar a questão
ambiental (se apropriar do patrimônio natural) e, paradoxalmente,
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localizar a questão social é, sobretudo, incompatível com o núcleo
axiológico de um Estado que pretende se tornar ecológico.
Manifestamente, a contemporaneidade, que se faz representar
pelo Estado, pelo Direito e, fundamentalmente, pela sociedade que,
por sua vez, deveria legitimar o político e o jurídico assim como
também deveria se legitimar por meio de ambos, paradoxalmente,
em um estágio pós-moderno de civilização, identificado pela devastação ambiental para além das fronteiras territoriais, se torna
possível evidenciar o descompasso – estabelecido historicamente e
intensificado na contemporaneidade – entre os avanços tecnológicos e destrutivos, por parte da sociedade, e os mecanismos jurídicos
e estatais de proteção natural.
A gravidade da crise ambiental e, consequentemente, a inépcia
dos meios legais propostos pelo Estado para solucioná-la, representa,
para longe de uma conciliação entre desenvolvimento e sustentabilidade, uma garantia constitucional meramente simbólica43. Com isso,
na medida em que as preocupações exigem um repensar global sobre
a questão ambiental e, da mesma forma, clamam pelo ressurgimento
do social e do ambiental em um contexto pós-industrial, o Direito e
o Estado se constituem, ainda, com base nas características jurídicas
de uma tradição moderna (território).
Dessa forma e também como consequência da não “[...] reconstrução das categorias jurídicas e das ideias e valores sobre as
que estas se fundam, que esteja à altura das exigências, carências
43

Como advertência diante de um otimismo exagerado com relação às virtualidades que emanam das garantias jurídicas, estimo ser interessante apresentar aqui as teses pessimistas
relacionadas em 1990 pelo jusfilósofo e teórico do Direito Público alemão Wolf Paul. Em
seu sugestivo e provocativo ensaio: A irresponsabilidade organizada? Comentários sobre
a função simbólica do Direito ecológico, quando o mesmo denunciava a falta de eficácia
dessa nova disciplina jurídica para resolver os graves e urgentes problemas ambientais. Em
seu entender, a normativa ecológica surge do desafio projetado pela razão jurídica para pôr
limites aos riscos catastróficos da degradação da biosfera, do envenenamento químico da
natureza e da aniquilação das fontes energéticas que pode desembocar na própria aniquilação
da vida no planeta. O direito ecológico promovido pela esperança dos legisladores e a opinião
pública para organizar, administrar e prevenir os riscos ao meio ambiente: “não possui, nem a
capacidade, nem a potência, nem a vontade para solucionar somente alguns dos inumeráveis
problemas da pós-modernidade era átomo-químico-genética”. Trata-se de uma mera entidade
semântica, de “uma arma sem munições..., longe de possuir um caráter instrumental, somente
possui um caráter simbólico” (PÉREZ LUÑO, 2012, 58).
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e riscos do presente, as respostas jurídicas aos problemas ecológicos que hoje se apresentam à humanidade resultam puramente
simbólicas” (PÉREZ LUÑO, 2012, 58-59). Por outras palavras, há
a disseminação-mundialização dos meios e dos processos capazes
de destruir o meio ambiente, entretanto, não há, da mesma maneira, um novo projeto, sustentável, capaz de qualificar o Direito e o
Estado sob o fulcro promocional de um desenvolvimento inclusivo
e ecologicamente equilibrado.
O que se tem é insuficiente e, essa insuficiência, advinda da
contextualização moderna (Estado e Direito) e pós-moderna (sociedade), tem centralizado a discussão socioambiental em torno da
proibição do retrocesso. Ademais, se a proteção ambiental – hodiernamente – decorre da proibição do retrocesso como corolário de um
direito de matriz moderna, se pode dizer que, essa concepção, em
pese a assimetria entre Estado-Direito e sociedade, é ecologicamente
ineficaz, pois, se trata do produto de um direito que não transformou
a realidade – crise ambiental – e que permite, progressivamente, o
agravamento das condições ecológicas do planeta.
Em decorrência disso, como poderá, a proibição do retrocesso,
tutelar o futuro? Em face destas circunstâncias e diante da complexidade das exigências que decorrem da vida humana, se suscita,
globalmente, uma transformação e, necessariamente, uma compreensão que se refere e se incorpora, apropriadamente, à questão
ambiental44 como abertura política, jurídica e social, cujos interessados, para além do homem, são as presentes e futuras gerações.
Assim, a tutela moderna do Estado e do Direito não condiciona
a sociedade, a ciência e, principalmente, a economia (neocapitalista)
para aquilo que se convencionou chamar, com vistas à construção
de um novo pacto sociedade-natureza, de “questão ambiental”. A esse
novo compromisso, qual seja, salvar o planeta, se adiciona também
44

Ou seja, para o campo jurídico, a questão ambiental impôs não apenas a revisão de seus esquemas conceituais e estruturais, como também apresentou um novo ator interessado, até então
desconhecido ou desprezado, as gerações futuras (BOLZAN DE MORAIS, 2011, p. 76).
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e, precipuamente, a retomada das promessas sociais (vulnerabilidade)
e a conciliação entre essas promessas e a salvaguarda da natureza. O
surgimento dos riscos, em meio à continuidade das carências, coloca
em evidência todo um projeto moderno de sociedade e, consequentemente, as suas instituições. “Parece, assim, um tempo de contradições.
Tempos sombrios em que, embora o smog (como risco) atinja todos, as
carências ainda não foram resolvidas. Enfim, poluição e fome convivem e, como no aquecimento global, quem paga a conta são aqueles
que menos contribuíram” (BOLZAN DE MORAIS, 2011, p. 80-81).
Esse, ao que parece, é o caminho: da racionalidade à irracionalidade,
do desenvolvimento como garantia constitucional à destruição; e da
transformação local e discreta à irresponsabilidade acerca de como
se produz o novo mundo.
Todavia, se pode dizer que, estas consequências reafirmam a
problemática planetária e remetem, por sua vez, à reinvenção do papel
do Estado e do planejamento político, jurídico e econômico como
ferramentas representativas da complexidade advinda do século XXI.
“É sobre as ruínas desses paradigmas que teremos de construir projetos novos e plurais” (SACHS, 2009, p. 352). Para isso, da necessidade
de se repensar um novo pacto social, deverá surgir, como possível
edificador deste pacto, um Estado de Direito Ambiental que seja
capaz de promover um desenvolvimento socialmente inclusivo e, do
ponto de vista ecológico, propor a sustentabilidade como mecanismo
direcionado à eliminação da contradição entre o social e o ambiental.
Contudo, neste sentido, a proposição de uma nova conjuntura não
deverá se transmutar, de fato, em uma hiperestatização da sociedade,
ao contrário, deverá, sobretudo, se desenvolver através da inserção
democrática e social, reinventada com base no ecológico, em todos
os setores potencialmente causadores de danos ao meio ambiente
(considerado como espaço único de desenvolvimento45 da vida).
45

A partir daí, a cultura do desenvolvimento deveria se tornar um elemento do ensino, desde
o colégio. Por esse termo entendo um conjunto de noções que facilitam a compreensão da
história e preparam a reflexão sobre o futuro de nossas sociedades inscritas tanto na ecologia
cultural como na ecologia natural. Celso Furtado tinha razão ao dizer que o desenvolvimento é
um conceito cultural, na medida em que implica a invenção do futuro. Lamento que a citação
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Entre dificuldades e possibilidades, a transição, para um futuro
desconhecido e não planejado, determinará se, a poluição, como fenômeno de consequências global, ao mesmo tempo em que é local,
representará ou não o que está por vir. “Se uma visão exageradamente
pessimista é perniciosa, uma visão exageradamente optimista não o é
menos; os profetas de uma e de outra são igualmente maus conselheiros” (BACHELET, 1995, p. 29). Diante destas circunstâncias, o que
se produziu, até o presente momento, foram questionamentos sobre a
(in)capacidade – humana – de reinvenção do futuro. Entretanto, essa
(re)invenção, protagonizada por um debate político e democrático,
deverá se respaldar em torno da busca por soluções viabilizadas pelo
Estado de Direito Ambiental. Por isso, falar de desenvolvimento é,
antes de tudo, rediscutir – democraticamente – o aperfeiçoamento do
Direito e do Estado como superação das instituições herdadas da modernidade. Será, assim, a partir de uma abertura permanente ao debate
político, que a sociedade, em meio à crise ambiental, (des)construirá,
culturalmente, um caminho adequado à salvaguarda do planeta.

II POR UMA NOVA CONJUNTURA: A RESPONSABILIDADE PLANETÁRIA E A SOBERANIA NACIONAL
A Globalização como mecanismo integrador econômico-social, em escala planetária, possibilitou, por assim dizer, a redução
das fronteiras e a extensão mundial das relações socioambientais. A
transição paradigmática – da soberania à responsabilidade – perpassa
a discussão de um já enfraquecido Estado-Nação como parâmetro
divisor de fronteiras para, atendendo à necessidade de um possível modelo global que intente proteger o meio ambiente, propor,
sobretudo, uma transformação democrática e internacional destinada à construção de um referencial cosmopolita de responsabilidade
civilizacional. O paradoxo entre Estado Nacional e Sociedade Mundial, isto é, um modelo de sociedade baseado no território, nas leis e
em uma cultura nacional-territorial, cede espaço, progressivamente,
de Jean-Paul Sartre, “o homem é um projeto”, não figure mais no dicionário Le Petit Robert,
pois se o homem é um projeto, a sociedade, com mais razão ainda, o é (SACHS, 2009, p. 352).
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à inter-relação propiciada por meio da ideia de mercado comum
(transnacional) bem como também pela concepção de economia
global, de trabalho e, fundamentalmente, de destruição ambiental
que advém da mundialização dos efeitos destas práticas em um plano
transfronteiriço.
A responsabilidade como ordem planetária, visto que, o
Estado-Nação não mais se estabelece como lócus privilegiado da
democracia e da criação do direito, possibilitaria conectar e ressuscitar
valores comuns e inerentes à condição humana, independentemente
do Estado, da Constituição e da cultura. “Assim, a ideia de que existem exigências ligadas à ordem natural das coisas prevalece sobre
a vontade dos Estados, pelo menos em princípio” (BACHELET,
1995, p. 258). Nesta lógica, o que se reivindica, no contemporâneo
estágio civilizacional, é o desenvolvimento-criação de uma nova fase
do constitucionalismo, de modo que, essa abertura, possibilitada pela
interdependência no que tange à substituição da soberania pela responsabilidade, desfaça os abusos do mercado, dos Estados e das
instituições internacionais assim como também reafirme a importância de se organizar uma gestão coletiva do planeta no âmbito social
e, principalmente, ambiental.
Essa forma de ver as coisas, qual seja, a partir da compreensão dos reflexos advindos da relação homem-natureza, possibilitaria,
entre carências e riscos, o surgimento da responsabilidade – protetora
do presente e garantidora do futuro – como guardiã de um novo
paradigma alicerçado na ideia de patrimônio comum da humanidade.
Deve ser assim, porque a complexidade das inter-relações do Estado
e da economia, de produção e de preservação ambiental, perpassa
fronteiras e exige, para a sanidade ecológica do Planeta, a abdicação,
no mínimo ambiental, do princípio da soberania como garante das
ingerências locais. Caso contrário, a “pretensão de ser soberanos e de
não tolerar nenhuma autoridade superior ao conjunto dos Estados,
surgirá como a prova da nossa imaturidade internacional e como
causa das catástrofes ecológicas criadas por essa incrível cegueira”
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(BACHELET, 1955, p. 123).
A aposta no retrocesso e, da mesma forma, na manutenção da
soberania nacional como forma de evitar o inevitável, isto é, como
forma de impedir o avanço institucional da sociedade internacional,
remete, ambientalmente, todos os esforços à um padrão de anacronismo ecologicamente abominável, pois, de fato, a iminência que,
atualmente se apresenta, é correlata à dependência mundial de se desenvolver um Estado de Direito Ambiental sustentado, juridicamente,
pela concepção de responsabilidade transgeracional-intergeracional e
trans-estatal-interestatal. “Mas no domínio da sacrossanta soberania,
o Estado continua a viver a sua vida como se o território ainda fosse
um bem predial monárquico. O Estado é intocável dentro dos seus
limites geográficos ou então é a guerra”! (BACHELET, 1995, p. 124)
Da unificação à pluralidade e da pluralidade de instâncias jurídicas à unificação em torno de uma responsabilidade atinente ao
global. Neste sentido, é que se clama, ambientalmente e mundialmente, pela ultrapassagem e pela substituição das amarras locais por uma
responsabilidade congênita46, que leve, em consideração, os direitos
do homem e, inserida nestes direitos, como responsabilidade global,
a proibição desse mesmo homem de destruir um futuro comum por
meio da soberania estatal. Com isso, a controvérsia entre soberania
e responsabilidade deverá ser erradicada e, com isso, transmutada
em proteção do capital ecológico planetário. “As pessoas privadas,
isoladas ou associadas, terão a possibilidade de reivindicar, por seu
turno, o direito de se ingerirem nas questões de um Estado face ao
qual elas são estranhas”? (BACHELET, 1995, p. 33)
Assim, a integração entre os direitos do homem e do ambiente passa, substancialmente, por uma reformulação do jurídico,
do político e do econômico em escala mundial e, da mesma forma,
por uma cooperação vinculada à ingerência protetiva, cuja finalidade, adstrita à salvaguarda do futuro, dependerá da modificação
46

Com efeito, trata-se de estender essa noção, aliás muito imprecisa, à ordem das relações entre os
Estados e os indivíduos, seja qual for a nacionalidade destes últimos (BACHELET, 1995, p. 333).
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dos comportamentos avessos à retomada da qualidade biológica do
ambiente, transformando, com efeito, o direito de agir, estatal ou pluriestatal, individual ou coletivo, no principal encarregado de efetivar
a responsabilidade como condutora (de) e (para) um novo modelo
civilizacional. Essa ambivalência, qual seja, compartilhar a responsabilidade de um futuro comum sobre o Estado assim como também
sobre o cidadão, possibilitaria, em que pese a dificuldade entre territórios, tornar suscetível “a reciprocidade dos seus deveres e dos
seus direitos num domínio onde a responsabilidade, essencialmente
constitucional” (BACHELET, 1995, p. 335) deveria, indubitavelmente, romper fronteiras e estabelecer socialmente um padrão ético,
ecologicamente falando, de mundo.
Se esse compartilhamento de responsabilidade representa, como
valor absoluto, a sobrevivência do homem, garantir essa sobrevivência
é, ambientalmente, garantir também a simbiose entre homem e natureza como condição à uma provável permanência-existência de todos
os seres-vivos em consonância com o equilíbrio planetário. E, é por
isso que, a essa solidariedade existencial, ou seja, “homem e natureza,
improváveis passageiros da <<nave espacial Terra>>” (OST, 1995, p.
311), se insere, consequentemente, em termos éticos, o direito a uma
igual proteção. No entanto, em contrapartida, se uma igual proteção se
traduz em termos jurídicos, a adição da ética como condição à solidariedade, deveria, da mesma forma, se traduzir em uma universalização
dos meios científicos e tecnológicos destinados à sustentabilidade socioambiental, “isto é, susceptível de se estender a todo o ser humano,
qualquer que seja a sua condição, ainda que, na prática, esta universalização seja ainda pouco reconhecida e a sua extensão às futuras gerações
comece apenas a ser considerada” (OST, 1995, p. 312).
Dito de outra forma, se uma responsabilidade ética e solidária
para com as futuras gerações dignificar a relação homem-natureza e,
com isso, garantir a sobrevivência do planeta, “sem sucumbir, pelo
simples enunciado desta fórmula, à ilusão de uma receita miraculosa (não se dissimulam as dificuldades que ela contém, a começar
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pela questão colocada pela pressão demográfica sobre os equilíbrios
naturais), ela abre, pelo menos, a via a uma concepção renovada”
(OST, 1995, p. 314) que ultrapassa ou, deverá ultrapassar, por meio
da complexidade advinda dos novos problemas relativos à questão
ambiental, a soberania caracterizadora do Estado-Nação.
Parece, assim, que a conformação de um novo paradigma
deverá surgir, por sua vez, de um questionamento: é possível, na
lógica da responsabilidade, o direito ao futuro do outro ser totalmente
ignorado em detrimento das conveniências locais e, sobretudo, soberanas? Com efeito, no contemporâneo paradigma, há, sobretudo,
a consideração do meio ambiente como patrimônio comum da humanidade e, por isso, se reafirma que, a reinvenção das relações entre
Estados, se torna critério determinante para o surgimento de uma
responsabilidade e de uma interdependência solidária47.
Esta solidariedade e esta interdependência perfazem as reivindicações que as transformações iniciadas no século XX e intensificadas
no século XXI promoveram e ainda promovem no substrato biológico da Terra. É possível, ainda não se sabe, mas, é necessário repensar
a estrutura e as prioridades de uma sociedade democrática internacional e, à essa sociedade, alinhar, em essência, a conservação biológica
da vida, humana e não-humana. Todavia, para a viabilidade desta proposta, se torna imprescindível mitigar a soberania e, em razão desta
mitigação, passar a considerar, democraticamente, os Estados como
atores internacionais, interdependentes e responsáveis pela proteção
ambiental, pois, por sua vez, “os actores internacionais contemporâneos não são os lobos de Hobbes: há quem lhe custe ver essa
outra face do nosso mundo onde proliferam as trocas, as conivências, as solidariedades utilitárias ou afectivas, desde uma microscópica
47

O mundo pós-bipolar, o da globalidade e das trocas, dá-se mal com a hierarquia e com os
limites, práticas monótonas e formalismo consequentes. Os actores internos olham cada vez
mais para o exterior, os Estados optam por alianças complexas com novos parceiros que os
desviam do belo ordenamento das antigas alianças, as fronteiras unem mais do que separam, e
o mundo parece pertencer aos que se deslocam, que sabem vencer a distância, construir redes
e inserir-se nelas. A autonomia e a interdependência são valores procurados, suplantando a
independência e a cooperação (BADIE, 1999, p. 321).
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relação de face a face até um fluxo transnacional maciço” (BADIE,
1999, p. 322).
A este caminho conflituoso e, diante da necessidade ecológica
que, ora se apresenta, se soma, da mesma forma, a dificuldade de se
realizar esforços conjuntos e universais em torno da projeção para
uma outra sociedade ou, melhor dizendo, para uma outra lógica social
de consideração da natureza. Neste contexto, é que se suscita, em
decorrência do cenário criado ecologicamente, mas também, política
e juridicamente, o fim do egoísmo, que se faz representar pela soberania. “No entanto, esse novo mundo maravilhoso é apenas um lado
da história, e lembra as famosas piadas de médico sobre ‘primeiro a
notícia boa, depois a má’” (ZIZEK, 212, p. 293). A notícia boa, nestas
circunstâncias, remete à possibilidade tímida de alinhamento interestatal por uma causa que é de todos: a questão ambiental e a inserção
da vida em um meio comum. A ruim se refere àquilo que habitamos
e transformamos diariamente, ou seja, a Terra como futuro comum
e como Bem em via de extinção.
Para isso e, como núcleo garantidor destas reivindicações, é de
relevância, para a construção de um Estado de Direito Ambiental, a
constitucionalização, na esfera global, do Princípio Fundamental do
Nível Elevado de Proteção Ecológica48 como ponto de partida e como
limite interno e externo aos Estados. A utilização deste princípio
como freio às atividades causadoras de desastres e, da mesma forma,
como proteção jurídica global tornaria a tutelar os bens públicos
ambientais de maneira que o social e o ambiental se tornassem pressupostos (de) e (para) um avanço civilizacional condizente à promoção
e à respeitabilidade para além do ser humano. Em conformidade com
48

Foi em 1992 que o Tratado da União Europeia, assinado na cidade Neerlandesa de Maastricht,
veio acrescentar, ao elenco dos princípios ambientais da Comunidade Europeia, o princípio
do nível de proteção elevado, com a seguinte formulação: <<a política da Comunidade no
domínio do ambiente visará um nível de proteção elevado, tendo em conta a diversidade
das situações existentes nas diferentes regiões da Comunidade>> (artigo 130.º -R n.º 2). Em
1997, o Tratado de Amesterdão altera ligeiramente o enunciado passando a estipular que:
<<a política da Comunidade no domínio do ambiente terá por objetivo um nível elevado
de proteção elevado, tendo em conta a diversidade das situações existentes nas diferentes
regiões da Comunidade>> (artigo 174.º, n.º 2). Frisou-se então a centralidade do NEPE como
objectivo fulcral da política comunitária do ambiente (ARAGÃO, 2006, p. 145-146).
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este avanço, se necessita, contemporaneamente, de uma relativa flexibilização da soberania, antes irrestrita, pela ideia de responsabilidade
inter-trans estatal e geracional. “Nestas condições, toda a autoridade
local tende a contrariar duplamente o princípio soberano: aliviando as
pressões hierárquicas para privilegiar um comportamento responsável
para com os seus administrados; desenvolvendo as suas atividades
num conjunto cada vez mais complexo de espaços regionais e transnacionais” (BADIE, 1999, p. 178).
Por isso, um estado de crise, estado como situação decorrente
do desmantelamento da vertente social que é limitada a um território e consubstanciada a partir de um ideário revolucionário, parece,
agora, apresentar sinais de esgotamento e, paralelamente, em um
mesmo contexto, também apresentar possibilidades de abertura para
uma perspectiva ecológica de dimensão global49. Assim, para a viabilidade desta abertura, se faz imprescindível uma cooperação entre
as autonomias locais50 (soberania relativizada), ainda a necessidade
do Estado-Nação!, como reinvenção de um Estado e de um Direito transmutados na representação do ecológico, cuja abrangência,
pública e privada, deverá representar a retomada da promessa social
e da utopia, agora planetária, de um Estado de Direito Ambiental
comprometido com a “questão social” e, principalmente, direcionado à realização da “questão ambiental” como salvaguarda do direito
ao futuro.
É deste direito ao futuro e, através da relação do “outro”
(homem) com o mundo, que deverá surgir uma responsabilidade ética.
Caso contrário, “a humanização da natureza não passa de uma bajulação hipócrita que encobre a subjugação completa da natureza pelo
homem, com vistas à sua total exploração para as necessidades deste
último. Para tal, a natureza necessita ser radicalmente transformada.
49
50

Mais genericamente, todos os países devem conciliar as suas autonomias locais com a unidade
do Estado (VALLET, 1993, p. 89).
Nos últimos anos, com a chamada globalização, a concepção de cidadania moderna foi
alterada, pois ela não é mais entendida como um status legal, isto é, cidadão como membro
pleno de uma comunidade política particular. Hoje, ressalta-se a cidadania para além das
fronteiras tradicionais do Estado (BOLZAN DE MORAIS & NASCIMENTO, 2010, p. 35).
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Por isso, a natureza humanizada é a natureza alienada de si mesma”
(JONAS, 2006, p. 334). Ao que tudo indica, ao fim e ao cabo, a
humanidade estaria se encaminhando para o futuro, mas, para um
futuro, não mais como origem, e sim, como fim da natureza humana e
não-humana. “Faz parte das bênçãos ambíguas da liberdade que cada
um encontre e procure a felicidade ao seu modo (o qual, por sua vez,
pode causar males que necessitarão ser tratados) ” (JONAS, 2006, p.
331). É exatamente esta liberdade e esta capacidade de causar males
que se prioriza reduzir, drasticamente, por meio da substituição-relativização da soberania pela responsabilidade cooperativa e mundial.
Portanto, a complexidade que advém da possibilidade do fim
reivindica, em que pese a necessidade da humanidade para consigo
mesmo, ou seja, para o cumprimento das promessas sociais com base
em mecanismos produzidos pelo homem (Estado, Constituição e
Economia), se (re)pensar, como construção, e, da mesma maneira,
se transformar, com efeito, em um projeto antropológico51 ético, cuja
responsabilidade, trans-inter geracional bem como também trans-inter estatal, deverá estabelecer os meios-mecanismos indispensáveis
para o surgimento de uma sociedade verdadeiramente global, democrática e ambiental. Este novo projeto paradigmático deverá impor ao
cenário internacional – Estado de Direito Ambiental – uma abertura
de fronteiras, de modo que, este cenário, seja também a ampliação
dimensional e protetiva daquilo que representa o social e o ambiental,
tornando, por assim dizer, a relativizar a concepção de soberania em
detrimento do conjunto semântico que se traduz através da ideia de
responsabilidade comum da humanidade52.
51

52

Frente a essa situação paradoxal, interrogar-se sobre a tarefa da arte equivale a se perguntar
qual poderia ser a sua tarefa no dia do Juízo Universal, isto é, em uma condição (que é para
Kafka o próprio estado histórico do homem) em que o anjo da história se deteve e, no intervalo
entre passado e futuro, o homem se encontra diante da própria responsabilidade (AGAMBEN,
2012, p. 182).
Assim, a ideia de que existem exigências ligadas à ordem natural das coisas prevalece sobre
a vontade dos Estados, pelo menos em princípio. Esta forma de ver as coisas leva pura e
simplesmente a considerar não apropriáveis seja por quem for algumas delas e leva à ideia
de que existe um património comum da humanidade e que esta não passa da sua guardiã
responsável face às gerações futuras a que esse património deve ser transmitido intacto
(BACHELET, 1995, p. 258).
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III O CONSTITUCIONALISMO COMO PROJETO ÉTICO-CIVILIZACIONAL
A crise da Constituição que é, de fato, uma crise de identidade
no que tange à realização-efetivação de uma concepção garantista
de direitos, ilustra, sobretudo, o fim da soberania, isto é, a perda da
exclusividade do Estado condizente à produção jurídica. No entanto, há, necessariamente, a pluralização de instâncias que, em muitas
vezes, concorrem e, em outras, se sobrepõem à Constituição como
determinante jurídico do Estado.
O que está em jogo, em tempos de globalização é, portanto, o papel do Estado e da Constituição como transformadores da
realidade em escala nacional. Em consequência disso, este fato suscita, por sua vez, além de explicitar que, contemporaneamente, é
inevitável o esgotamento da capacidade intervencionista-soberana
do Estado-Nação, um repensar democrático em prol da construção
de um constitucionalismo que vincule não somente a questão social,
mas, principalmente, a questão ambiental como núcleo axiológico,
substantivo e conformativo de um constitucionalismo cosmopolita
fundado, substancialmente, a partir dos Direitos Humanos, de modo
que, sejam estes, a representação do Social e do Ambiental como
“Bens Públicos Planetários53”.
Um constitucionalismo como ordem planetária, visto que, o
Estado-Nação não mais se estabelece como lócus privilegiado da
democracia e da criação do direito, possibilitaria conectar e ressuscitar
valores comuns e inerentes à condição humana, independentemente
do Estado-território e da cultura. Por isso, a relação entre passado
e presente que, por assim dizer, consubstanciou o homem como
sujeito histórico, caracterizou, este mesmo homem, com base em
53

Mas é claro que o interesse geral expresso pela garantia dos bens comuns globais (global
commons) não pode ser de nível estatal, mas sim de nível por sua vez global, através da
instituição de um domínio públicoplanetário. Tais bens deveriam em suma ser declarados
bens públicos planetários por uma Carta internacional dos bens comuns e confiados à
proteção de adequadas autoridades internacionais de garantia: em matéria de atmosfera, de
águas potáveis, de biodiversidade e similares (FERRAJOLI, 2011, p. 72).
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determinados valores comuns. Assim, por conta destes valores
comuns, o social e o ambiental se apresentam, na contemporaneidade, como corolários do direito à vida e, fundamentalmente, como
condições de possibilidade para o acontecer de um constitucionalismo ético e cosmopolita.
Dessa forma, esta proposta compreenderá e vinculará o
constitucionalismo a um conteúdo formal bem como também e,
principalmente, substancial. Formal, no que se refere à condição democrática como procedimento vinculado não mais a ideia moderna de
cidadania, isto é, aquela restrita ao cidadão local, mas sim, ao cidadão
cosmopolita como instância decisional e plural de ordenação de valores comuns e imprescindíveis à construção de um constitucionalismo
ético. De outra banda, a característica substancial desse constitucionalismo estaria atrelada à abertura cultural como possibilidade de
(re)ordenação conteudisticamente axiológica de representação de
um pluralismo jurídico civilizacional. Por isso, na medida em que as
Constituições, percebidas como heranças do constitucionalismo moderno e local, se encontram ainda presas ao Estado como dimensão
espacial, se torna evidente, cada vez mais, que o ordenamento jurídico nacional “em sua concepção tradicional é, hoje, matéria inerte”
(JULIOS-CAMPUZANO, 2009, p. 78) e ineficaz como instrumento
de garantia dos interesses sociais e ambientais em face, daquilo que,
segundo Ferrajoli, se compreende como “Poderes Selvagens54”.
A (re)consideração conceitual e prática da Constituição assim
como também do Estado Constitucional, hoje inseridos não mais em
um cenário normativista-estatalista, mas que, de qualquer forma, por
conta da dimensão global e do transbordamento das fontes do direito
e, também, do mercado como (des)integrador econômico, suscita
um novo olhar – transnacional – como forma de realocar a política e a participação democrática como legitimadores constitucionais
54

É um dado de “experiência eterna”, como escreveu Montesquieu, que os poderes, diante da
ausência de limites e controles, tendem a concentrar-se e a acumular-se em formas absolutas:
a transmutar-se, na ausência de regras, em poderes selvagens. Disso resulta a necessidade não
só de defender, mas também de repensar e refundar o sistema de garantias constitucionais
(FERRAJOLI, 2014, p. 15).
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– cooperativos –, cuja primordial função, deverá ser a de estabelecer
um novo desenho institucional aberto e plural (diversidade) relativo
à tomada de decisões (democracia mundial). Esse novo modelo, que
deverá se projetar a partir da concepção de bens comuns, necessitará,
sobretudo, além daquilo que representa a ideia de constitucionalismo, fundar e garantir uma ordem – que se constitua também – em
um “constitucionalismo de direito privado55” como pressuposto de
limitação, constitucional, dos poderes privados (econômicos) globais.
A possibilidade de controle na esfera transnacional, de modo
que, seja ela, por assim dizer, identificada pela constitucionalização
do cenário global, deverá, imprescindivelmente, se consubstanciar
através de um universalismo como arquétipo constitucional, cooperativo e ético, cujo ideal, esteja, por sua vez, vinculado à ruptura com
o formalismo oportunizado, outrora, pela soberania irrestrita.
O que está em jogo é a Constituição e, o que está em andamento, é um processo (des)constituinte no âmbito político, jurídico
e cultural, acarretado, fundamentalmente, “pela emergência de um
paradigma jurídico global que torna incontroláveis os processos econômicos: a regulação dos mercados se distancia do âmbito público
estatal e se desloca até âmbitos privados inacessíveis a um controle democrático” (JULIOS-CAMPUZANO, 2009, p. 92). Por outras
palavras, deverá ser, em um cenário global e econômico, travada a
batalha relativa à sobrevivência do Estado, antes, identificado por
meio do modelo westfaliano, agora, submisso aos processos de globalização e dirigido – como alusão ao constitucionalismo dirigente
– “pela força centrípeta dos grandes interesses econômicos transnacionais, articulados estrategicamente em estruturas de vigor global
cuja capacidade de influir no desenvolvimento das políticas estatais é
praticamente ilimitada” (JULIOS-CAMPUZANO, 2009, p. 96).
55

[...] isto é de um sistema constitucional de regras, de limites, de vínculos e de controles
supraordenado a tais poderes econômicos privados, além de sê-lo aos poderes políticos, e
dirigido a disciplinar-lhes o exercício: de impedir, em particular, a emissão de substâncias
tóxicas nocivas à saúde e ao ambiente, bem como a apropriação privada, a dissipação ou a
destruição dos bens comuns como o ar e a água de cuja defesa depende o futuro do planeta e
a sobrevivência da humanidade (FERRAJOLI, 2011, p. 70).
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Em decorrência disso tudo, surge, por assim dizer, a necessidade de se caracterizar e vincular o constitucionalismo como
compromisso cultural, de modo que, este movimento, esteja atrelado aos valores universalistas e solidificado também em um contexto
democrático e tolerante para com as diversas culturas de vida. Este
novo modelo constitucional, que deverá emergir através da problemática que decorre da desregulamentação dos sistemas jurídicos e
políticos (Constituição e Estado), identificar-se-á, substancialmente,
como núcleo principiológico de convergência cultural, insculpido,
essencialmente, a partir de um pressuposto inalienável à realização
da democracia como corolária da plena cidadania mundial. Dessa
forma, o (re)desenho constitucional e, por consequência, igualmente estatal, deverá se atrelar, como sistema jurídico-político dirigente,
à um compartilhamento de valores histórico-culturais no âmbito
decisional-internacional.
A consideração de Constituição não somente como texto jurídico, mas, e, principalmente, como estrutura ordenadora de sociedade,
deverá, neste cenário pós-nacional, se pautar na dignidade humana
como projeto humanitário, na soberania popular, global, pluralista e,
fundamentalmente, na garantia do social e do ambiental como valores
inerentes à preservação da vida. Neste sentido, o que se reivindica,
neste estágio civilizacional, é o desenvolvimento-criação de uma nova
fase do constitucionalismo, de modo que, esta nova fase, possibilitada
pela interdependência no que refere à soberania, desfaça os abusos
dos Estados, do mercado e das instituições internacionais assim como
também reafirme a importância de se organizar uma gestão coletiva
do planeta no âmbito social e ambiental, entre os Estados, como
forma de compartilhamento da soberania e compromisso solidário
para com a ideia de transformação da realidade em escala mundial.
Além disso, no cenário de crises – constitucional e estatal – a
edificação das bases para a construção de um contrato como representação constituinte global, transcende ao social e vincula, essa
realização, à inserção da questão ambiental na ordem planetária e
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humanitária. Certamente, a abertura ao ambiental, neste contrato constitucional (re)ordenador da sociedade em escala mundial,
deverá romper com costume, mascarado pela soberania irrestrita e
não cooperativa-compartilhada, de desrespeitar aquilo que constitucionalmente e convencionalmente, em matéria ambiental, os Estados
se comprometem. Ademais, a mundialização da proteção ambiental
deverá tutelar, levando em consideração, a possibilidade da extensão
(o limite é o planeta) assim como também a capacidade de degradação (extinção da vida) que a desregulamentação da poluição acarreta.
Diante disso, a constitucionalização da ideia de patrimonialização, isto é, daquilo que indubitavelmente é valioso e remete ao
passado como história-tradição, ao presente como necessidade e,
principalmente, ao futuro como direito indispensável à existência de
vida, faz, da “interpretação social da realidade, uma reapropriação
colectiva do passado ou do meio” (OST, 1995, p. 356), de modo que,
essa reapropriação, seja a concepção de patrimônio – a questão social
e a questão ambiental – como resultado da interpretação do passado,
do presente e, sobretudo, de um projeto para o futuro constitucionalizado em nível global. Assim, diante da urgência que caracteriza o
atual estágio civilizatória, se clama, indubitavelmente, por um Estado
Constitucional que seja capaz de, juntamente com um constitucionalismo global e ético, realinhar e democratizar as relações entre os
Estados e as diversas instituições que disputam – sem regulamentação
– o domínio e a hegemonia da ordem mundial.
Portanto, neste sentido, o iminente colapso ambiental, da pior
maneira possível, deverá possibilitar um resgate da crença dialógica
e, assim, da mesma maneira, deverá promover a esperança a partir
de um projeto jurídico-constitucional cosmopolita. Com isso, como
característica disso tudo, se pode dizer que, a prevalência das necessidades do grupo e da comunidade em detrimento das necessidades
do indivíduo e do Estado individualmente, se constituirá, indubitavelmente, como um novo senso comum jurídico, cuja primordial função,
estará adstrita a uma nova responsabilidade via constitucionalismo.
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De fato, por conta disso, a coletividade, consubstanciada por essa
nova sensibilidade, isto é, por essa outra ética, será convocada a aderir
a esta jornada heroica, qual seja, salvar a Terra.
Em consequência disso, o colapso do modelo salvífico do
mundo, amparado em um arquétipo de idealização angeológico de
salvação, opera através de dispositivos56, ou seja, formas de gestão
da vida. Por isso, o homem, inserido em um determinado Estado e
em uma determinada ordem jurídica é, historicamente, capturado por
essa rede de dispositivos que não é exclusiva da modernidade, mas,
correlata também, ao processo de hominização.
Para ecologizar este processo de hominização, o constitucionalismo deverá ser dirigido por uma mística principiológica bem
como também por um senso coletivo ecológico. Caso contrário, se
transformará em prática kafkiana, na qual o procedimentalismo puro
se apresentará como forma autopoiética, isto é, como acoplamento estrutural. Assim, construir uma nova dimensão – constitucional
e ecológica – como fio condutor, poderá possibilitar uma abertura
destinada a novas epistemologias sócio-jurídicas e culturais, de modo
que, estas epistemologias, ressacralizem o ciclo biológico da natureza
e, principalmente, a inter-relação homem e ambiente.
Como no mito de Sísifo, ao invés da pedra, o homem acorda
para acumular novos bens e contrair novas dívidas. Esta prática que,
na contemporaneidade, atribuiu e atribui progressivamente sentido
à existência humana, por meio deste projeto civilizacional, é a representação da excreção do lixo existencial gerado pela obsolescência
programada da matéria e do espírito que, por sua vez, se encontra
demarcada, indubitavelmente e historicamente, a partir deste singular
habitar-morar – humano – na terra.
Estas práticas nocivas e parasitárias, capitaneadas por este
projeto moderno de humanidade produzem, por assim dizer, uma
56

[...] qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar,
interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos
dos seres viventes (AGAMBEN, 2014, p. 12).
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entropia em escala planetária. Desse modo, estas práticas inviabilizam a recomposição das condições de estabilidade planetária a curto,
médio e longo prazo. Parece, assim, que a entropia humana se equipara às catástrofes ambientais geradas no passado.
Dessa forma, os processos antrópicos e entrópicos de extração,
produção e consumo geram, constantemente e desde a Revolução
Industrial, emissões industriais de dióxido de carbono. Este modo de
desenvolvimento, contemporaneamente ampliado e agravado, intensifica o aquecimento global. Com efeito, existe um consenso dialógico
e científico acerca das causas dos problemas experimentados por
conta da destruição ambiental bem como também, em um primeiro
momento, em decorrência da coisificação da natureza.
Há, também, um outro consenso, qual seja: o de que a
problemática diagnosticada impede, substancialmente e contemporaneamente, a construção de uma sociedade global que possua,
como desiderato, o afastamento do antropocentrismo prometeico.
Assim, a fuga dos caminhos labirínticos impostos pela catastrófica
realidade, no que se refere a uma viragem ecológica, evitaria, sobretudo, a transformação da Terra em ruína.
Todavia, essa constitucionalização ou, melhor, esse constitucionalismo, deverá ser operada por meio da desmistificação da atual
base mitológica e científica do direito que, assim sendo, se encontra,
essencialmente, sacralizada pela técnica e fechada pela soberania. Este
novo constitucionalismo, não se conceberá como fora concebido no
passado, pois, deverá ser concebido como ponto de libertação ou,
caso contrário, este direito, perdido no vazio da globalização tecnocientífica e mercadológica, poderá, por sua vez, privar a humanidade
de um futuro comum e ambientalmente sustentável.
A interpretação do cenário global, aqui apresentada é, a partir
de um viés axiológico-ecológico, condição de possibilidade para um
politeísmo de valores, cuja finalidade, se encontra adstrita à refundação do constitucionalismo bem como também do Estado.
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Dito de outra forma, uma nova mitologia jurídica nascerá como
sopro do caos contemporâneo, pois, este cenário-imagem produzido,
através desta situação catastrófica, se apresenta como fruto da descrença no caldeirão profano do mercado e como representação do
progresso que, em substância, constitui a modernidade e, produz, em
consequência disso, mitologias totalitárias que vitimam os vencidos –
todos os seres vivos – e destroem entropicamente a natureza.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, ainda que se esteja longe de qualquer conclusão relativa à constitucionalização deste labirinto global assim como também
de uma flexibilização do dogmatismo da ciência, da tecnologia e do
mercado, se buscou, no presente texto e, a partir da análise do Estado
e da Constituição, compreender algumas questões referentes à Crise
Ecológica e, em consequência disso, possíveis alternativas –condizentes à contemporaneidade – para a resolução ou para a amenização
desta problemática.
Perante a situação traçada, entre dificuldades e possibilidades
à uma transição para um futuro desconhecido e não planejado,
o constitucionalismo, como condição prévia de determinação, em
escala global, poderá traçar ou não o que está por vir, ou seja, a
poluição como fenômeno caracterizador da humanidade. Assim,
em meio à essa circunstância, poluição como cultura civilizacional,
o que se produziu, até o hodierno momento, foram questionamentos sobre a irregularidade do homem como arquiteto de um futuro
comum sustentável.
Ademais, para esse futuro comum, isto é, para a saída deste
labirinto, se faz necessário rediscutir, em um contexto global, a
substituição da soberania nacional pela responsabilidade, via constitucionalismo, como garantia fundamental para um novo projeto
antropológico de sociedade. Desta feita, neste sentido, deverá se espraiar, também, a utopia da promessa social, juntamente à salvaguarda
da questão ambiental como principal garante – em uma concepção
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planetária de sociedade e de constitucionalismo – do direito ao futuro.
A pauta da discussão, aqui evidenciada, remeteu, indeclinavelmente, para aquilo que contemporaneamente ainda castiga o homem
e destrói o meio ambiente: o próprio homem e a sua incapacidade
de reinventar a natureza e, ao mesmo tempo, de preservá-la, promovendo, assim, a igualdade social em um contexto (entre passado
e presente) de iminente catástrofe. A sorte está lançada e, com isso,
a possibilidade ou não de continuidade da vida. Para isso, ainda o
constitucionalismo e o Estado, agora, Ambiental!
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PARTE 2
ESTADO, CONFLITO E
SISTEMA DE JUSTIÇA

A LEGITIMIDADE DO PODER JUDICIÁRIO
NA DEMOCRACIA COMUNAL DE RONALD
DWORKIN
Guilherme Valle Brum57
“[...] nada torna o paradoxo da democracia mais sensível do
que a instituição do sufrágio universal. Precisamente quando
a soberania popular deve se manifestar, o povo atualizarse exprimindo sua vontade, são desfeitas as solidariedades
sociais, o cidadão se vê subtraído de todas as redes nas quais
se desenvolve a vida social para ser convertido em uma unidade
para cômputo. A substância é substituída pelo número”.
(Claude Lefort)

I NOTAS INTRODUTÓRIAS: UMA VISÃO SOBRE A DEMOCRACIA
François Ost, no seu já clássico “O tempo do Direito”, assume
a perspectiva de que o tempo é, antes de tudo, uma instituição social.
Não há dúvidas de que ele apresenta uma realidade objetiva (a sucessão do dia e da noite, por exemplo), mas não se trata de um fenômeno
meramente físico ou de uma experiência tão somente psíquica. Ainda
que o tenhamos dessa forma, em termos objetivos ou subjetivos, o
tempo é, sim, uma construção social e, portanto, uma questão de
poder, uma exigência ética e um objeto jurídico. O tempo constrói-se
a si mesmo, temporaliza-se. Assim como o espaço público não pode
existir sem uma ancoragem territorial, mas a ela não se limita (é um
57

Doutorando em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS/
RS). Mestre em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília (UniCEUB/
DF). Pesquisador do GP e Rede de Pesquisa CNPQ “Estado e Constituição”. Procurador do
Estado do Rio Grande do Sul.
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campo virtual de comunicação), também o tempo público não fica
retido ao tempo físico, sendo, demais disso, fruto de uma construção
deliberada, aquilo a que se pode chamar de temporalização.58

um todo dotado de sentido), mas também o processo pelo qual um
agrupamento humano adquire progressivamente as características
de uma verdadeira comunidade.

Por isso é que os gregos falavam em kairos, o instante propício que perturba a continuidade cronológica, o tempo do bem
agir, o momento correto. Entre o acaso e o determinismo, há uma
terceira via: a justa medida que caracteriza o kairos. E reconhecer
a possibilidade dessa terceira via, o instante criador, no seio do
tempo social, equivale a admitir que o tempo de uma sociedade
aberta não é regular e uniforme. Esse tempo é permeado de hesitações, atravessado de incertezas e empurrado por imprevistos.
Reconhece, portanto, o conflito ao invés de ocultá-lo. Assim é
a democracia para Claude Lefort, como também anota Ost: um
regime marcado pela indeterminação de suas certezas e que, precisamente por isso, faz de suas divisões a força necessária à procura
deliberativa do bem comum.59

O político remete tanto a uma modalidade de existência da vida
comum, quanto a uma forma de ação coletiva que se distingue da
política. “Referir-se ao político e não à política, é falar do poder da lei,
do Estado e da nação, da igualdade e da justiça, da identidade e da
diferença, da cidadania e da civilidade”, ou seja, é falar de tudo aquilo
que constitui a polis “para além do campo imediato da competição
partidária pelo exercício do poder, da ação governamental cotidiana
e da vida ordinária das instituições”. E essa questão adquire grande
importância nas sociedades democráticas, nas quais as condições de
vida comum não são definidas a priori, fixadas por uma tradição ou
impostas por uma autoridade.62

Nesse quadro, desde que pensemos a democracia como um
vir-a-ser, a ruptura com o tempo instituído antepõe-se como limite
possibilitador. É a democracia, então, como incerteza, seja referencialmente aos resultados da competição eleitoral, seja no que
respeita ao conteúdo das soluções exigidas pelos problemas públicos.60 Em outras palavras, enfatiza-se antes a dimensão “do político”
do que a “da política”, no significado que essas expressões representam para Rosanvallon, seguindo a trilha de Lefort.61 O político
pode ser entendido ao mesmo tempo como “um campo” e “um
trabalho”, pois ele designa o lugar em que se entrelaçam os múltiplos fios da vida dos homens e das mulheres (uma sociedade como
58
59
60
61

OST, François. O tempo do Direito. Trad. Maria Fernanda Oliveira. Lisboa: Instituto Piaget,
1999, p. 12,13 e 23.
OST, François. O tempo do Direito. Trad. Maria Fernanda Oliveira. Lisboa: Instituto Piaget,
1999, p. 33-34.
BOLZAN DE MORAIS, Jose Luis. A subjetividade do tempo. Uma perspectiva transdisciplinar do Direto e da Democracia. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p. 89-91.
Vide: ROSANVALLON, Pierre. Por uma história do político. São Paulo: Alameda, 2010;
LEFORT, Claude. Pensando o político. Ensaios sobre democracia, revolução e liberdade.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991.

Daí que a aferição da legitimidade democrática do poder
não pode limitar-se à análise das caracterísitcas que possibilitam
a investidura de alguém no exercício da autoridade. Relativamente a esse momento (ao da investidura), há profundas divergências
entre cientistas políticos acerca de quais seriam as características
mais adequadas para um regime democrático, como, por exemplo,
o tipo de representação (proporcional ou majoritária), a forma de
distribuição do poder entre as esferas federadas, as modalidades de
eleição, a periodicidade eleitoral etc. São debates sobre a estrutura
da democracia. Mas, assim como Dworkin, creio que por trás dessas
conhecidas discussões há uma forte disputa filosófica a respeito “do
valor ou do objetivo fundamental da democracia”, disputa essa que
exige uma tomada de posição sobre uma questão abstrata chamada
de “premissa majoritária”.63 Vale aprofundar esse ponto do pensar
dworkiniano a fim de pavimentarmos o caminho para o enfrentamento da sua concepção de democracia.
62
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ROSANVALLON, Pierre. Por uma história do político. São Paulo: Alameda, 2010, p. 73-74.
DWORKIN, Ronald. O direito da liberdade. A leitura moral da Constituição norteamericana. Trad. Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 24.
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II A “PREMISSA MAJORITÁRIA” E A “DEMOCRACIA
COMO SIMPLES QUESTÃO DE FATO”: REFLEXÕES SOBRE REPRESENTAÇÃO E O POVO
A premissa majoritária parece mesmo estar no cerne das discussões sobre o valor e os objetivos democráticos. Cuida-se de uma
tese sobre os resultados justos de um processo político, tese essa que
insiste em que as decisões tomadas pelas instituições sejam legitimadas (ou favorecidas) pela maioria dos cidadãos. Em outras palavras,
sejam decisões que a maioria estaria de acordo se dispusesse de informações adequadas e de tempo suficiente para refletir. Há quem
tome a premissa majoritária como “expressão da própria essência da
democracia”.64 Esse tipo de postura teórica, centrada na ideia de que
os complexos arranjos políticos devem direcionar-se sempre para
essa “meta” (de que as leis e as decisões no processo democrático
sejam as aprovadas pela maioria dos cidadãos), tem de aceitar, como
pressuposto filosófico, que a democracia, no fim, é uma “simples
questão de fato”. Seria, portanto, uma espécie de questão empírica
sabermos o quão democrático é um regime governamental. Por mais
complexa e difícil que seja essa aferição, no fundo ela se resumiria a
um problema de pesquisa de dados fáticos e históricos.65
64
65

Ibidem, p. 24.
Porém, é pertinente registrar que a atitude de aceitar a premissa majoritária não equivale
a necessariamente negar o controle de constitucionalidade de leis ou mesmo o fato de que
os indivíduos têm direitos fundamentais, que funcionam como blindagens contra abusos da
maioria. Como ressalta Dworkin: “A premissa majoritária não nega que os indivíduos têm
importantes direitos morais que devem ser respeitados pela maioria. Não está necessariamente
amarrada a uma teoria coletivista ou utilitarista segundo a qual esses direitos não têm sentido”.
E prossegue o autor, falando – é claro – a partir de um contexto norte-americano, o que não nos
impede de transcrever suas palavras, porque bem aplicáveis para o argumento sugerido neste
texto: “[…] a maior parte dos que pensam que a premissa majoritária traz em si a definição e a
justificação últimas da democracia aceitam mesmo assim que em certas ocasiões a vontade da
maioria não deve predominar. Concordam que a maioria não deve ser sempre a juíza suprema
de quando o seu próprio poder deve ser limitado para protegerem-se os direitos individuais, e
aceita que pelo menos algumas das decisões da Suprema Corte que repudiaram leis populares,
como aconteceu com a decisão do caso Brown, foram corretas. A premissa majoritária não
exclui exceções desse tipo, mas insiste em que, nesses casos, mesmo que uma atenuação
do governo da maioria se justifique de maneira global, essa atenuação é algo lamentável do
ponto de vista moral. Em outras palavras, a premissa supõe que, quando uma maioria política
não pode fazer o que quiser, isso é sempre injusto, de tal modo que a injustiça permanece
mesmo quando existem fortes razões que a justifiquem” (DWORKIN, Ronald. O direito da
liberdade. A leitura moral da Constituição norte-americana. Trad. Marcelo Brandão Cipolla.
São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 24-25).
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Dworkin utiliza, criticamente, a ideia da “simples questão de
fato” (plain fact view) para caracterizar teorias do Direito semânticas
e convencionalistas,66 cujo exemplo privilegiado seria a vertente do
positivismo jurídico elaborada por Herbert Hart. Afirmar que uma
teoria adota a visão da “simples questão de fato” equivale a assumir que seu pressuposto epistemológico é a concordância quanto
aos meios pelos quais a verdade pode ser estabelecida em questões
controversas. Por exemplo, no caso do Direito brasileiro, é uma
“simples questão de fato” observarmos que matar uma pessoa constitui o crime de homicídio, pois assim inequivocamente previsto
no Código Penal. Desse modo, o direito existe aí como simples
questão de fato, e, assim, o que o direito é independe daquilo que
ele deveria ser. Quando os juristas divergem teoricamente sobre isso,
estariam, na verdade, divergindo sobre o que o direito deveria ser e
não sobre o que ele efetivamente é. Por mais complexa que seja a
questão jurídica em debate, quando, por isso mesmo, os juízes de
um tribunal se dividem quanto a sua solução, “um dos lados deve
estar desobedecendo à lei ou ignorando-a, e este deve ser o lado que
sustenta uma decisão inusitada, no sentido trivial do termo”, ainda
que seja muito difícil descobrir, nos registros históricos, nas leis e
nas decisões institucionais, qual o direito a reger o caso.67 É possível
até mesmo que, sendo o direito uma mera questão de fato, não tenha
ainda sido criada a solução jurídica para a lide posta ou que não a
consigamos encontrar. Aí o que caberia ao magistrado fazer seria
utilizar sua discricionariedade para “criar” a lei do caso concreto.
Há, obviamente, vantagens na adoção da teoria da simples
questão de fato. Uma muito evidente é a motivação teórica para a
clareza, a certeza e a objetividade. Alguém que cometesse um crime
preferiria, certamente, ser acusado em uma base sólida como essa. A
teoria do simples fato, embora não pareça, fundamenta-se em uma
66
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afirmação moral: a disciplina de condutas sociais por meio de padrões
comportamentais claramente identificáveis, o que traz segurança, pelo
menos em tese, para as pessoas tocarem suas vidas. Interessa moralmente também sabermos exatamente “onde” está o direito para que
possamos criticá-lo com argumentos, por exemplo, de moralidade
social e política, a fim de torná-lo mais justo. Stephen Guest tem uma
interessante passagem a esse respeito, na qual identifica o positivismo
kelseniano com uma visão do direito como simples fato:68
É sob esta luz que podemos entender da melhor maneira o atrativo,
particularmente para os europeus continentais e, por exemplo, para
Kelsen, do direito como “ciência”. O “cientista jurídico” avalia os
fatos “frios” do direito. Ele descreve o “material jurídico” e o organiza. Ao fazê-lo, produz uma descrição do direito descomprometida,
não ideológica, “pura” e, portanto, útil. A virtude disto, novamente,
é a clareza. Assim que sabemos o que é o direito, podemos perceber
claramente quais são suas exigências e quais são as suas fontes e
distingui-las de nossas próprias visões morais pessoais sobre o que
pensamos que devemos ou podemos fazer, consideradas todas as
coisas. Metaforicamente, conferimos dignidade à teoria do simples
fato ao envolvê-la em um traje moral.

Com efeito, assim como Guest vê a Teoria Pura do Direito,
podemos enxergar a teoria da democracia kelseniana como uma espécie de “teoria democrática do simples fato”, relativista, avalorativa,
enfim, experimentalmente pura. Trago ela aqui porque influente e
sofisticada, passível de ser caracterizada como uma espécie de paradigma desse tipo de visão. A minha ideia ao descrevê-la é possibilitar
um contraste com a concepção de “democracia comunal” de Dworkin, substancial e interpretativa em essência. A partir daí, poderemos
decidir que tipo de teoria democrática serve melhor para abordarmos
criticamente a jurisdição constitucional brasileira.69
Por oportuno, vale referir que as teorias democráticas do
68
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simples fato são muitas vezes descritas como “teorias formais” da
democracia. Não que todas as teorias ditas formais possam ser identificadas com essa plain fact view, mas creio que a de Kelsen pode vestir-se
bem de ambos os figurinos. Luigi Ferrajoli a inclui expressamente
dentre as teorias que abraçam concepções formais de democracia,
entendendo estas como as fundamentadas apenas “nas formas ou nos
procedimentos idôneos a legitimar as decisões como expressão, direta
ou indireta, da vontade popular”.70 Passemos, portanto, a descrever a
teoria kelseniana acerca do fenômeno democrático, a fim de verificar
a efetiva possibilidade de caracterizá-la não apenas como formal, mas,
principalmente, como adepta do ponto de vista do simples fato.
Pois bem. Hans Kelsen, sem dúvida um dos mais influentes
filósofos do Direito do século XX, foi também um estudioso da
democracia. A teoria de Kelsen sobre a democracia é interessante
por variados motivos. Mas, para o âmbito deste estudo, o que nos
parece útil na sua invocação é o fato de apresentar um diagnóstico
com pouca carga valorativa sobre alguns problemas da legitimidade
democrática. Com efeito, para o jusfilósofo austríaco, “a democracia é
simplesmente uma das técnicas possíveis de produção das normas da
ordenação”.71 Uma técnica que, depurada de considerações “ideológicas” (como soberania e representação), consiste em produzir normas
jurídicas por meio de um corpo eletivo (parlamento), com base mais
ampla possível (sufrágio universal) e com método eleitoral proporcional (ainda que sem pretensões de representação), exigindo, como
regra geral, maioria simples dos votantes para entrega de seu produto.
Kelsen põe em evidência a fragilidade filosófica da noção de
soberania popular e, por via de consequência, da de “povo”, colocando-a em xeque. Para ele, a única unidade de indivíduos com base
na qual se pode construir a ideia de povo é a normativa, determinada
70
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pela submissão das pessoas a uma mesma ordem jurídica estatal. “O
povo como conjunto de indivíduos é uma irrealidade no plano sociológico e uma ficção no plano ideológico (com funções bem precisas)
”.72 Faz, pois, algum sentido apenas no plano normativo, plano no
qual o povo pode ser individualizado como o conjunto dos titulares
dos direitos políticos. Isso, porém, para Kelsen, ainda é uma aproximação precária, de modo que dificilmente se poderia falar de forma
consistente em povo como titular de uma soberania cujo exercício
pode ser individual ou delegado.
O ceticismo kelseniano acerca da noção de povo deriva, em
boa medida, de sua ideia de que a essência da democracia só pode ser
compreendida se considerada a antítese entre realidade e “ideologia”
(que, para Kelsen, corresponderia a uma idealização capaz de deturpar o real).73 “Muitos dos mal-entendidos na discussão do problema
têm origem no fato de haver quem fale só da ideia e quem fale só da
realidade do fenômeno, enquanto seria preciso confrontar esses dois
elementos, considerando a realidade à luz da ideologia que a domina,
e a ideologia do ponto de vista da realidade que a sustenta”.74 No
plano das ideias, a democracia seria uma forma de Estado e de sociedade em que a vontade geral é realizada por quem está submetido a
essa ordem, ou seja, pelo povo. Democracia, nesse sentido ideológico,
significa “identidade entre governantes e governados, entre sujeito e
objeto do poder, governo do povo sobre o povo”.
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posições nacionais, religiosas e econômicas, isto é, trata-se de uma
multiplicidade de grupos distintos e não de uma massa coerente em
um mesmo estado de aglomeração. De acordo com Kelsen, a suposta
unidade do povo representaria não mais do que um postulado ético-político assumido como real pela ideologia política, com o auxílio
de uma ficção de aceitação tão universal que apenas com muita dificuldade se poderia refutar. Como vimos, no interior do pensamento
kelseniano, o povo só aparece uno, em sentido mais ou menos preciso, do ponto de vista jurídico. Dito de outro modo, essa unidade é
o resultado de um dado jurídico: a submissão de todos os membros
de um Estado à mesma ordem normativa. O povo, então, não seria
um conjunto de indivíduos, “mas simplesmente um sistema de atos
individuais, determinados pela ordem jurídica do Estado”.75
Ocorre que, mesmo no sentido meramente jurídico de povo, há
uma espécie de paradoxo: o povo, nesse sentido, seria o objeto ou o
destinatário da ordem jurídica, todavia se diferenciaria de um “outro
povo”, aquele correspondente à fração de pessoas que titularizaria e
exerceria os direitos políticos, criando o ordenamento jurídico. Kelsen
utiliza essa dicotomia para reforçar a precariedade do conceito:
Mas, se a unidade do povo não passa da unidade dos atos individuais
regulados e dirigidos pelo direito do Estado, então, nessa esfera
normativa em que o “poder” se apresenta como vínculo normativo, como submissão a regras obrigatórias, a unidade buscada será
o povo, mas como objeto do poder. Sob esse ponto de vista os
homens entram em campo como sujeitos do poder, somente na
medida em que participam da criação da ordem estatal. E justamente
nessa função, de importância decisiva para a ideia de democracia,
porquanto o povo intervém na criação das regras do direito, ocorre
a inevitável diferença entre esse “povo” e o povo definido como
conjunto de indivíduos submetidos a normas. De fato, nem todos
os que fazem parte do povo como indivíduos submissos a normas
de ordem estatal podem participar do processo de criação dessas
normas (forma necessária do exercício do poder), nem todos podem
representar o povo como sujeito do poder. Isso é tão evidente que

Essa unidade, porém, que caracterizaria o povo é falsa. Aos
olhos de um sociólogo, por exemplo, o povo aparece dividido por
72
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os ideólogos da democracia não supõem, na maioria das vezes, o
abismo que estão dissimulando quando identificam um “povo” com
o outro. A participação na formação da vontade geral é o conteúdo
dos chamados direitos políticos. O povo como conjunto de titulares
dos direitos políticos, mesmo numa democracia radical, representa
apenas uma pequena fração dos indivíduos submetidos à ordem
estatal, do povo como objeto do poder.76

E disso Kelsen deriva sua crítica a uma outra ficção essencial
à teoria democrática: a ficção da “representação”. Quanto maior
a coletividade estatal, tanto menos, segundo o jusfilósofo austríaco, o povo parece ter condições de exercer a atividade criadora
da formação da vontade do Estado. Recorre-se, portanto, à ficção
da representação, à ideia de que o parlamento é apenas um representante do povo, “embora no princípio parlamentar, em todas as
constituições, vigore exclusivamente a regra de que os deputados
não podem receber instruções obrigatórias dos próprios eleitores, o
que torna o parlamento, no exercício de suas funções, juridicamente
independente do povo”. É, aliás, precisamente essa declaração de
independência do parlamento em relação ao povo que faz surgir
o parlamento moderno, que se diferencia da instituição análoga
das formas estatais antigas, cujos membros estavam vinculados por
mandatos imperativos dos seus grupos de eleitores.77
Alguma carga ficcional na ideia de representação é deveras
inegável. E é interessante observar que esse conteúdo fictício da representação, na sua origem, não representava algo a ser problematizado.
É que, sob os auspícios da monarquia constitucional, o parlamento
eleito pelo povo era considerado o máximo do que, politicamente,
tinha-se como possível de extrair do monarca antes absoluto.78 Mas
tão logo o princípio parlamentar, especialmente nas repúblicas, triunfou, já não pôde escapar da crítica – já desenvolvida na Assembleia
76
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Nacional Francesa de 1789 – à grosseira ficção contida na teoria da
representação, segundo a qual o parlamento, em sua essência, nada
mais seria do que um veículo da vontade do povo.
Acontece, por outro lado, que essa crítica, ainda na trilha de
Hans Kelsen, só pode ser utilizada na medida em que se procure
fundamentar a função do parlamento e a própria teoria da representação no princípio da soberania popular. Então, efetivamente,
o princípio da representação parlamentar teria prometido algo que
não teria podido e que nunca terá condições de cumprir. Daí que
o autor retira essa sobrecarga valorativa da essência da função do
parlamento, justificando-o, sem recorrer à ficção da representação,
apenas como um meio técnico-social específico de criação da ordem
do Estado. Giacomo Gavazzi parece apanhar bem essa dimensão
do pensar kelseniano sobre a democracia:79
[…] o parlamentarismo [entenda-se essa expressão como sinônimo
de “representação parlamentar” e não como sistema de governo
oposto ao presidencialismo] é a consequência da divisão do trabalho. Como tal, vale tanto para os sistemas autocráticos como para
os democráticos. Em todo caso a democracia não pode passar sem
ele. O parlamentarismo democrático caracteriza-se pelo sufrágio
universal, livre e secreto, pela competição de partidos, pelo método
eleitoral proporcional, pelo princípio da maioria simples, pela relação dialética entre maioria e minoria.
O parlamentarismo pode ser corrigido, seja para aumentar a sua democraticidade (ou seja, maior liberdade dos cidadãos; por exemplo,
com o referendum ou com as várias formas de iniciativa legislativa
popular), seja para diminui-la (princípio das maiorias qualificadas,
sistemas eleitorais majoritários, etc.), mas não pode ser eliminado.
Está claro que, se na primeira direção o sistema incorpora princípios
e instrumentos da democracia direta, na segunda incorpora princípios e instrumentos próprios dos sistemas autocráticos.

Essa visão de Kelsen sobre a democracia, que pretende
depurá-la de opções que chama de “ideológicas”, permite-nos isolar
79
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os dois problemas em torno da legitimidade democrática mais relevantes para o equacionamento da discussão entre “premissa majoritária”
e “constitucionalismo”: o conceito de povo soberano e o conceito de
representação. Ousamos afirmar, contudo, que o esforço kelseniano
no sentido de tratar esses problemas o mais avalorativamente possível
não nos levará muito além de bem diagnosticá-los. Cuida-se de uma
limitação teórica inerente à vinculação do autor à ideia de democracia
como simples fato. Kelsen, aliás, reforça sobremodo essa ideia em seus
escritos. Com o receio de que a democracia pudesse degenerar-se em
um absolutismo, ele refuta veementemente a adoção de algum valor
substantivo, de base, para qualificar sua teoria democrática. Embora
entenda ser importante o asseguramento dos direitos de respeito à
opinião das minorias, à liberdade de expressão e de pensamento,
sustenta, apesar disso, que a única forma de um regime ser verdadeiramente democrático é por meio da assunção de uma teoria relativista
dos valores. Parece pertinente ilustrar essa passagem de seu pensamento com as palavras por ele próprio utilizadas:80
[…] Pode ser que a opinião da minoria, e não da maioria, esteja
correta. Unicamente em função dessa possibilidade, que só o relativismo filosófico pode admitir – a de que o que hoje é certo
pode estar errado amanhã –, é que se deve permitir que a minoria
expresse livremente sua opinião, dando-lhe uma plena oportunidade
de tornar-se maioria. Somente se não for possível decidir, de um
modo absoluto, o que é certo e o que é errado, será aconselhável
discutir a questão, submetendo-a a uma solução conciliatória ao fim
da discussão.

Não será possível neste espaço explorar em detalhes os méritos e
as falhas de uma teoria democrática relativista como a de Hans Kelsen.
Mas não podemos negar que, sem um valor de base, ela se torna, sim,
uma teoria do simples fato, atrelando a ideia de democracia à premissa
80

KELSEN, Hans. A democracia. Trad. Ivone Castilho Benedetti, Jefferson Luiz Camargo,
Marcelo Brandão Cipolla e Vera Barkow. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 203. Essa
concepção kelseniana de uma democracia relativista está em consonância com o seu célebre
relativismo jurídico-filosófico, desenvolvido no interior de sua “Teoria Pura do Direito”.
Confira-se: KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. Trad. João Baptista Machado. São
Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 67-78 e 387-397.

Guilherme Valle Brum

majoritária. Creio, por isso, que abordagens com maior teor substantivo
acerca do desenho institucional do regime democrático, com pretensões não apenas descritivas, mas assumidamente prescritivas, oferecem
concepções superiores para lidarmos com o problema das decisões
judiciais exaradas no âmbito da jurisdição constitucional. A teoria de
Ronald Dworkin é promissora para tanto, pois apresenta uma convincente proposta de valoração da democracia, sem resvalar para um
subjetivismo discricionário, tampouco para um absolutismo valorativo.
A teoria substancial da democracia de Ronald Dworkin pode
ser considerada – em virtude de uma ligação intrínseca e inevitável
– decorrência lógica de sua teoria jurídica, marcadamente pós-positivista, no sentido dado, talvez de forma pioneira, por Friedrich
Müller81 e por Albert Calsamiglia82, ou seja, como postura teórica que,
ciente do problema – não enfrentado pelo positivismo – da discricionariedade em face das questões de valor, procura apresentar soluções
para o problema da concretização do Direito e seus inerentes aspectos hermenêuticos sem afastar a dimensão valorativa do fenômeno
jurídico.83O modelo comunal de democracia dworkiniano é, portanto,
uma boa chave para abordarmos as questões tidas por problemáticas
por Kelsen quando em jogo o desenho do regime democrático: a ideia
de povo ligada à ficção da representação.

III DEMOCRACIA EM DWORKIN, CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE E LEGITIMIDADE
É preciso, contudo, desde logo deixar claro que Dworkin84
não entende imprescindível, para a legitimidade de um modelo democrático, que exista um arranjo institucional em que os juízes ou,
81
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mais propriamente, as Cortes Constitucionais sejam responsáveis por
controlar a constitucionalidade dos atos normativos produzidos pelas
maiorias parlamentares eleitas. No modelo de democracia dworkiniano, não há a exigência de que os juízes tenham a última palavra
sobre a interpretação da Constituição, mas também não há nada que
os obrigue a não a ter.
Não temos como saber previamente qual a melhor distribuição
de poder entre os agentes ditos majoritários e contramajoritários. A
melhor estrutura institucional, em Dworkin, é aquela que produz as
melhores respostas para a pergunta sobre quais são efetivamente as
condições democráticas e sobre o que melhor garante uma obediência
estável a essas condições.85 Há um sem-número de considerações práticas que influem no fornecimento de tais respostas. Algumas delas
podem favorecer a ideia de que a própria legislatura eleita decida quais
são os limites morais do seu poder. Outras considerações podem
favorecer a conclusão oposta, como, por exemplo, o fato de que os
legisladores são mais vulneráveis às pressões políticas, de modo que
o Poder Legislativo não seria o veículo mais seguro para a proteção
dos direitos fundamentais de minorias.
A discordância sobre qual arranjo institucional pode fornecer o melhor tipo de legitimidade democrática é natural e inevitável
nesse contexto. Como diz Dworkin, “é de se esperar que as pessoas
discordem quanto a qual é, no todo, a melhor estrutura, e por isso,
em certas circunstâncias, precisem de um procedimento de decisão
para resolver essa questão; mas é exatamente esse procedimento que
não pode ser fornecido pela teoria da democracia”.86 O autor, contudo, não esconde sua preferência pelas Cortes Constitucionais como
árbitros das decisões de princípio da comunidade, aperfeiçoando a
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legitimidade democrática, que não pode ser resumida ao que chama
de “premissa majoritária”.
Nesse sentido, estariam equivocados aqueles que partem do
pressuposto de que as restrições que a Constituição impõe aos processos políticos majoritários são antidemocráticas. Com efeito, o
ambiente em que se coloca esse pensamento é o debate acadêmico
sobre o quanto a democracia resta comprometida para que outros
princípios, dentre os quais aqueles que positivam direitos fundamentais, sejam protegidos. Um dos lados se declara defensor da
democracia; o outro se considera mais sensível às injustiças que a
democracia pode produzir. Dworkin entende que esse debate constitucional deve ser visto sob um enfoque completamente diferente:
“não como um debate acerca do grau em que a democracia deve
curvar-se perante outros valores, mas sim acerca do que a democracia realmente é”.87
No interior do pensamento dworkiniano, portanto, a democracia (assim como o Direito) é um “conceito interpretativo”.88 Ela
é incerta e dependente dos melhores argumentos justificatórios para
se firmar. Por isso, o autor rejeita o que chama dos muitos “slogans”
que comumente envolvem a discussão acerca das relações entre democracia e constitucionalismo, tais como: “somente a democracia
garante a dignidade”; “temos de ter um governo do povo, pelo povo
e para o povo”; “o povo governa a si mesmo”; “cada cidadão deve ter
uma participação igual e significativa”; “cada pessoa deve ter direito
a um voto” etc. Desse modo e sendo – vale insistir – a democracia
um conceito interpretativo, para escolhermos entre as concepções
rivais que pretendem explicá-la, devemos localizar aquele princípio
87
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de “igual consideração e respeito”, que será visto em seguida. Para a descrição das condições
democráticas, confira-se: DWORKIN, Ronald. Equality, Democracy and Constitution: we the
people in Court. Alberta Law Review, v. XXVIII. n. 2,1990, p. 337-342.
DWORKIN, Ronald. O direito da liberdade. A leitura moral da Constituição norteamericana. Trad. Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 53.
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DWORKIN, Ronald. O direito da liberdade. A leitura moral da Constituição norteamericana. Trad. Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 23.
Para entender essa ideia de “conceito interpretativo” e do próprio Direito como prática
interpretativa, é possível indicar grande parte da produção bibliográfica de Dworkin e de seus
comentadores. Ficam aqui, a título de recomendação inicial, as seguintes obras: DWORKIN,
Ronald. A justiça de toga. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2010;
GUEST, Stephen. Ronald Dworkin. Trad. Luís Carlos Borges. Rio de Janeiro: Elsevier,
2010; MACEDO JUNIOR, Ronaldo Porto. Do xadrez à cortesia. Dworkin e a teoria do
Direito contemporânea. São Paulo: Saraiva, 2013.
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ou conjunto de princípios que a traduzam em sua melhor luz.89
A estratégia de Dworkin apresentada em Freedom’s Law e sofisticada em outros textos, especialmente em Justice for Hedgehogs, é
oferecer duas concepções alternativas para servir de resposta à pergunta sobre como devemos compreender a finalidade e a essência da
democracia. Uma concepção majoritarista (que, calcada na premissa
majoritária, pode ser aqui identificada com a kelseniana) e outra substancial ou comunal (que é defendida por ele).90
A concepção majoritarista sustenta que o povo governa a si
mesmo quando o maior número de pessoas é detentor do poder político fundamental. Insiste, nessa linha, que as estruturas de governo
representativo sejam engendradas de modo a aumentar a probabilidade de que as leis e as políticas públicas correspondam àquelas cuja
maioria dos cidadãos almejaria depois das devidas discussões e reflexões. As eleições, portanto, devem ser frequentes o suficiente para
que as autoridades sejam estimuladas a fazer o que deseja a maioria. E
as questões mais refinadas do desenho do arranjo democrático, como
a divisão dos distritos eleitorais, a métrica atributiva do poder político
às autoridades, os referendos e a representação proporcional, devem
ser pensadas com vistas ao atingimento dessa mesma finalidade (fazer
valer a vontade refletida e deliberada da maioria dos cidadãos). Mas
89
90

DWORKIN, Ronald. A raposa e o porco-espinho. Justiça e valor. Trad. Marcelo Brandão
Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 579 e 584-585.
Encontramos dificuldades na tradução dessa segunda concepção dworkiniana de democracia,
pois o termo utilizado originalmente pelo autor é partnership conception of democracy.
A tradução escolhida pela edição de Justice for Hedgehogs vertida para o português foi
“concepção coparticipativa de democracia” (vide DWORKIN, Ronald. A raposa e o porcoespinho. Justiça e valor. Trad. Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2014,
p. 585). Entendemos melhor utilizar uma tradução não tão fiel ao sentido literal da palavra
partnership, porquanto nos parece que os termos “substancial” ou “comunal” fazem mais
sentido para o conteúdo dessa concepção de democracia em Dworkin, como veremos na
sequência deste texto. Esses termos sugerem a ideia de conjunto de cidadãos em comunhão
de ideário (o próprio Dworkin utiliza o equivalente da expressão em inglês, communal, para
referir-se à ação da coletividade nesse tipo de democracia, communal collective action). Vale
dizer que a expressão “comunal” também foi utilizada por Conrado Hübner Mendes para dar
o sentido por nós aqui também considerado adequado (MENDES, Conrado Hübner. Controle
de constitucionalidade e democracia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 54-58). Aliás, o livro
de Hübner Mendes fornece um bom contraponto crítico à concepção comunal de Dworkin,
uma vez que o autor, nessa obra, filia-se a uma ideia majoritarista de democracia, amparado
nos argumentos de Jeremy Waldron.
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não devemos, segundo Dworkin, confundir essa concepção majoritarista de democracia com alguma teoria agregativa da justiça, como o
utilitarismo. O majoritarismo não tem em vista a obtenção de um resultado que possa ser considerado justo de acordo com algum padrão
agregativo em particular (a maior média de felicidade, por exemplo).
Ao contrário, é perfeitamente possível que o processo majoritarista
produza leis que firam a felicidade ou o bem-estar médio, definidos
segundo alguma ideia utilitarista. A concepção majoritária, como
regra geral, distingue democracia e justiça. Daí que, segundo essa
ideia, “um autocrata poderia decretar uma distribuição de recursos
mais justa do que a aprovada pela maioria”.91
A concepção comunal de democracia adota um viés sem dúvida
mais substantivo de legitimidade democrática. O autogoverno, para
ela, não é o governo de uma maioria que exerce autoridade sobre
todos, mas o governo de todas as pessoas agindo como parceiras.
É claro que essa parceria estará inevitavelmente dividida quanto ao
conteúdo das decisões a serem tomadas em nome do povo, tendo
em vista que a unanimidade é algo raro nas comunidades políticas
de qualquer tamanho. Mas, ainda assim, pode ser uma parceria, uma
união comunal em torno de um ideário geral, desde que os membros
aceitem que, na política, devem agir com igual consideração e respeito por
todos os outros parceiros. A democracia comunal pressupõe, nos
precisos termos de Dworkin, que cada membro “aceite a obrigação
permanente não só de obedecer às leis da comunidade, mas também
de tentar tornar essas leis compatíveis com a sua compreensão, em
boa-fé, daquilo que é exigido pela dignidade de cada cidadão”.92
Isso nada mais é do que levar a sério uma decorrência do
princípio da igualdade. Agir com igual consideração e respeito é a virtude
soberana93 em Dworkin, fazendo parte da própria ideia de dignidade
91
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DWORKIN, Ronald. A raposa e o porco-espinho. Justiça e valor. Trad. Marcelo Brandão
Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 586.
DWORKIN, Ronald. A raposa e o porco-espinho. Justiça e valor. Trad. Marcelo Brandão
Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 587.
“A consideração igualitária é a virtude soberana da comunidade política – sem ela o governo
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humana. É, pois, elemento indispensável para que a atuação estatal
seja considerada legítima em qualquer seara de exercício do poder.94
Podemos dizer que a igual consideração e respeito é a “norma fundamental” de Dworkin, que coincide, a propósito, em alguma medida,
com o princípio kantiano do Direito e com o primeiro princípio da
justiça de John Rawls, segundo o qual cada um tem o direito a iguais
liberdades de ação subjetivas.95
Trata-se, como podemos intuir, de um ideal muito abstrato.
As circunstâncias de cada situação concreta deverão indicar a forma
e os meios necessários para a sua consecução, guiando o necessário
exercício interpretativo. A abstratividade do ideal, porém, não é algo
a se lamentar. Bem ao invés disso, é condição de possibilidade para
que tenhamos uma base comum sobre a qual possamos sustentar um
debate genuíno – e de amplo alcance – a respeito do que nos divide
enquanto membros de um regime democrático.96
Com esse panorama, parece estarmos aptos a enfocar a principal diferença entre as duas concepções de democracia abordadas. A
concepção majoritarista define a democracia de modo procedimental.
A concepção comunal atrela a democracia às restrições substantivas
das condições de legitimidade, fundamentadas na exigência de tratar
as pessoas com igual consideração e respeito. Isso quer dizer que,
de acordo com essa última concepção, a legitimidade democrática é
uma questão de grau. Ela é um ideal que as comunidades políticas

94

95
96

não passa de tirania – e, quando as riquezas da nação são distribuídas de maneira muito
desigual, como o são as riquezas de nações muito prósperas, então sua consideração é
suspeita, pois a distribuição das riquezas é produto de uma ordem jurídica […].” (DWORKIN,
Ronald. A virtude soberana. A teoria e a prática da igualdade. Trad. Jussara Simões. São
Paulo: Martins Fontes, 2011, p. IX).
“Nenhum governo é legítimo a menos que endosse dois princípios soberanos. Em primeiro
lugar, ele deve demonstrar igual consideração pelo destino de toda pessoa sobre a qual
pretende ter o domínio. Em segundo lugar, deve respeitar plenamente a responsabilidade
e o direito de toda pessoa de decidir por si mesma como fazer de sua vida algo valioso”.
(DWORKIN, Ronald. A raposa e o porco-espinho. Justiça e valor. Trad. Marcelo Brandão
Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 4-5).
Essa é a análise que faz Habermas:HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre
facticidade e validade. Trad. Flávio Breno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,
2012, p. 252.
Confira-se: DWORKIN, Ronald. La democracia posible. Principios para un nuevo debate
político. Trad. Ernest Weikert García. Barcelona: Paidós, 2008, p. 24.
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devem se esforçar para alcançar. Para Dworkin, esse é um ideal de
autogoverno “inteligível”, o que torna a concepção comunal superior
à majoritarista, porquanto esta “não descreve nada que possa ser
entendido como o autogoverno dos membros das minorias políticas
– ou mesmo dos membros individuais da maioria”.97
A dicotomia entre essas concepções democráticas tem reflexos
evidentes sobre o debate acerca da compatibilidade entre democracia e controle judicial de constitucionalidade. Aqueles que defendem
a concepção majoritarista encaram com desconfiança o controle
de constitucionalidade exercido por uma instância de poder contramajoritária. Entendem que as questões morais e jurídicas mais
controversas, precisamente por serem controversas, devem ser objeto
de deliberação e decisão pela maioria dos cidadãos. Um influente jusfilósofo que defende um controle judicial limitado e parcimonioso é
Jonh Hart Ely, para quem o controle de constitucionalidade deve ser
orientado pela noção de participação, devendo favorecer a representatividade.98 Dworkin o inclui expressamente entre os que defendem
uma concepção majoritarista de legitimidade democrática.99
A concepção comunal, por outro lado, vê no argumento majoritarista uma circularidade, pois ele pressupõe que a maioria política
tem autoridade moral para decidir questões controversas em nome de
todos. Ocorre que, segundo a concepção comunal, a maioria só tem
legitimidade para fazê-lo quando as instituições, por meio das quais
governe, sejam suficientemente legítimas (por respeitarem a igual
consideração e respeito). O controle judicial de constitucionalidade,
nessa visão substancial da democracia de Dworkin, é uma estratégia
possível para aperfeiçoar a legitimidade do governo, assegurando, por
meio da proteção dos direitos fundamentais da minoria, o direito da
maioria de impor sua vontade.
97
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DWORKIN, Ronald. A raposa e o porco-espinho. Justiça e valor. Trad. Marcelo Brandão
Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 587.
ELY, John Hart. Democracia e desconfiança. Uma teoria do controle judicial de
constitucionalidade. Trad. Juliana Lemos. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 115.
DWORKIN, Ronald. A raposa e o porco-espinho. Justiça e valor. Trad. Marcelo Brandão
Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 588-589.
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É possível, portanto, dizer que a legitimidade para o exercício
do poder estatal pressuposta pela concepção democrático-comunal
tem de refletir a igual consideração e respeito que a comunidade deve
ter por seus cidadãos. Toda diferença significativa de impacto político
dos votos das pessoas será antidemocrática e injusta a menos que
possa ser justificada por algum critério constitucionalmente aceitável
de discriminação (não poderia, obviamente, ser atribuída à riqueza
pessoal, por exemplo). Além disso, o arranjo institucional que crie
alguma diferença de impacto na deliberação política só poderá criá-la
(essa diferença de impacto) se for para aperfeiçoar a legitimidade da
comunidade, deixando-a mais próxima da virtude soberana, o ideal
de igual consideração e respeito.100

incerteza e do caráter eminentemente interpretativo da democracia,
a disputa em torno do seu melhor sentido está permanentemente
aberta. Nessa disputa reivindica-se a correção – é claro – da postura
adotada pelo ator (juiz, legislador ou cidadão) que estará, no momento, defendo a sua concepção, aquela que poderá produzir maior grau
de “igual consideração e respeito”. É, todavia, uma disputa produtiva,
que visa sempre a aperfeiçoar o ideal democrático assim concebido,
tendo um pano de fundo valorativo, aceito como premissa para o
debate. Na busca pela “resposta correta” para as questões de valor,
em uma democracia comunal, aceitam-se o debate e o conflito de
ideias. Em uma palavra: leva-se a sério o pluralismo social.

Por essas características – as quais lhe são ínsitas – é que a
concepção comunal de democracia pode fornecer uma justificativa
plausível para o exercício do controle judicial da constitucionalidade
das leis e das políticas públicas. Sim, porquanto é inegável a disparidade de impacto político gerada pelo controle de constitucionalidade
substantivo. Com efeito, basta o voto de alguns poucos juízes “para
desfazer o que foi feito pelos representantes de milhões de cidadãos
comuns, ou pelos próprios cidadãos comuns num referendo”.101 Mas
esse exercício fica justificado se a diferença de impacto político dos
juízes não refletir nenhuma discriminação de nascimento ou de riqueza (ou de outro fator inconstitucional de discrímen) em relação ao
restante da população, bem assim se aperfeiçoar, no geral, a legitimidade democrática. O aperfeiçoamento da legitimidade é uma questão
a ser avaliada de acordo com o resultado substantivo do desempenho
da Corte Constitucional, não sendo possível aferi-lo de antemão.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A sociedade contemporânea a partir da lógica produtivista e
desumanizadora colocada pelo modelo político-econômico neoliberal mostra-se num movimento de desumanização e busca incessante
pelo gozo. As alteridades silenciadas na modernidade, são desfeitas na
contemporaneidade pelo ritmo frenético do consumo e da produção,
na prática cotidiana de um sujeito calcado na performance. Nesse
cenário, o conflito antes racionalizado, é desumanizado tornando-se
irracional, a partir da desumanização dos atores – do ser humano – e
da consequente ruptura dos laços sociais, gerando o desfazimento
das alteridades (Parte 1).
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resolução de conflitos, no caminho de uma nova cultura de tratamento dos conflitos. Essa cultura, surge baseada no consenso e trazendo
o fenômeno da mediação como principal arcabouço prático-teórico
para essa necessária revisão paradigmática. A prática da mediação, vem
balizada, aqui, no arcabouço teórico proposto por Luis Alberto Warat
e Enrique Dussel, buscando-se um novo caminho para o vir à fala das
alteridades silenciadas pela modernidade e a reconstituição dos laços
humano-alteritários desfeitos na contemporaneidade. Assim, será a
mediação como forma de tratamento dos conflitos apta a refazer os
laços sociais, bem como, religar as alteridades, construir o caminho
para a (re)humanização dos conflitos e o consequente reapoderamento
dos atores na busca por respostas jurisconstruídas (Parte 2).

I A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA E O DESFAZIMENTO DAS RELAÇÕES ALTERITÁRIAS
A sociedade contemporânea surge alicerçada nas bases do paradigma moderno, mas, no entanto, ruindo com as institucionalidades
e práticas que não mais lhe servem no projeto de uma sociabilidade
frágil, apática e anômica, no que tange ao conteúdo humano-existencial. Os lugares de produção de sentido correm no sentido da flecha
do tempo – mercadológico –, exercendo uma (des)continuidade do
projeto humano-emancipatório, pois, em certa medida exacerbam a
emancipação começada na modernidade103, mas, por outro lado, esvaziam o sujeito (pseudo)emancipado em meio a um mercado fetichista,
marcado pela descartabilidade.
O projeto social contemporâneo vem marcado profundamente pelas operacionalidades dessa outra/nova instituição104 chamada
103 Necessário pontuar, que quando falamos em emancipação, tendo como ponto de partida a
modernidade, se está a falar a partir de uma lógica moderno-europeia, que se constituiu emancipatória estritamente no que tange à Europa. Esse mesmo movimento emancipatório começado na modernidade europeia – leia-se, século XVIII – produziu na modernidade – a partir
do constructo teórico dusseliano – todo o processo de colonização da América-Latina empreendido por portugueses e espanhóis, que dizimou os povos originários latino-americanos e
produziu o silenciamento das alteridades dissonantes do estereótipo europeu de ser-humano e
civilização (DUSSEL, 1993).
104 Conforme (LEGENDRE, 1983, p. 109-117): “A instituição, só pode ser evidentemente
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mercado, numa vertente significativa apaziguadora dos sentidos e
sentimentos de pertencimento a um espaço-tempo socialmente constituído. A racionalidade discursiva neoliberal por meio dos referenciais
de eficiência, produtividade e fluxo, notabiliza um acontecer social
que oferece não só produtos, como também, sentidos e projetos descartáveis na linha de produção de desejos opacos; apreende o homem
numa totalidade assujeitadora de busca performática pela realização
dos projetos de vida; e insere o sujeito esvaziado numa caótica busca
pelo gozo105 no fluxo de desejos plastificados na mercadoria, signo
totalitário da sociabilidade neoliberal(izada).
Essa nova ambientalidade social implica uma concepção de
vida baseada nas vantagens a serem alcançadas no e pelo viver. Uma
rede de relações humanas multifacetadas que materializa uma rede
comercial de viveres desconectados da condição humana e operados
pela condição do mercado. A virtude social soberana é a de estar
sempre pronto a abandonar o projeto de vida investido pelo corpo
solitário do sujeito alienado hipermoderno, consubstanciando uma
vida em velocidade e sem laços sociais com o outro. A vida seja na
sua individualidade, ou, a vida social, segue como uma sucessão –
despretensiosa – de acontecimentos rumo à condição de constante
desfazimento dos vínculos e constructos sociais alteritários, numa
lógica de remodelação da vida tanto individual, quanto social, a cada
instante presente, que necessita do abandono dos projetos e desejos
para organizar-se na visão caricaturizada da vida do/no consumo
– constato aqui a velha prática das leis – uma grande máquina para dissimular a verdade,
para produzir a ilusão pelas máscaras, para propor sempre a outra coisa sublime, ao invés
da verdade do mais gritante desejo”. Nesse sentido é que se concebe no presente trabalho o
mercado como instituição, perversamente articulada para dissimular as existências humanas
em uma aparente vontade de gozo e consumo, que esvazia os sujeitos-sociais de função cidadã,
funcionalizando-os de acordo com os interesses do mercado e do capitalismo neoliberal.
105 O termo gozo aqui é utilizado em um sentido psicanalítico que, embora, ligado ao prazer
sexual não se limita a esse significado. No entanto, como explicita Charles Melman, o termo
gozar comumente ligado ao gozo sexual e, assim, guardando relação com o prazer, transcende
a esfera do prazer. Como aduz o referido autor, “beber um vinho de qualidade pode ser
qualificado de prazer, mas o alcoolismo transporá o sujeito para um gozo do qual ele seria,
sobretudo, o escravo”. Ou seja, quando se faz referência ao termo gozo nesse momento, temse um pratica repetitiva do sujeito contemporâneo que é uma própria extensão do seu “eu” em
busca pelo prazer e desejo incessante proporcionado pelo mercado que, o aprisiona no seu –
próprio – gozo (MELMAN, 2003, p. 204).
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(BAUMAN, 2008).
Nesse rumo, as instâncias jurídicas também se encontram
jogadas em uma lógica de produção de sentidos que apreende o
sujeito social em um direito exaurido em sua materialidade e meramente constituído enquanto efemeridade (normativa) que, não é
capaz de refazer vínculos humano-sociais, mas sim, os dilacera em
um ambiente processo-mercadológico marcado pela eficiência, pela
produtividade e pelo fluxo (MORAIS DA ROSA, 2011). O processo
de resolução de conflitos visto como lócus para a conflituosidade e
seus sujeitos se mostra impossibilitado em razão da (des)articulação
social empreendida pelo mercado. Os conflitos se multiplicam na
mesma velocidade em que os projetos de vida são abandonados, não
se mostrando passíveis de uma reconstrução social diante do desfazimento dos laços alteritários impostos pelas estruturas e práticas
mercadológicas. Essa situação coloca em cheque a monopolização
das possibilidades resolutórias dos conflitos por parte do processo
clássico de resolução de conflitos. Há um processo de exaurimento do lócus processo-jurisdicional, numa constante desarticulação
do Direito e, do próprio processo enquanto caminho para a articulação autônoma do direito frente aos seus predadores externos
(BOLZAN DE MORAIS; SPENGLER, 2012).
Nesse contexto histórico-social conturbado há para (Birman,
2012) um incentivo a um (a-)eu narcísico, que instaura novas subjetividades e um novo tipo de mal-estar – pós-moderno – que dilacera
o sujeito contemporâneo a partir de uma ditadura da imagem e da
espetacularização do cotidiano. As subjetividades contemporâneas
narcísicas não se preocupam com o outro, somente possibilitando a vida no eu autocentrado e egoísta. Essa forma sócio-cultural
narcísica se mostra predatória ao conceber-se como estrutura transcendente na miserabilidade do outro, institui-se um espaço-tempo
medíocre e mesquinho de vivência do gozo às custas da (in)condição
humana do outro – que não o eu autocentrado e egoísta (LEBRUN,
2008). As individualidades circunscritas em uma existência opaca,
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reduzida ao gozo mercadológico e ao “outro eu”, o “eu mercado”,
que despreza a experiência mundana, descapacitam os sujeitos-sociais de viverem as relações humanas, passando a viver apenas
relações mercadológicas, impossibilitando que se estabeleçam laços
intersubjetivos alteritários (BIRMAN, 2000). 106
Disso resulta um “entodamento”, os neo-sujeitos passam a
ser dependentes da estrutura gregária do rebanho, dependem de micro-outros para consolidarem-se enquanto sujeitos individuais, mas
não individualizados. Constrói-se uma coletividade perversa de sujeitos-eu individualizados que não fundam os laços sociais a partir da
experiência da negatividade do gozo, mas sim, fundam o laço social
neles mesmos enquanto “sujeitos de/do gozo”, não havendo qualquer tipo de subtração – de “não gozar” – em prol do coletivo. O
que ocorre, é “uma individuação mais que uma individualização, uma
maneira de exigir poder contar-se em um rebanho, mais que impor-se
o trabalho de sair dele e de assim realizar-se como sujeito autônomo
e singular” (LEBRUN, 2008).
O encobrimento do “outro”, produzido na modernidade
europeia contra o diferente, o colonizado, barbarizado sob o viés
de um empreendimento civilizatório carregado de barbárie, que
impossibilitou o acontecer das diferenças e silenciou as alteridades
dissonantes, compreendendo-as como o “outro” e não como “outro
eu” (DUSSEL, 1993), perdurou numa prática de desfazimento dos
laços alteritários entre os próprios “eus”. Na contemporaneidade,
para além da negação das diferenças, do silenciamento dos dissonantes, da destruição de projetos alteritários que não os compreendidos
pela cosmovisão ocidental – num continuum com o projeto moderno-europeu –, os próprios projetos de vida ocidentais são soterrados
106 O que se estabelece nas relações sociais da atualidade são formas de existencialidade que
incapacitam o homem para a diferença. Em uma sociedade pervertida pelo fetichismo da
mercadoria – não somente a mercadoria-produto fabricado para o consumo, mas as próprias
subjetividades humanas, o amor, a amizade, os laços sociais que são mercadorizados –
como objeto último de prazer e gozo, as diferenças apagam-se em uma relação subjetiva de
dominação do eu no outro. A perversão social-mercadológica implica a não castração e o
subjugo do sujeito na paranoia pelo gozo, implicando o rompimento dos laços sociais mais
humanos que consubstanciam o sujeito em sua humanidade (BIRMAN, 2000, p. 260-261).
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num confronto entre “eus” totalizados que disputam performaticamente o espaço social numa competição pelo gozo.
O “homem-total” sai à sociabilidade como uma totalidade
perversa e pervertida que se retroalimenta de si próprio num desesperado culto tirânico ao gozo e ao deus-mercado107, impulsionado
pelo totalitarismo não menos tirânico da velocidade que restringe
o sujeito contemporâneo à possibilidade da urgência. Está vigente
uma nova cartografia do sujeito, debilitada na condição egoísta de
experienciar o mundo no rebanho ego-gregário em que a aparência
de liberdade leva o indivíduo ao consumo do próprio indivíduo – eu e
outro – na permanência falaciosa da condição de liberto (DUFOUR,
2008). Surge o que (Melman, 2003) denomina de uma nova economia
psíquica, uma nova forma de viver em sociedade, de pensar, de se
relacionar com o outro, de fazer parte das instituições sociais, como o
casamento e a família. Nos dizeres de Melman, transitamos “de uma
economia organizada pelo recalque a uma economia organizada pela
exibição do gozo”. É uma sociedade da imagem de felicidade no gozo
mercadológico exibido de maneira espetacularizada e pervertida para
que os demais também queiram gozar.
No concernente ao processo de resolução de conflitos, aflora
um estilo também total(izado) na e pela aparência de que eficiente resolução do conflito corresponde a uma resposta jurídico-social efetiva
para os sujeitos que compõem o conflito. O modelo de resolução de
conflitos contemporâneos restringe-se, racionalizando/normalizando
conflitos, à eliminar processos e gerar números que exprimem uma
eficiência falaciosa e de aparência, pois, calcada apenas da produção
de decisões e na mantença do fluxo de redução de conflitos e de alteridades (SALDANHA, 2010). Essa forma de solução de conflitos
esvazia os conflitos de significado e, nesse sentido, também desloca os sujeitos sociais em relação a suas possibilidades alteritárias de
reconhecimento enquanto “outro”, na busca pelo tratamento dos
conflitos geradora da reconstrução das humanidades (HOFFMAM;
107 Essa expressão é utilizada por (DUFOUR, 2008).
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BOLZAN DE MORAIS, 2014).
Por isso, (Birman, 2000) refere que vivemos presos em nós
mesmos numa ordem narcísica suprema que despotencializa a sociabilidade enquanto espaço-tempo de produção de sentido. Reduzido
o sujeito a uma humanidade pobre e esvaziada de valores éticos,
rareiam-se os laços humanos e as experiências alteritárias legítimas,
impossibilitando o acontecer da diferença – eu-outro. Tal lógica se
reproduz no espaço-tempo resolutório de conflitos que despotencializa a conflituosidade como algo positivo, em meio a um contexto
neoliberalizado de prestação da justiça e, nesse sentido, despotencializa o próprio Direito, bem como, a atuação dos sujeitos-sociais como
atores de relações alteritárias que humanamente produzem conflitos e, humanamente, os podem tratar (HOFFMAM; BOLZAN DE
MORAIS, 2014). É a realização de uma experiência destruidora do
“outro” no “eu” – mercado – que perversamente reduz o sujeito
social a uma coisa, a um amontoado de signos e significados que, em
verdade, não significam nada para além da subalternidade humana à
estrutura institucional do mercado e aos projetos humanos elevados
à condição de superioridade. No egoísmo individual(izado) do eu,
a diferença do outro está inscrita num projeto de ocultamento dos
homens enquanto habitantes do mundo para além da trágica espacialidade mercadológica. O projeto humano alteritário é sufocado na
normalização do pensamento e do saber e na igualização meramente
formal dos sujeitos no mercado (WARAT, 2010).
Porquanto, a sociedade atual permanece inerte na busca pela resolução de seus conflitos, tanto num modelo de supressão das buscas
resolutórias da sociedade, na emanação do poder jurídico-decisório,
quanto, nesse momento, solapada enquanto espaço emancipatório
pela racionalidade do mercado empreendida em sufocar as manifestações dos sujeitos sociais enquanto manifestações da cidadania
(BOLZAN DE MORAIS; SPENGLER, 2012). Dessa forma, opera
a condição de não-satisfação pela qual cinicamente se movimenta
a sociedade de consumo, no caminho da estagnação das vontades
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humano-existenciais, em detrimento das vontades totalitárias do
mercado. Há um espaço-tempo vazio entre o desejo realizado e a descartabilidade empregada pela maquinaria do consumo, promovendo
uma constante busca pelo gozo, na eterna irrealização do(s) desejo(s),
sempre menos desejosos quando realizáveis (BAUMAN, 2008).
Desse modo, com a perda do outro transcendente, bem como,
a impossibilidade de construção dos laços sociais na impossibilidade
da subjetivação que fica escondida por sobre a individuação, tornamo-nos os filhos do vazio possibilitador da perversão neoliberal
(LEBRUN, 2008). Em verdade, tornamo-nos os filhos do mercado,
de uma razão ultraliberal desagregadora das forças e práticas sociais,
desmanteladora das instituições sociais e, subalternizadora do homem
enquanto ser humano capaz de instituir-se eticamente instituindo
relações alteritárias (PHILIPPI, 2006). É nesse sentido que (Dufour,
2005) aponta para a dessimbolização do mundo, já que o homem ultramoderno não mais se coloca em contato com os bens simbólicos
transcendentes, ficando à disposição do jogo do fluxo mercadológico.
Esse novo ser humano tem sua humanidade esfacelada em meio a um
real imaginário que subverte a lógica da condição humana, na lógica
da condição de consumo – e de ser consumido.
Exsurge o que se pode chamar – no Direito – de uma (ir)realidade jurídico-neoliberal instituída pelo mercado que sustenta um
estado de apatia ético-moral dos sujeitos contemporâneos num confronto da lógica humana de proteção de/dos direitos, com a lógica do
mercado enquanto instituição desmanteladora do social, do político e
do jurídico (PHILIPPI, 2006). O sujeito encontra-se instituído pelo
mercado em uma situação de subalternidade frente à substancialidade
da instância social. A instituição produz um “eu” dominado e expurgado de sua existencialidade humana, de modo a procurar abrigo em
uma (a-)normalidade mercadológico-assujeitadora da faceta humana
(LEGENDRE, 1983). Nessa lógica institucional, torna-se o processo
de resolução de conflitos mais uma instituição mercadológica calcada
na razão eficienticista que esvazia as percepções humano-existenciais
do conflito enquanto possibilitador de uma outra institucionalidade
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oxigenada e capaz de desencobrir as humanidades esquecidas pelo
paradigma moderno-europeu e incapaz de reatar os laços alteritários
desfeitos pelo paradigma neoliberal-irracional.
Toma forma um totalitarismo social desinstitucionalizante em
forma de uma liberdade/liberalidade que embriaga o sujeito em um
estado perpétuo de anomia que gera um estado anacrônico em relação ao(s) direito(s) devidos a essa humanidade e existencialidade. Os
homens hipermodernos passam a viver somente na sua utilidade para
o mercado, e não mais, na sua humanidade, assim como, as instituições jurídicas e, entre elas, o modelo de resolução de conflitos, passa
a ter sentido apenas na sua instrumentalidade.
É nessa concepção de mundo que o conflito enquanto fenômeno emancipatório perde a sua efervescência e a sua significatividade,
passando a atuar como um mecanismo de imposição das práticas
do poder instituído num sentido de normalização social através da
– pretensa – resolução do conflito. Uma resolução eliminatória que
não gera o desconforto da redenção das vontades do eu no outro.
O conflito deve ser pensado como um ambiente redentor das práticas dominantes, totalizadoras e subalternizadoras do sujeito-cidadão
emancipado não como agente liberado do mercado, mas como agente
libertado de uma sociabilidade comunitariamente pensada e instituída.
Nesse caminho, entrelaçando o projeto de direito emancipatório devido à contemporaneidade, com a necessidade de se pensar o
conflito como natural e necessário às sociedades democráticas, bem
como, repensando-o como espaço-tempo emancipatório de diálogo
para a construção das diferenças, busca-se (re)pensar o espaço-tempo
resolutório de conflitos como um espaço-tempo de tratamento dos
conflitos. Nesse sentido, ganha vital importância a mediação como
prática humano-existencial instituidora do conflito. A mediação enquanto reduto de diálogo recupera a força das relações alteritárias e das
intersubjetividades recolocando o conflito no seu lugar de produção de
sentidos e desejos oriundos da organicidade social, numa refundação
da sociedade enquanto lócus de normatividade. É o que segue.
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II A MEDIAÇÃO EM BUSCA DAS ALTERIDADES PERDIDAS: O NECESSÁRIO VIR À FALA DO OUTRO A PARTIR
DO DIÁLOGO WARAT E DUSSEL
Dando seguimento, os conflitos sociais devem ser vistos como
condição de possibilidade para a constituição de uma institucionalidade marcada pela pluralidade de atores e pela consagração de
diferentes lócus de produção de sentido. Tanto jurídico, quanto socialmente, a produção de sentidos não pode ficar restrita a um espaço
organizado hermeticamente que polariza a emanação das coisas no
mundo de maneira totalitária e opressora. Nesse sentido, a mediação
como (nova) forma de tratamento dos conflitos, deve passar a ocupar
lugar de destaque enquanto possibilidade emancipadora das vontades dos sujeitos, face ao ambiente resolutório de conflitos marcado
tanto pela racionalidade moderno-liberal, quanto pela irracionalidade
pós-moderna-neoliberal.
É necessária uma (re)humanização das instituições sociais e da
própria sociabilidade e, nesse passo, do Direito enquanto local privilegiado de produção de sentidos. O Direito na contemporaneidade
deve reencontrar-se com a percepção comunitária da vida diária, no
seio de uma comunidade emancipada e emancipadora que participa
de um projeto maior de liberdade, para além da liberdade dos moderno-europeus e da liberalidade propalada pelo mercado. É vital nesse
percurso, a (re)humanização da ambiência de resolução dos conflitos,
bem como, a (re)criação de novos ambientes de tratamento de conflitos como é o caso da mediação, num dar sentido emancipatório
aos conflitos tratando-os como acontecimentos sociais, para além de
uma mera visão negativa dos mesmos, bem como, possibilitando a
emancipação dos sujeitos pertencentes ao conflito.
Essa (re)humanização deve se dar tanto de fora pra dentro –
do social ao jurídico – como de dentro para fora – com o jurídico
assumindo a vivacidade propulsora do social – o que terá como um
dos veículos de simbiose da mediação numa perspectiva de diálogo
e consenso. A mediação deve ser pensada, como caminho, para o
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vir à fala do outro numa reconstrução das alteridades silenciadas ou
perdidas, tendo o conflito enquanto modo de ser-no-mundo, numa
perspectiva de simbiose conflito-sociedade-juridicidade, possibilitando a refundação do conflito na perspectiva do jurídico-social e, do
jurídico-social no âmbito do conflito, não se pensando apenas num
modo de apaziguar as diferenças, mas sim, de compreendê-las num
percurso emancipatório das alteridades (WARAT, 2001).
O conflito gera o novo, enquanto espaço-tempo criativo e
criador do desassossego, pois, coloca em cheque o instituído como
imutável, que totaliza e subalterniza o corpo social enquanto produtor de significados numa organicidade mundana em permanente
movimento de ruptura e reconstrução. Nesse sentido, a apreensão
do conflito enquanto acontecimento humano possibilita a constituição de um processo de desencobrimento do outro na sua alteridade
(DUSSEL, 1993)108 que seria gerado através da mediação como lugar
do vir à fala do outro a partir do diálogo na busca pelo consenso
(HOFFMAM; BOLZAN DE MORAIS, 2014). Por tal, a mediação
deve ser percebida como o espaço-tempo para a instituição de um
“processo” que reconstrua a rede de práticas sociais contestadoras do
velho e instituidoras do novo num ponto de mutação comum entre
sociedade e Direito, que produz a reconstrução dos fenômenos sociais
livre das amarras moderno-europeias (LUCAS; SPENGLER, 2012).
A mediação deve (re)surgir num movimento que transcende o
espaço limitado de atuação vinculada aos meios clássicos de resolução de conflitos adstritos à matriz estatal. O que, embora, não possa
e nem deva implicar na desconsideração dos espaços já tradicionais
da mediação, ou seja, os espaços jurídico-estatais devem significar
a construção de ambientes próprios para a mediação, autônomos
em relação aos lócus de poder do Estado, conformando ambos os
108 A alteridade em Dussel aparece como a possibilidade do outro para além do fenômeno, para
além da totalidade construída pelo movimento dialético moderno. O outro aqui, se mostra no
rosto: o rosto do oprimido, o rosto do pobre, o rosto da vítima, o rosto do que está fora da
modernidade e fora esquecido pela história. Desse modo, ocorre a proximidade na diferença,
na distinção. O outro se revela próximo, se mostra na proximidade com o mundo, com a
práxis (SILVA FILHO, 2006).
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espaços, lugares de refazimento vínculos humanos desfeitos na cultura adversarial (BOLZAN DE MORAIS; SPENGLER, 2012).
Mas para redefinir tais categorias e repensar para além da totalidade é preciso se colocar fora da totalidade e na intenção de pensar
outra totalidade. A totalidade vigente “justifica a opressão do oprimido e a exclusão do outro” (DUSSEL, 2011, p. 23), ou seja, ela
consiste na naturalização e universalização do sistema-mundo moderno-europeu e, logo, na conservação de um projeto dialético opressor
que encobre o outro (DUSSEL, 1993). Para provocar a ruptura, necessário é pensar a partir de uma totalidade analógica – nas palavras
de Dussel – que a partir da interpelação feita a nós pelo outro, desvela
o outro como ser, como eu, como outro eu.
Nesse caminho o sujeito da práxis se mostra como o oprimido,
como o rejeitado, como o que sofre com a dor e já não pode resistir ao
sistema totalitário ao qual foi atrelado como o produtor da barbárie.
Esse sujeito se liberta numa práxis libertadora, por meio do momento
analético109 em que se revela na pessoa do oprimido como pessoa, em
que se revela no outro, como “outro eu”, como humano e não mais
109 O método analético (ana-lético), se configura como um método que parte do outro totalmente
livre, do outro, estando além do sistema da totalidade compreendido dialeticamente no
movimento (pós-)moderno. “O método analético é a passagem ao justo crescimento da
totalidade desde o outro e para “servi-lo” criativamente” (DUSSEL, 1986, p. 196). Com o uso
do método analético, busca-se a possibilidade de compreensão do outro como exterioridade
do sistema, para além da totalidade que o consagra como outro, como excluído. O outro aqui
é o “não moderno-europeu”, ou, o “não-hipermoderno ocidental, é a América Latina – África
e Ásia – é o que foi deixado de fora da totalidade dialética que, compreendido analéticamente
mostra-se como um projeto antropológico velado. A partir do método analético o outro se
mostra como outro absoluto, mas não no sentido dialético totalizante. É o outro absoluto no
sentido analético e na exterioridade do sistema moder-europeu, é o outro como outro.
“A analética não é um simples método, mas um momento privilegiado da dialética, que aponta
em direção à libertação. O momento analético (um ir mais além, ultrapassar) é a afirmação da
exterioridade; é a superação da totalidade desde a exterioridade, o que nunca esteve dentro.
Dussel dá um passo na formação de uma dialética da libertação latino-americana da história,
sendo de fato um momento analético do método dialético, o que pode ser chamado de método
anadialético” (KROHLING, 2014, p. 89).
“O método anadialético é essencialmente uma estrutura hermenêutica para se interpretar o
encontro entre a totalidade e o outro, bem como as implicações desse encontro. A analética
é um momento alterativo que busca a anterioridade – isto é, um movimento analético –, que
indica a passagem da negação da negação, desde um lugar que está além do sistema, ou seja, do
outro, do pobre, do oprimido, dos ecluídos, das vitimas da marginalização social, econômica,
política e cultural. No fundo, o momento analético objetiva recuperar a categoria fundamental
do processo de libertação que se revela como intrinsecamente ético. Isto, segundo Dussel, se
dá no âmbito histórico geopolítico – o caso da América Latina e da África – e também nos
âmbitos político, econômico, social, pedagógico e familiar” (HROHLING, 2014, p. 89).
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como bárbaro (DUSSEL, 2011; DUSSEL, 2012).
Nesse contexto, o fenômeno mediatório não pode ser visto
nem pensado apenas como um espaço de ajuda à tradicional forma
de resolução de conflitos na redução de processos e produção de
decisões, num sentido de redução da litigiosidade, sem haver preocupação com a conflituosidade inerente ao campo social (HOFFMAM;
BOLZAN DE MORAIS, 2014). Em que pese a pós-modernidade ter
produzido uma série de novos conflitos que não eram pensados pela
modernidade clássica, essa conflituosidade não pode ser adestrada
de maneira impositiva, por práticas reducionistas do conflito e da
situação da vida que o faz surgir no mundo como se fosse um mal
em si mesmo. O conflito não é um mal em si, mas sim, a possibilidade democrático-plural de instituição da – de uma – comunidade
simbiótica de valores – humano-existenciais – que são vilipendiados
pela institucionalidade mercadológico-neoliberal – e foram velados
pela modernidade europeia (BOLZAN DE MORAIS, 1998).
O conflito, visto como contencioso jurídico é, para além da
juridicidade que o reveste, um evento da sociabilidade que se materializa no plano judicial. Não é possível separar o conteúdo social
do conflito do conteúdo jurídico, de modo a criar respostas jurídicas
apenas com a intenção de apaziguamento da situação conflituosa,
numa busca desenfreada por redução de processos e adestramento da
litigiosidade, produzindo o consequente adestramento das alteridades.
O conflito compreendido em sua esfera soci(ológica)al ressocializa o
espaço da comunidade em sua humanidade e não a partir da vontade
do gozo/para o gozo.
Forma-se uma ordem consensual de tratamento dos conflitos,
numa prática de diálogo que possibilita a reconstrução do próprio
conflito e das subjetividades e laços alteritários rompidos no momento de surgimento e tentativa de eliminação do evento conflituoso
enquanto “mal” à organização social. A solução não é dada de forma
impositiva pelo poder estatal, espaço clássico de resolução de conflitos, mas sim, é juriscontruída num movimento de aproximação e
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emancipação no retorno do “eu” ao “outro” que viabiliza o “eu”
como “outro”, bem assim, a projeção do “outro” no “eu”, como
condição instituidora das diferenças propensas a democraticidade
e a condição social (BOLZAN DE MORAIS; SPENGLER, 2012).
Salienta (Warat, 2010) que se deve intentar o caminho da
cooperatividade materializado num devir cooperativo que instaura
a precariedade do sujeito mundano, do sujeito subalternizado, do
sujeito desprovido de singularidade no assujeitamento do seu ser face
ao estado de anomia significativa produzido pelo mercado. Rompe-se com as ficcionalidades produzidas pelo paradigma moderno que
totalizou as singularidades identitárias num emaranhado de normalizações que decompõe a(s) humanidade(s) e reduz a condição humana
à condição mercadológica – contemporaneamente.
Deve surgir com o repensamento do espaço-tempo da mediação o espaço-tempo das singularidades rearticuladas no ambiente
social visto como bioambiente, o que delimita uma ambiência de
construção do sujeito no sujeito a partir da força propulsora dessa
ambiência humana formada na emergência de movimentos e devires
minoritários (WARAT, 2010). Funda-se um contexto de reinvenção
biográfica dos sujeitos na emergência da contingencialidade da vida
em sociedade e na percepção de novos modos de ser-no-mundo
que extrapolam as figuras normalizadas concebidas pelo movimento
moderno de construção do(s) sujeito(s) (DUSSEL, 1993). A forma
moderna de se pensar a conflituosidade, ou seja, adstrita à atividade do Estado, limita o acontecer do conflito aos limites estreitos
da estatalidade e de suas instituições castradoras do devir humano
contestador. A mediação deve (re)nascer como forma consensual e
democraticamente instituir as diferenças e refazer as humanidades
numa perspectiva de devir das biografias humanas (re)construídas
nas diferenças agregadoras e emancipadoras da condição humana
(BOLZAN DE MORAIS; SPENGLER, 2012).
Numa sociedade que se reinventa de maneira multifacetada e
propicia o eterno aflorar de uma multiplicidade cultural efervescente
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que não se limita aos desenhos institucionais clássicos, os meios de
resolução de conflitos não podem ficar presos à estatalidade. As possibilidades tradicionais de solução de conflitos não conseguem abarcar
as divergências – e diferenças – multiculturais pluralizadas num meio
vivente em constante transformação (DOGLAS; SPENGLER,
2012). A movimentação social contemporânea exige uma metodologia complexa para o tratamento dos conflitos, bem como, clama pelo
reconhecimento das alteridades que foram sufocadas pela modernidade
europeia e são dilaceradas pelo modo de vida capitalista contemporâneo (SILVA FILHO, 2006). Nas formas tradicionais de resolução de
conflitos há uma impossibilidade latente de aparecimento do “outro”
no “eu” que se corporifica de forma assujeitadora das identidades e
vivacidades do sujeito num confrontamento com a criação de laços
alteritários de convívio humano (WARAT, 2000). Nesses ambientes
clássicos, não se realiza uma relação “eu-outro”, mas sim, constitui-se
uma relação confrontadora e opressiva “eu-eu” que reduz o conflito à
relação perdedor-ganhador, desconstrutora das capacidades humanas
de relacionamento enquadradas com a sistematicidade hipermoderna-neoliberal de produção de sentidos – e decisões (SALDANHA, 2010).
Conforme (Bolzan de Morais, 1998), um processo verdadeiramente democrático – que englobe a mediação num espectro de
produção de sentidos coordenado pelos falantes em potencial, ou
seja, os sujeitos sociais – implica um movimento cotidiano de tratamento dos conflitos no seio da conflituosidade e, não, a normalização
desses conflitos por práticas assujeitadoras dos falantes. Os conflitos
nessa perspectiva materializam a possibilidade de emancipação das
práticas jurídicos-sociais em relação ao Estado – modernidade – e
ao mercado – pós-modernidade –, num movimento de reconciliação
alteritária dos atores do conflito.
O estabelecimento de uma ordem democrático-plural-cidadã
necessita de vida para o desejo pulsional autonômico que permite
a deflagração do antiprocesso de castração orientado pelo Estado
– na modernidade – e/ou pelo mercado – na contemporaneidade.
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A mediação aparece nesse viés como instância capacitadora para a
pulsão e orientadora de uma prática discursiva polifônica que institui
sociologicamente o Direito como espaço-tempo humano-democrático-conflitivo (WARAT, 2000). A mediação constitui o ambiente
de renascimento das alteridades, refazimento dos laços alteritários e
acontecimento da pluralidade que marca a sociabilidade. No fenômeno mediatório surgem as falas produzidas pelas pluralidades sociais
vitimizadas, subalternizadas, adestradas, no movimento hegemônico
modernidade/pós-modernidade. As pretensões dos movimentos sociais encontram – poderiam e deveriam encontrar – na mediação o
seu lócus privilegiado de acontecimentos (SILVA FILHO, 2006).
Ainda com (Warat, 2000), se materializa uma releitura dos
corpos enquanto “objetos” humano-pulsionais sincrônicos que
atualizam a realização do direito como prática social emancipatória.
Obtêm-se um sentimento de errância catalizador da atividade social
no manancial técnico-jurídico abstrativado pela modernidade. É o
retorno do Direito para o mundo do desejo e do desejo para o mundo
do Direito, é o acontecer do encontro das “reservas selvagens” preconizando uma espacialidade comum de tratamento dos conflitos.
Nesse sentido, há um movimento de reconstrução dos laços
alteritários na possibilidade de fala do “outro” no conflito. As alteridades ora sufocadas, ora desintegradas, reencontram-se no ambiente
da mediação propiciando o acontecer do momento alteritário no diálogo e no consenso. O “outro” aparece como “outro eu” atuando
de forma emancipadora a partir relações humanas refeitas no tratamento do conflito. O(s) “outro(s)”, encobertos pela modernidade e
sua pretensão de universalidade e hegemonia, retornam à condição
de sujeitos que lhes foi amputada, rearticulando-se num caminho
comunitário de produção plural de sentidos (DUSSEL, 1993).
Constitui-se um movimento que recupera e reorganiza o ambiente de resolução de conflitos, como ambiência de tratamento dos
conflitos, bem como, de reconhecimento e respeito da integridade do
“outro”, o que permite o acontecimento das relações alteritárias não
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englobadas em um paradigma de dominação e normalização das diferenças. As alteridades desconsideradas pelo Estado, ou desfeitas pelo
mercado, reconstroem-se na outridade – a alteridade do outro – como
condição de possibilidade para o pertencimento do “outro” no “eu” e
do “eu” no “outro”, numa relação de contato e diálogo constituidora
de uma relação intersubjetivo-alteritária emancipatória (WARAT, 2001).
Nesse passo aparece a mediação como atividade integradora
do social e do jurídico numa postura de inovação e de acontecimento do(s) direito(s) para além da passividade da normatividade posta
legislativamente pelo Estado. Há(veria) um movimento integrativo
direito-sociedade que possibilita a construção de lócus de resistência
às práticas desinstitucionalizadoras do mercado. A dinâmica da mediação acontece como ambiente de reciprocidade dialogada entre os
sujeitos sociais na conformação do viver em sociedade (HOFFMAM;
BOLZAN DE MORAIS, 2014).
A mediação deve ser pensada como um “processo” de busca
pela autonomização da sociedade na autonomia dos sujeitos-cidadãos envolvidos no processo de democratização do espaço vital e
institucional. Essa ambientalidade transcende a espacialidade técnico-burocrática e assume um conteúdo transformador da sociabilidade
inserida num complexo jogo de mutabilidade, desconstrução e reconstrução do espaço do conflito, enquanto espaço democrático de fala
(BOLZAN DE MORAIS, 1998). Desse modo, a anomia totalizadora
empreendida pelas significâncias ultraliberais é desfeita e revertida
em heteronomia plural-conflitante dos sujeitos na condição de fala
efetivada no ambiente de tratamento dos conflitos promovido pela
mediação. Conforme (Lucas; Spengler, 2012), engendra-se um campo
de reconstrução das biografias e cartografias humanas no sociológico
como real/simbólico instituidor de práticas conflitivas substanciais
no que concerne ao ser-estar democrático, engendrando um espaço-tempo mediatório compartilhado pelas pluralidades (re)ordenadas.
A mediação deve ser (re)vista como o lugar da outridade e do
desvelamento do “outro” no diálogo Dussel/Warat, constituindo um
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espaço de relação conflitivo-afetuosa constituidora da espacialidade
transmundana para a realização ético-cidadã do Direito, ou seja, é
um (re)pensar eticamente a alteridade como lugar da diferença – do
outro consigo mesmo. É uma realização, que se dá no encontro dos
desejos humano-existenciais, para um além das formas castradoras
configuradas na modernidade europeia e das formas alienantes de
gozo propostas pelo mercado (WARAT, 2001; DUSSEL, 1993).
Assim, mostra-se a ambiência da mediação como condição de
possibilidade para a reinstituição do direito como prática autônoma
na busca pelos direitos racionalizados pela modernidade e despedaçados pela pós-modernidade, bem como, rearticula-se o ambiente
conflitivo como capacitador da articulação da sociabilidade enquanto espaço-tempo substantivo do e para o conflito em toda a sua
potencialidade transformadora. A mediação constitui-se em um movimento de consolidação da sociabilidade nos espaços de interação e
mudança do político, do jurídico e do social rearticulando o caráter
emancipatório do direito.
Dessa maneira pode-se vislumbrar a mediação – enquanto
ambiente do e para o consenso – como condição de possibilidade
para uma nova visão do mundo. Uma visão que capta o ambiente resolutório de conflitos, como esfera coexistencial de tratamento
dos mesmos – conflitos – a partir do movimento emancipatório
do diálogo para o consenso. A mediação opera em uma lógica de
coexistencialidades que se relacionam num devir ético-alteritário
de emancipação das vontades de maneira liberta e construtora de
uma resposta consensualmente pensada pelos atores do conflito que
transcende a espacialidade tradicional pensada para a resolução de
conflitos (WARAT, 2010).
O fenômeno da mediação é condição de possibilidade para
a ruptura do monopólio técnico-burocrático-normalizante desenvolvido num primeiro momento pela instituição do Estado e,
contemporaneamente, abarcado pelo mercado, enquanto instituição
perversa e dogmatizante dos viveres e das práticas eminentemente
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sociais, num processo de amputação das humanidades. A mediação
como espaço do conflito e o conflito como espaço da novidade oxigenadora dos procedimentos e movimentos democráticos de diálogo
e consenso que pautam – ou devem pautar – o acontecer da vida seja
institucional, ou propriamente social na contemporaneidade, nasce
como ambiência de reconstrução emancipatória dos laços alteritários
e desvelamento das alteridades no acontecimento das pluralidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na contemporaneidade a ação dos sujeitos jurídico-sociais
ganhou novos contornos, pois, esses – sujeitos jurídico-sociais –
são sacrificados em uma seita de consumo e desubstancialização do
humano empreendida pelo mercado neoliberal. Isso resulta na perda
das capacidades sociais potencializadoras da mudança, pela ação de
uma instituição perversa que dogmatiza as sociabilidades, humanidades e seus sentidos numa arena de disputa meramente mercadológica.
A sociedade contemporânea não vive – ou vive muito pouco – relações alteritárias, que são o que possibilita a ocorrência do jurídico no
social e vice-versa (Parte 1)
Assim, vislumbra-se o espaço-tempo do fenômeno “mediatório” como determinante para a recondução do conflito à arena de
institucionalização do novo e subversão do posto pela institucionalidade, bem como, de corporificação das biografias humano-existenciais
em toda a sua extensão e potencialidade transformadora. A mediação vista como fenômeno aflora como condição emancipatória do
jurídico pelo social face à normalização do desejo no/pelo gozo,
possibilitando nesse aflorar, o religamento dos laços alteritários, o
desvelamento das alteridades e o acontecimento das pluralidades num
ambiente de diálogo e consenso. (Parte 2).
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O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
E O DESDOBRAMENTO DE SEUS NOVOS
MECANISMOS JURISDICIONAIS
Maria Eduarda Vier Klein110

NOTAS INTRODUTÓRIAS
Este trabalho é resultado de estudos realizados junto à Rede
de pesquisa: Estado & Constituição, em nível de iniciação científica. Através dele se pretende demonstrar algumas peculiaridades que
perpassam o Estado Democrático de Direito e suas novas práticas
jurisdicionais. Para tanto, se faz necessário trazer à tona um exemplo
de um novo mecanismo jurisdicional, as audiências públicas, que aqui
serão analisadas.
O Estado Democrático de Direito tem como forma fundamento
de sustentação a interação entre a Constituição e a sua efetivação, que,
por sua vez, está amparada em dois pilares: “a Democracia e os Direitos Fundamentais” (BOLZAN, 2012, p 161). Este modelo estatal fez
surgir uma nova perspectiva de Teoria da Constituição que ficou conhecida como neo(constitucionalismo), desenvolvida no pós-segunda
Guerra, que trouxe repercussões no âmbito jurisdicional, especificamente quando observamos as disputas em torno da concretização de
“promessas” contidas na Constituição republicana do Brasil.
Podemos observar também a inauguração de um paradigma
que passa a adjetivar a democracia: a ideia de “participação” que, no
âmbito da jurisdição constitucional, tenta fazer uma interação entre a
110 Estudante de Direito e Bolsista de Iniciação Científica FAPERGS, vinculada ao grupo de
pesquisa “Estado & Constituição”, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos.
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sociedade e o “Sistema de Justiça” brasileiro, aqui se tratando, especialmente, da atuação do Supremo Tribunal Federal. Esta interação
visa a participação efetiva da sociedade civil na construção de decisões
corretas e constitucionalmente adequadas. Mas, para que isso de fato
ocorra, é preciso um maior aprofundamento no mecanismo que foi
utilizado em tal âmbito para promover o que chamamos de: “abertura
a sociedade”, que são as audiências públicas.

I O PAPEL DO JUDICIÁRIO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
É possível dizer que as transformações no Estado ao longo dos
tempos acentuaram diferentes tipos de intervenção estatal relacionados com a atuação de cada um dos Poderes. De um Estado legislativo
(Estado de Direito), passou-se para uma formatação estatal voltada
para a promoção de políticas públicas pelo Executivo (Estado Social).
Com o constitucionalismo democrático (re)inaugurado no Brasil, a
partir da Constituição de 1988, que radicalizou politicamente o conceito de Constituição, pelo catálogo de novos direitos que passaram
a identificar seu texto, começam a surgir tensões sobre a concretização/efetivação de todas as prerrogativas garantidas, conforme se
depreende da leitura da obra Ciência Política e Teoria do Estado de
Bolzan e Streck.
É, em meio a essas tensões, que cresce a atuação do Judiciário,
em certa medida inspirada pelo que aconteceu no contexto europeu,
como resultado da ruptura com os regimes totalitários (pós-Segunda Guerra Mundial). O papel estratégico atingido pela jurisdição
constitucional na Europa está relacionado à ascensão de um constitucionalismo em sentido forte (que em grande medida ficou conhecido
como neo-constitucionalismo), que visa à extração das maiores potencialidades da Constituição na construção legislativa do direito,
mas também, em sua aplicação. Na América Latina, a experiência
dos regimes ditatoriais, que colocaram especialmente sob suspeita o
Legislativo e o Executivo, tornaram o Judiciário um ator importante
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no processo de redemocratização, que se pode dizer ainda em andamento, na medida em que as atrocidades do período de exceção e,
fundamentalmente, o imaginário que o sustentou e que proliferou naquele período, trazem repercussões em diversos aspectos no direito.
Desse modo, foi com o Estado Democrático de Direito
que o Judiciário teve o seu momento de destaque. Na verdade, o
constitucionalismo brasileiro, tão rico em novos direitos e avanços
textualmente previstos, se viu diante de um descompasso: o projeto
político insculpido pela Constituição brasileira se esvaziava em uma
atuação do Estado pouco comprometida com essa proposta. Assim,
o direito brasileiro passou a se caracterizar pela existência de um
grande impasse: “um projeto político de inclusão; e uma economia
de exclusão (capitalismo) ” (BOLZAN, 2011, p.60). O resultado disso
foi e, ainda é, a inefetividade da Constituição, pela impossibilidade e
pelos diversos entraves existentes à sua concretização.
Diante disso, as expectativas para concretização dos direitos
acabaram sendo direcionadas especialmente ao Judiciário. Individualmente, a sociedade passou a “recorrer” às instâncias jurisdicionais
para buscar o cumprimento da Constituição, isto é, a efetivação/
promoção de direitos consagrados e, até mesmo, de alguns que não
estavam expressamente previstos, mas que se caracterizam como
novos pleitos da sociedade, promovendo um processo de judicialização, muitas vezes ladeado por um forte ativismo (TASSINARI, 2013).
Como se pode perceber, o Estado Democrático de Direito
impulsionou a atuação do Judiciário em dois tempos: num primeiro
momento, como garante constitucional (voltado ao cumprimento
da Constituição, aspecto que em certa medida foi bastante motivado
pela tese portuguesa do constitucionalismo dirigente de J.J. Gomes
Canotilho); mas, posteriormente, a insatisfação popular, causada
pela ausência do cumprimento (especialmente pelo Executivo) das
promessas insculpidas no texto constitucional, produziu um apelo à
jurisdição, que acaba por assumir ares de “sacralização” desta função
do Estado (expressão de Jose Luis Bolzan de Morais).
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O ponto central é que a jurisdição passou a ser o caminho
mais fácil para a reivindicação de novas pautas sociais. O Judiciário,
em especial, o Supremo Tribunal Federal, por ser o órgão de última
instância no interior do sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, passou a ser o palco dos principais debates sociais, bem
como a trazer decisões últimas sobre vários temas. Isso acabou esvaziando o aspecto político que constitui o Estado, bem como o
conceito de democracia, que se viu atravessado diretamente pela judicialização das diversas controvérsias da sociedade.
É nesse contexto que surge, por exemplo, o que vem se chamando de judicialização da política. Este fenômeno é estudado por
diversos autores, sendo que uma das leituras sobre o tema é que
aponta a judicialização da política como consequência dos seguintes
elementos: a. segundo pós-guerra; b. assimilação do constitucionalismo dirigente de J.J. Gomes Canotilho; c. influência da atuação dos
tribunais constitucionais (em especial, da Alemanha); d. aumento da
litigiosidade; e. ampliação do acesso à justiça; f. crise da democracia
(TASSINARI, 2013, Capítulo 1). Tudo isso pode ser referido como
causas para aquilo que ficou conhecido como expansão da atividade jurisdicional (fenômeno que, aliás, não exclusivo do contexto brasileiro).
Ocorre que, assim, se colocou a sociedade e o direito brasileiro
diante de uma série de questionamentos. Qual a legitimidade que tem
o Judiciário para decidir sobre questões sensíveis, de foro político?
Como resolver a tensão existente entre democracia e crescimento da
atividade jurisdicional? Quais os caminhos para repensar o imaginário
que atribuiu sacralidade à função jurisdicional?
É nesse contexto que começam a surgir formas alternativas
de jurisdição, que tentam agregar um conteúdo democrático à esfera
jurisdicional, até porque, em sua origem, o fundamento da jurisdição
constitucional está construído sob os alicerces do contramajoritarismo, isto é, da contenção – não de um papel proativo.
Neste cenário, é que surgem as audiências públicas, como
uma maneira das decisões de nossos tribunais com nossa população,
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dando oportunidade como no caso estudado neste trabalho de haver
participação popular no processo de tomada de decisão, em especial,
no âmbito de nossa Suprema Corte.

II O SURGIMENTO DE NOVAS PRÁTICAS JURISDICIONAIS
Neste sentido, então, o Sistema de Justiça deve, também ele,
se adequar ao princípio da democracia participativa, fazendo uma
abertura da jurisdição à sociedade. Assim, busca-se, com novos mecanismos, obter uma “resposta pública”, e, para isso, “é necessário
romper com o modelo tradicional do processo individualista que tem
no julgador sua referência primeira, buscando promover uma relegitimação das práticas deste Sistema de Justiça” (BOLZAN, 2012, p. 177).
Desta maneira, através da análise da prática das audiências públicas é possível avaliar se, de fato, o Estado Democrático de Direito vem
tendo sua legitimidade aumentada com a realização desta “abertura”
jurisdicional ou se há, apenas, uma aparente busca de legitimidade.
O mecanismo das audiências públicas possui previsão legal
desde 1999, com as Leis 9.868/99 e 9.882/99, que permitem que o
Ministro relator dos processos de ação direta de inconstitucionalidade
(ADI) e de ação declaratória de constitucionalidade (ADC), possam
“fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas
com experiência e autoridade na matéria”. A convocação da audiência
pública pode ocorrer “em caso de necessidade de esclarecimento de
matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos” (art. 9°, §1° e art. 20, §1°, Lei 9.868/99).
Contudo, no Supremo Tribunal Federal, a primeira audiência pública ocorreu apenas no ano de 2007, sendo convocada pelo Ministro
Ayres Britto, Relator da ADI 3510.
Desde tal abertura proporcionada pelo Supremo Tribunal Federal – até a data do presente trabalho, Setembro de 2016 – ocorreram
18 audiências públicas, e, através da observância de cada uma delas,
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é possível que façamos algumas indagações, tais como: qual a função
de fato das audiências públicas no Supremo Tribunal Federal? Como
e quando ocorre a convocação de uma audiência Pública? Quando se
justifica tal convocação?

III ESTUDO DE CASO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
OCORRIDAS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Com os fundamentos acima esboçados, é possível fazer um
breve relato das audiências públicas que ocorreram no âmbito do
Supremo Tribunal Federal até esta data:
• O Caso das Células-Tronco: Nesta audiência, o objetivo era discutir a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei
11.105/2005 (Lei da Biossegurança), que visa a utilizar as
células-tronco embrionárias para fins de pesquisa. Nesta
audiência participaram 22 especialistas, em que 10 foram
indicados pelo Ministério Público;–2 pelo Poder Executivo;
8 pelo Movimento em Prol da Vida (MOVITAE);–01 pela
ANIS; e 01 pela CNBB. Na decisão dos 11 ministros, 09 deles
fizeram uso de trechos da audiência em seus votos, assim resultando na improcedência da ADI 3510, confirmando então
a constitucionalidade da Lei de Biossegurança. O voto do
Relator foi acompanhado pelo voto de mais 05 ministros.
• Audiência Pública da Saúde: Tal audiência teve como principal objetivo esclarecer dúvidas a respeito de questões que
envolvem a prestação estatal de medicamentos à saúde como
um todo, nesta audiência foram ouvidos 50 especialistas, sendo
além de pessoas com cargos judiciais, pessoas especializadas na
área da saúde, como médicos, professores, gestores e usuários
do sistema único de saúde. Tal audiência não se tratou de uma
audiência com fins de solucionar um caso, e, sim, de esclarecer
dúvidas e fazer alguns apontamentos para solucionar demandas sobre o assunto. O resultado desta foi encaminhado aos
Poderes Executivo e Legislativo, a fim de promover então o
diálogo entre as Instituições competentes.
• Importação de Pneus: Audiência com o intuito de debater
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algumas questões pontuais que ajudem na decisão sobre
se a importação de pneus remoldados configura descumprimento de preceito fundamental do direito à saúde e ao
meio ambiente sustentável. Na solenidade, foram ouvidos
11 especialistas, sendo 06 interessados na improcedência da
ação. Ficou demonstrado pelo voto da Relatora, a presença
do conhecimento técnico adquirido, o que possibilitou a
inserção de questões transdisciplinares à decisão. O reflexo
da audiência no voto da relatora conduz à anuência dos
outros ministros, com exceção do ministro Marco Aurélio
de Mello, que votou contrariamente à relatora, o restante
dos ministros acompanhou seu voto. Sendo que apenas 08
ministros compareceram à audiência.
• Fetos Anencefálicos: Tal audiência teve como objetivo
principal o debate acerca da criminalização do aborto de
feto anencefálico, em que o objetivo maior era a verificação
da constitucionalidade da interrupção da gestação de fetos
anencefálicos. Foi realizada a oitiva de 29 pessoas vinculadas a Instituições, sendo que 11 destas eram interessadas na
improcedência da ação. Na decisão, o Tribunal, por maioria,
nos termos do voto do Relator, julgou procedente a ação
para declarar a inconstitucionalidade da interpretação dos
dispositivos em questão. Colocando-se como contrários
os votos dos Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello
que, julgando-a procedente, acrescentavam condições de
diagnóstico de anencefalia especificadas pelo Ministro
Celso de Mello; e contra os votos dos Ministros Ricardo
Lewandowski e Cezar Peluso (Presidente), que a julgavam
improcedente. Não compareceram à audiência os Ministros
Joaquim Barbosa e Dias Toffoli.
• Ações Afirmativas: Foi objetivo de tal audiência debater a
introdução de critérios de cotas raciais e de alunos de baixa
renda para ingresso em universidades federais. Houve 38 participantes, sendo a maioria representantes de instituições de
ensino superior. No voto do Ministro Relator não constou
nenhuma referência à audiência pública, tendo como resultado o seu provimento, afirmando a constitucionalidade do
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sistema de cotas da UFRGS por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, e declarado que o sistema de cotas da UNB
não fere preceito fundamental.
• Lei Seca: Com tal audiência, buscou-se como objetivo principal debater alguns pontos da Lei 11.705/2008, conhecida
por Lei Seca, sendo que a Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento (ABRASEL), pretendia
que fossem julgadas como inconstitucionais alguns pontos.
Foram ouvidos 32 participantes, sendo que muitos eram representantes de sindicatos e de associações comerciais e civis.
Até a presente data, Setembro de 2016, a ADI 4103 referente
a esta audiência, mesmo tendo ocorrida no ano de 2012,
ainda não foi julgada pelo órgão competente.
• Uso de Amianto: Tal audiência visava como objetivo principal questionar a Lei nº 12.684/2007, do Estado de São
Paulo, que trata do uso do Amianto no Brasil. Representantes
da indústria, governo, entidades atreladas aos trabalhadores
expostos ao amianto e trinta e cinco cientistas debateram os
prós e os contras desta fibra mineral. A matéria começou a
ser julgada em 31 de outubro, de 2012, quando o ministro
Marco Aurélio proferiu seu voto pela inconstitucionalidade
das leis estaduais que proíbem o uso do amianto. Porém, esta
ADI foi julgada juntamente com a ADI 3357, sendo relator
o Ministro Ayres Britto (aposentado), que votou pela constitucionalidade de normas que vedam o uso do amianto. Com
os contrastes dos votos, o julgamento foi suspenso.
• Novo marco regulatório para a TV por assinatura no
Brasil: O objetivo de tal audiência pública foi ouvir especialistas, representantes da sociedade civil e entidades
reguladoras. Foram discutidas questões técnicas, econômicas, culturais políticas sobre as operações do Mercado de TV
por assinatura. Assim, estiveram presentes representantes da
ANCINE e ANATEL, além de artistas e produtores independentes. Os itens abordados na audiência pública foram as
plataformas tecnológicas, poderes fiscalizatórios da Agência
Nacional do Cinema, composição de mercado entre cotas
nacionais e internacionais, capitais estrangeiros. Ainda não
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foram proferidos os votos dos ministros.
• Campo Eletromagnético de Linhas de Transmissão de
Energia: O Objetivo de tal audiência foi a discussão sobre
os efeitos do campo eletromagnético em linhas de transmissão de energia elétrica sobre o meio ambiente, a saúde
e a economia. Ainda se questionou se tais campos têm ou
não potencial cancerígeno em razão da radiação produzida.
Foram ouvidos 21 especialistas, entidades reguladoras e representantes da sociedade, evidenciando os efeitos à saúde
e ao meio ambiente das linhas de transmissão de energia.
Outro tema que foi foco desta audiência pública diz respeito
às alternativas de tecnologia e investimento caso sejam reduzidos os campos eletromagnéticos no Brasil. Ainda não foi
levado a plenário tal assunto, pois depende de manifestação
do Ministério Público e elaboração de votos dos ministros.
• Queimadas em Canaviais: Tal audiência foi convocada
para discussão a respeito das queimadas em canaviais, em
que o estado de São Paulo questiona a lei municipal, cidade
de Paulínia, que proíbe as queimadas nas plantações de cana,
alegando que a lei prejudica a economia e o controle ambiental. O município, por sua vez, defende que tal prática suja a
cidade e causa doenças. Na audiência, foram ouvidas autoridades da área da saúde e do meio ambiente, representantes
do poder público e produtores de cana, usinas de açúcar,
álcool e trabalhadores do setor, assim como acadêmicos. O
subprocurador-geral da República, Mario José Gisi, afirmou
ser uma questão temporal o término das queimadas. Atualmente, aguarda-se a decisão dos votos dos ministros.
• Sistema prisional: Foi realizada a audiência pública com o
objetivo de discutir a prisão domiciliar em regime semiaberto quando não houver estabelecimentos adequados. O tema
base para debate é oriundo do Ministério Público do Rio
Grande do Sul, que questiona algumas decisões prolatadas
pelo Tribunal de Justiça do Estado, considerando a concessão
de prisão domiciliar a um condenado sob fundamento de
que não haviam vagas em nenhum estabelecimento prisional.
Teve participação ativa de instituições públicas e privadas,
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em que participaram o Ministério da Justiça, CNJ e governos estaduais. Com todas as apresentações, concluiu-se que
o sistema prisional brasileiro precisa de reformas e melhor
aplicação. A subprocuradora da República, Raquel Dodge,
defende a integralidade entre os Poderes da República e uma
voz mais ativa por parte dos magistrados, embasando em
dados da ONG Contas Abertas. Atualmente, aguarda a decisão dos votos dos ministros.
• Financiamento de Campanhas Eleitorais: Audiência Pública convocada com o intuito de debater pontos relevantes
acerca dos pontos de vista econômico, político, social e cultural concernentes ao sistema de financiamento de campanhas
eleitorais vigente, a ser analisado na ADI 4650. Na ação, a
OAB pede que seja declarada a inconstitucionalidade parcial,
sem redução de texto, do artigo 24 da Lei 9.504/97 (Lei
Eleitoral), na parte em que autoriza a doação por pessoas
jurídicas a campanhas eleitorais. Requer também a inconstitucionalidade do parágrafo único do mesmo dispositivo, e do
artigo 81, caput e parágrafo 1º, da mesma lei, atribuindo-se,
em todos os casos, eficácia ex nunc (a partir da decisão).
Pede ainda a inconstitucionalidade parcial, sem redução de
texto, do artigo 31 da Lei 9.096/95, na parte em que autoriza
a realização de doações por pessoas jurídicas às agremiações partidárias. A entidade também quer que o Congresso
Nacional edite legislação para estabelecer limite per capita
uniforme para doações de pessoas físicas a campanha eleitoral ou a partido político. Também estão em discussão dois
Recursos Extraordinários com Agravo (ARE), que discutem
se o Ministério Público Eleitoral (MPE) pode recorrer contra
o deferimento de uma candidatura, caso não tenha questionado antes o pedido de registro. Já votaram a favor da proibição
das doações privadas o relator Luiz Fux, os ministros José
Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso, e o então presidente do
STF, Joaquim Barbosa. Os ministros Marco Aurélio Mello
e Ricardo Lewandowski anteciparam seus votos. Até agora,
o único voto a favor das doações por parte das empresas
privadas é o do ministro Teori Zavascki. Atualmente, faltam
votos de alguns ministros.
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• Biografias não autorizadas: Audiência Pública com o objetivo de subsidiar o julgamento da ADI 4.815, que requer a
declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de
texto, dos artigos 20 e 21 da Lei n. 10.406/2002 do Código
Civil, para que, mediante interpretação conforme a Constituição, seja afastada do ordenamento jurídico brasileiro a
necessidade de consentimento da pessoa biografada e das
pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares,
em caso de pessoas falecidas) para a publicação ou veiculação
de obras biográficas, literárias ou audiovisuais e, subsidiariamente, elaboradas sobre pessoas públicas ou envolvidas em
acontecimentos de interesse coletivo. Participaram da audiência 17 expositores, entre editores, escritores, parlamentares
e representantes de entidades como Academia Brasileira de
Letras, Ministério da Cultura, Universidade Federal do Rio
de Janeiro e Comissão de Direito Autoral da OAB/SP. Atualmente, o processo aguarda o voto dos ministros.
• Programa “Mais Médicos”: Audiência Pública convocada
pelo Ministro Marco Aurélio, realizada nos dias 25 e 26 de
novembro de 2013, para subsidiar o julgamento das ações
diretas de inconstitucionalidade que contestam dispositivos
da Medida Provisória 621, de 8 de julho de 2013, que instituiu
o denominado “Programa Mais Médicos”–ADI nº 5.037,
proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores
Liberais Universitários Regulamentados–CNTU, e a ADI nº
5.035, proposta pela Associação Médica Brasileira–AMBR.
O encontro foi coordenado pelo Assessor Carlos Alexandre de Azevedo Campos e os principais questionamentos
nas ações dizem respeito à dispensa da exigência de revalidação dos diplomas dos médicos formados em instituições
estrangeiras e as condições trabalhistas da contratação dos
profissionais, por meio de bolsas. Foram ouvidos 24 expositores, entre representantes de entidades do governo, do
Ministério Público e da sociedade civil. As exposições foram
úteis, substanciosas, com visões diversificadas e serão degravadas e anexadas ao processo. Além disso, as entidades e os
expositores também podem apresentar memoriais para serem
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juntados ao processo e apresentados aos integrantes do STF.
Atualmente, o processo aguarda o voto dos ministros.
• Alterações no Marco Regulatório da Gestão Coletiva
de Direitos Autorais no Brasil: Audiência Pública com o
objetivo de realizar a oitiva de titulares de direito autoral,
entidades estatais envolvidas com a matéria e representantes
da sociedade civil. Não se destina a colher interpretações jurídicas dos textos constitucional ou legal, mas sim a esclarecer
questões técnicas, econômicas e culturais relativas ao funcionamento da gestão coletiva de direitos autorais, sobretudo à
luz da experiência internacional sobre a matéria. Atualmente,
o processo aguarda o voto dos ministros.
• Internação Hospitalar com Diferença de Classe no SUS:
Tal audiência tinha o objetivo de subsidiar o julgamento do
RE 581.488, interposto pelo Conselho Regional de Medicina
do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da 4ª Turma
do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a qual negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência
da ação civil pública ajuizada pelo recorrente, cujo objetivo
era permitir a prática de “diferença de classe” no Sistema
Único de Saúde, tal prática visa a melhoria do tipo de acomodação por paciente internado pelo SUS e a possibilidade
de contratar um profissional de sua preferência, mediante
pagamento de diferença. Em tal audiência, foram ouvidos
representantes do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), do Conselho Nacional de Secretários
Estaduais de Saúde (CONASS), do Conselho Nacional de
Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), do Conselho Federal de Medicina (CFM) e da Federação Nacional
dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde (FENAESS).
Atualmente, o processo aguarda o voto dos ministros.
• Ensino Religioso em Escolas Públicas: A audiência teve
como objetivo principal ouvir representantes do Sistema Público de Ensino, de grupos religiosos e também de grupos
não religiosos, bem como de especialistas no tema para manifestarem-se a respeito das relações entre o princípio da
laicidade do Estado e o ensino religioso nas escolas públicas.
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Assim, a proposta de que manifestassem opiniões a respeito
dos modelos confessional, interconfessional e não-confessional e do impacto de sua adoção sobre os sistemas públicos
de ensino, bem como sobre as diversas confissões religiosas
e posições não-religiosas. Ainda, por fim, objetiva-se um posicionamento sobre as diferentes experiências dos sistemas
estaduais de educação com o ensino religioso. Atualmente,
o processo aguarda o voto dos ministros.
• Uso de Depósito Judicial: Tal audiência teve como principal objetivo realizar a oitiva de autoridades no assunto e de
membros da sociedade em geral, para possíveis esclarecimentos sobre a utilização dos recursos dos depósitos judiciais
e extrajudiciais pelos Estados para pagamento de despesas
diversas. Na audiência, foram ouvidos diversos representantes dos Governos de muitos Estados do Brasil, bem como
autoridades bancárias e de entidades que versem sobre o
tema. Atualmente, o processo aguarda o voto dos ministros.

IV DESDOBRAMENTO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Após esta descrição sintética das experiências, preliminarmente, é importante observar a necessidade que há de se reformular a
metodologia da realização das audiências públicas, pois todas apresentam a mesma problemática, de modo que não possuem um rito
previsto em lei para ocorrerem, e, sim, tão somente, constam no
Artigo 154 do Regimento Interno da nossa Suprema Corte, permitindo uma completa discricionariedade ao magistrado que a convoca.
Destaca-se, ainda, que, quando ocorrem, na grande maioria dos
casos, se tornam apenas conteúdo informativo de uso dos Ministros,
não sendo um espaço para debate e diálogo, muito menos de pauta
efetiva para as decisões que virão a ser tomadas na sequência dos
procedimentos.
Assim, como exemplo, pode ser analisada a Audiência Pública
sobre a Lei de Biossegurança, em que o Ministro que conduzia a
audiência vetou possíveis debates e questionamentos que surgiam
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durante a solenidade, limitando-se apenas a ouvir os argumentos
que achava necessários, dispensando os demais, tirando assim o caráter “democrático” que deveria perpassar tal ato. Dessa maneira, os
próprios Ministros conduzem a audiência, de maneira discricionária,
decidindo no momento, sem fundamentação, por critério de conveniência (ou livre convencimento) se irão propiciar debates ou não.

as suas esferas de atuação, no âmbito do Sistema de Justiça, se tornou
um instrumento sustentado na discricionariedade dada aos Ministros,
que não obedecem a nenhum padrão de objetividade procedimental
e, cujos resultados práticos, têm se demonstrado irrisórios diante
da desvinculação das decisões daquilo que foi ou, poderia ter sido,
objeto do debate.

Releva notar, ainda, que as decisões tomadas pelos ministros
– muitas vezes não fundamentadas – sequer dialogam com aquilo
que foi dito ou sugerido no momento da audiência pública. Isso
ocorre porque, na grande maioria dos casos, alguns ministros sequer
comparecem à audiência pública, limitando-se a votar de acordo com
o Ministro Relator que a convocou, preside e gere. E, ainda, as solenidades são convocadas de acordo com a vontade dos Ministros,
representando uma limitação à efetiva abertura popular, pretendida
com sua criação/incorporação ao sistema jurídico brasileiro.

O que, em tese, seria uma proposta para tornar nossa Corte
Suprema mais permeável ao debate público, não vem se mostrando
eficaz para uma alteração nas práticas jurisdicionais. Desse modo,
tem-se “julgamentos colegiados produzindo decisões em colegiado,
e não decisões colegiadas construídas a partir do debate/diálogo em
torno dos temas envolvidos e de sua fundamentação”. (BOLZAN,
2012, p. 185).

Dessa maneira, pode-se encontrar vários argumentos que
tornam a audiência pública um ato de caráter discricionário dos próprios Ministros do Supremo Tribunal Federal, o que vai de encontro
à ideia de democracia e participação que a criação das audiências
públicas pretendia, na medida em que passam a ser manipuladas
sem critérios objetivos – ou por um critério que não é público, não
democrático. A falta de rito de tais atos gera consequências deslegitimantes, uma vez que, serão convocadas, ocorrerão e serão abertas
a determinado público, de acordo com o que determinado Ministro
julgar necessário, não sendo oportunizado um efetivo debate acerca
do debate objeto da audiência, muito menos um “constrangimento”
ao julgador quando da prolação da decisão que com ela deveria dialogar criticamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim, o que deveria ser um mecanismo com objetivo de dar
mais legitimidade ao Estado Democrático de Direito, promovendo a
abertura de vários canais de comunicação com a sociedade em todas

Dessa maneira, o que deveriam ser meios eficazes para promover decisões mais justas e adequadas de acordo com a nossa
Constituição, até o momento, não se exercitam como instrumento
de efetiva democratização “participativa” do Sistema de Justiça.
O que se tem, é apenas e tão somente uma abertura popular de
forma aparente, e que, quando analisada na prática, demonstra que
não é possível encontrar reflexos da efetiva incidência das audiências
públicas como mecanismo suficiente para trazer ao Sistema de Justiça os pressupostos democráticos de participação inerentes ao nosso
Estado Democrático de Direito.
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PARTE 3
DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS

DEMOCRACIA SITIADA
Carlos Marden111
“A democracia alia esses dois princípios aparentemente
contraditórios: um, que o poder emana do povo; outro, que
esse poder não é de ninguém. Ora, ela vive dessa contradição.
Por pouco que esta se arrisque a ser resolvida ou o seja, eis a
democracia prestes a se desfazer ou já destruída”
(Claude Lefort, A Invenção Democrática)

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Este texto decorre de uma provocação a respeito dos limites do
Estado. Quando convidado a contribuir para a presente obra, foi-me
apresentada a questão de que se buscava reunir uma série de artigos
versando sobre os limites de atuação do Poder estatal.... Ou sobre a
falta deles. Chega a ser evidente a relevância do tema, na medida em
que (mesmo no terceiro milênio) as relações entre Estado, sociedade
e indivíduo tendem sempre a se dar em torno de um limite muito sutil
entre a liberdade e a intervenção. Por mais difícil que seja estabelecer um perfeito equilíbrio entre as 02 (duas) figuras, trata-se de um
desafio que deve ser enfrentado de forma incessante, vez que diretamente relacionado a questões fundamentais referentes à formatação
do Estado e à efetividade dos direitos fundamentais.
Especificamente dentro do meu atual tema de reflexão, cabe
abordar essa questão sob a perspectiva democrática. Em outras palavras, cumpre investigar se a democracia pode servir de limite ao Poder
111 Procurador Federal. Especialista em Direito Processual Civil e Mestre em Ordem Jurídica Constitucional pela Universidade Federal do Ceará. Doutor em Direito Processual pela Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais. Pós-doutorando em Estado, Constituição e Democracia
pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Sócio-fundador do Instituto Intellegens.
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do Estado e, em hipótese positiva, como e em que medida isso pode
se dar. Não se trata de uma questão simples de delinear ou mesmo de
uma que seja possível esgotar. A relação entre Estado e democracia
(permeada pela Constituição) flui de maneira dinâmica entre o político e o jurídico, quase sempre esbarrando em outras questões que
lhes são estranhas, como as econômicas e culturais. Neste contexto,
é razoável supor que a questão que se apresenta não pode ser totalmente esgotada, notadamente em um texto curto.
Tal complexidade pode vir a significar que não exista uma
única resposta a ser apresentada para todas as sociedades (e todas as
épocas), mas não significa que não seja possível avançar na reflexão.
De fato, em tendo fundamento a tese que sustento, existem elementos
intrínsecos à democracia que permitem que se estabeleçam alguns
limites objetivos ao Poder estatal, isso porque o conceito é indissociável (também) da ideia de liberdade. Com base nessa premissa, é
que será desenvolvido o presente trabalho, mediante o qual se busca
compreender que, além dos limites fluidos, existem alguns limites
claros entre o Estado e a sociedade, os quais não podem ser cruzados,
sob pena de se comprometer o caráter democrático pretendido.
Para tanto, será inicialmente analisado o conceito de Estado
Democrático de Direito, não em seus elementos estruturais, mas sim
sob uma perspectiva histórico-institucional. O que se buscará é situar
o Estado Democrático de Direito dentro dos vários tipos de Estado
(e seus protótipos) que existiram ao longo dos milênios, de forma a
que se compreenda a nomenclatura. Cada tipo novo de Estado recebeu uma denominação específica por ter se caracterizado por alguma
mudança significativa em relação ao então predominante, de maneira
que se pretende investigar qual o ganho sistêmico que caracteriza o
Estado Democrático de Direito. O objetivo é tentar definir exatamente porque tal tipo de Estado é chamado de democrático, para
que se possa estabelecer a existência de uma essência sem a qual ele
resta descaracterizado.
Uma vez realizada esta investigação, ter-se-á uma definição
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de onde a democracia se encaixa na caracterização do Estado Democrático de Direito. Nesse ponto, cabe uma reflexão a respeito
do conceito de democracia, para que se entenda o ganho sistêmico
envolvido na adoção do referido modelo estatal. Tal reflexão se fará
com base na Teoria da Democracia Construtiva, segundo a qual a
democracia pode ser relacionada com a capacidade das pessoas de
construir a sua própria realidade. A apresentação da ideia de democracia sob a perspectiva construtiva é fundamental para que se possa
entender como se dá a relação entre liberdade e intervenção em uma
sociedade democrática, na qual às pessoas deve ser assegurado o direito de influir diretamente nas decisões que virão a afetá-las.
A partir da adoção da Teoria da Democracia Construtiva como
critério de democraticidade do Estado de Direito, será possível avançar para investigar a forma pela qual a democracia pode se apresentar
como limite ao Poder do Estado. Efetivamente, em se adotando a
perspectiva de que uma sociedade é tão mais democrática quanto
maior for a capacidade de seus membros de construir a própria realidade, então é razoável sustentar que existe uma determinada zona
de decisão que não pode ser invadida pelo Estado, sob pena de provocar um desnecessário comprometimento da capacidade decisória
dos membros daquela sociedade. Essa é a ideia central do que será
chamado de Princípio de Influência Exclusiva, ponto central do raciocínio a ser aqui desenvolvido.
É clássico o entendimento de que a Constituição serve basicamente para estabelecer limites para a atuação do Estado (seja
disciplinando a sua organização/estrutura, seja concedendo direitos
fundamentais aos cidadãos). Ainda que a afirmação se trate de uma
evidente simplificação, a verdade é que a Constituição serve como
limite ao Estado (e seu Poder), precisamente pelo fato de que, como
decorre do próprio conceito: a Constituição é o roteiro pelo qual
se constitui o Estado. Sendo assim, não é despropositada a pretensão de analisar a Constituição com o intuito de reconhecer normas
que possam ser utilizadas como parâmetros para a configuração de
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determinado Estado. Na verdade, esse é um exercício que se faz
necessário, na medida em que, por definição, um Estado de Direito
constitucional encontra seus primeiros limites na Constituição.
A partir dessas reflexões iniciais, pode-se dizer que o objetivo
do presente texto é sustentar que o mero conceito de Estado Democrático de Direito já serve como limite ao Poder estatal, na medida
em que existe um ganho sistêmico específico quando a Constituição
define que o Estado de Direito deve ser democrático. Ignorar este
limite, significa permitir que as tendências naturalmente autoritárias
do Estado acabem por sitiar a democracia dentro de muralhas que
descaracterizem o modelo democrático, submetendo (de maneira indevida) os cidadãos à tutela estatal. Por tal motivo, entender o que
(sob a perspectiva construtiva) tem de democrático o Estado Democrático de Direito é fundamental para assegurar o adequado equilíbrio
(entre liberdade e intervenção) exigido pela opção constitucional.

I O QUE TEM DE “DEMOCRÁTICO” O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO?
Antes que se enfrente propriamente a questão de como o princípio democrático pode se apresentar como limite ao Poder estatal,
cumpre entender como Estado e democracia se relacionam. Como
é fácil de perceber, a referida relação pode ter várias dimensões e ser
marcada por uma complexidade que não pode ser exaustivamente
explorada sem extrapolar o objeto deste trabalho. Por tal motivo, far-se-á um corte epistemológico, que permita manter o foco em apenas
um aspecto da relação, qual seja a qualificação de “democrático” que
se convencionou agregar ao Estado de Direito. Apesar de ser uma
abordagem de alcance limitado, será suficiente para concentrar as reflexões indispensáveis ao avanço do problema de como a democracia
pode eventualmente ser sitiada.
A expressão Estado Democrático de Direito foi definitivamente incorporada ao vocabulário da teoria geral do Estado a partir da
segunda metade do século XX, o que pode ser atestado pelo fato de
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estar consagrada nas constituições promulgadas nas últimas décadas112
(incluindo a da República Federativa do Brasil). Sendo assim, de uma
maneira geral (e especialmente na sociedade brasileira), compreender
o conceito de Estado Democrático de Direito significa compreender
um elemento importante da opção constituinte na formatação do
Estado. Em outras palavras, a pergunta que serve de título para o
presente tópico busca uma resposta que esclareça exatamente o que
o legislador constituinte originário estava propondo ao optar pelo
perfil democrático para o Estado brasileiro.
Ao se discorrer sobre o Estado Democrático de Direito, é muito
comum a explicação que o coloca como um sucessor histórico (e axiológico) do Estado Liberal e do Estado Social. Numa abordagem de
caráter tipicamente dialético, o Estado Liberal é apresentado como
a tese, o Estado Social como a antítese e o Estado Democrático de
Direito como a síntese. Em resumo: um Estado de foco nos direitos
políticos e civis (chamados de primeira dimensão), sucedido por um
Estado com foco nos direitos sociais (chamados de segunda dimensão), cumulando em um Estado com foco nos direitos fundamentais
(de todas as dimensões)113. Ou ainda em outras palavras: um momento
histórico no qual a sociedade pleiteava direitos (civis e políticos) contra
o Estado, sucedida por uma fase na qual a sociedade pleiteava direitos
(sociais) do Estado, cumulando em uma fase na qual o Estado é visto
como guardião dos direitos fundamentais (como um todo).
Acontece que a referida explicação, apesar de se valer de um
112 A título de exemplo, a Constituição Portuguesa (1976) estabelece, em seu artigo segundo que
“a República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular,
no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia
de efectivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de
poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento
da democracia participativa”.
113 No presente trabalho se faz a opção por usar o termo “dimensão” e não “geração” para se referir
a cada grupo de direitos sociais. Tal opção se deve ao fato de que a expressão mais consagrada
pode levar a uma confusão consistente em se pensar que os direitos de geração mais recente
superam os direitos das gerações anteriores, como foi pensado, por exemplo, nos estados comunistas, cuja prevalência dos direitos sociais implicava restrição das liberdades civis e políticas. O
termo dimensão, entretanto, parece mais preciso, na medida em que cada novo grupo de direitos
fundamentais que surge acaba por redimensionar o princípio da dignidade da pessoa humana,
sendo este um ponto de convergência no qual se impõe a convivência harmônica de todos os
direitos fundamentais, num entendimento compatível como Estado Democrático de Direito.
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esquema evidentemente didático (e até mesmo funcional), retrata a
sucessão cronológica de modelos estatais sem se atentar para características fundamentais que os definem, tendo como resultado uma
distorção na percepção da verdadeira relação entre os modelos. Senão
vejamos. Em primeiro lugar, cumpre apontar que as Revoluções Liberais (Inglesa, Americana e Francesa) não podem ser compreendidas
senão mediante a indicação de que marcam o surgimento do Estado de
Direito em contraposição ao Estado Absoluto até então predominante.
Embora seja verdade que esse momento histórico teve os direitos civis
e políticos como referências centrais, não se pode olvidar que a afirmação de direitos contra o Estado era o instrumento mediante o qual
se rompia com todo um modelo estatal, transcendendo em muito uma
eventual preferência por direitos de determinada dimensão.
A partir de tal constatação, é possível verificar que o Estado
Social na verdade não significa um novo modelo estatal em relação
ao Estado Liberal, na medida em que ambos continuam a ser caracterizados como Estado de Direito. Se existe uma diferença de foco
em direitos de dimensões diversas (e isso parece ser praticamente
pacífico), trata-se apenas de uma questão de amadurecimento: mais
de um século depois das Revoluções Liberais, ficara claro que os
direitos originalmente colocados como limites (negativos) ao Estado
não eram suficientes para assegurar dignidade aos cidadãos, motivo
pelo qual novos limites (positivos) vieram a lhe ser impostos, dessa
vez exigindo sua atuação e não sua omissão. Diferentes modelos
estatais? Certamente que não! Apenas diferentes momentos de um
mesmo modelo estatal que comportou mudança de perfil antes que
uma verdadeira sofisticação lhe fosse exigida.
Tal sofisticação veio com o Estado Democrático de Direito.
Agora sim, a discussão não dizia respeito apenas a qual dimensão da
dignidade da pessoa humana mereceria atenção, mas sim à própria
forma como o direito era produzido/aplicado. Se o Estado de Direito
rompeu com o Estado Absoluto ao impor limites legais e constitucionais (como a separação de Poderes, a legalidade etc.) à atuação dos
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governantes, o Estado Democrático de Direito vai promover uma
nova mudança qualitativa: a partir de então, compreende-se que não
basta o Estado estar submetido ao direito, mas também que é necessário que esse direito seja produzido/aplicado de maneira democrática.
Ao contrário do que poderia dar a entender a expressão, o que é
democrático não é o Estado (em si mesmo cercado de autoritarismo
típico do Poder que o caracteriza), mas sim o direito que o limita.
Nesse ponto é possível, então, reorganizar o esquema teórico
clássico, para nele situar devidamente o Estado Democrático de Direito. Num primeiro momento, após o surgimento do Estado-nação,
ele se caracterizava por ser absoluto (até pelos fundamentos que então
lhe davam sustentação), ou seja, por não encontrar limites senão no
próprio governante ou em deus. Num segundo momento, passa-se a
entender que o Estado deve estar submetido ao Ordenamento Jurídico e que o direito – e os direitos (inicialmente de primeira, depois de
segunda dimensão) – deve lhe servir de limite de atuação. Num terceiro momento, compreende-se que o Ordenamento Jurídico não serve
de limite suficiente se a sua origem for autoritária, motivo pelo qual
o modelo a ser consagrado exige que sua origem seja democrática.
Sendo assim, o que o Estado Democrático de Direito tem de
“democrático” é o fato de que se trata de um Estado submetido a
um direito construído democraticamente. O Estado Democrático
de Direito não é uma síntese do Estado Liberal com o Estado Social,
mas sim uma versão sofisticada do Estado de Direito, caracterizada
pelo caráter democrático do direito que rege a sociedade (e serve
de limite à atuação do próprio Estado). Dessa constatação, portanto, resta claro o fato de que o princípio democrático não apenas
pode, como deve ser tomado como um limite à atuação estatal, na
medida em que é uma qualidade que se incorpora ao direito como
elemento inerente a tal modelo estatal. Por tal motivo, indispensável uma breve investigação a respeito do que deve se entender por
democrático, para que se possa definir exatamente em que termos
se dá a referida limitação.
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II DEMOCRACIA SOB PERSPECTIVA CONSTRUTIVA
O que o Estado Democrático de Direito oferece de ganho sistêmico é exatamente o fato de incorporar (à exigência de que o Estado
seja submetido ao direito) a exigência de que o direito seja democrático.
Mas, para essa finalidade, o que se pode entender como democracia? Sabe-se que a democracia tem uma longa história que começou
há aproximadamente dois mil e quinhentos anos, quando a sociedade
grega se permitiu três décadas de experiência democrática. Entretanto, desde então, durante mais de dois mil anos, a democracia não fez
mais parte da experiência das sociedades, salvo uma ou outra situação
específica114 que possa ser apontada por um observador atento. Sendo
assim, a história dos milênios que se passaram após o surgimento da
democracia na verdade é contado por meio de longos recessos.
Efetivamente, se hoje é possível dizer que a opção pelo Estado
Democrático de Direito é bastante difundida por todo o Mundo115, é
importante esclarecer que: a) não se trata do resultado de muitos milênios de experiência democrática; e b) aquilo que hoje se compreende
por democracia é substancialmente diverso do que se entendia originalmente (ROSENFIELD, 2008). Na verdade, para ser preciso, o
Estado Democrático de Direito que serve de modelo (ou seria ideal?)
para as sociedades do século XXI é sim resultado de um processo
histórico, mas compreendido num período que se iniciou com as
Revoluções Liberais. Desde então, seguiram-se três séculos nos quais
114 A Magna Carta pode ser apontada como exemplo de exceção pontual ao esquecimento
generalizado da democracia. Assinada em 15 de junho de 2015, a Magna Carta apresentava
elementos típicos de uma Constituição (entendida como normal fundamental de limitação
do Poder do Estado), mas também algumas disposições de nítido caráter democrático (no
sentido de capacidade construtiva), como por exemplo: a) necessidade de autorização do
conselho geral para o estabelecimento de tributos; b) restrição de que as multas aos súditos
só poderia ser imposta por eles próprios; e c) estabelecimento de que a privação de bens e de
liberdade dependia de prévio julgamento pelos próprios pares. Sendo assim, numa concepção
de democracia compatível com a Teoria Construtiva, pode-se entender que a Magna Carta
representou um avanço na capacidade construtiva da sociedade que lhe estava submetida.
115 Essa avaliação leva em conta o fato de que nem sempre a opção pelo modelo democrático
de Estado de Direito é veiculada sob a nomenclatura de Estado Democrático de Direito.
A Constituição chilena (1980), por exemplo, em seu artigo 4° vai dizer que “Chile es una
república democrática”. A mesma expressão também é utilizada pelo artigo 1° da Constituição
da Itália (1947). Já a Constituição da Espanha (1978) prefere usar a expressão Estado Social
e Democrático de Direito.
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foram acumuladas uma série de contribuições teóricas que pautaram
a experiência histórica (ocidental) e se conjugaram para formar o
núcleo daquilo que se convencionou reconhecer como sendo o princípio democrático.
Com objetividade máxima, poder-se-ia dizer que o princípio
democrático ressurgiu nas Revoluções Liberais fundado na ideia de
universalidade e se desenvolveu de maneira que hoje compreende
basicamente as ideias de: a) igualdade (TOQUECVILLE, 2007); b)
representação (KELSEN, 2003); c) pluralismo (ARON, 1968); e d)
participação (HABERMAS, 2003). Em outras palavras, a concepção
de democracia mais difundida no século XXI traz em si a compreensão de que a sociedade deve reconhecer a pluralidade de seus
membros e a sua igualdade (pelo menos perante a lei), lhes assegurando o direito de participar universalmente da vida política, ainda
que por meio de representantes legitimamente eleitos. Normalmente
é a isso que se refere quando se fala de democracia.
A tese aqui defendida, entretanto, é sustentar que a mera
coordenação dessas características não é suficiente para traduzir o
verdadeiro significado (e também o alcance) do princípio democrático; por trata-se de uma definição muito focada na democracia das
sociedades ocidentais contemporâneas, desprezando outras experiências históricas (inclusive a própria experiência originária grega). Sendo
assim, apesar de pontualmente pertinente, essa definição não é abrangente o suficiente para esgotar o objeto da democracia, tendo apenas
uma funcionalidade ocasional. Diante dessa objeção, apresenta-se,
então, a questão de saber se é possível elaborar um conceito de democracia que seja capaz de lidar com todas as experiências históricas
até hoje conhecidas. A resposta positiva se impõe.
Analisando tais experiências históricas (e as contribuições teóricas que delas decorreram ou lhes deram sustentação), é possível
afirmar que todas elas giraram em torno de uma mesma lógica: permitir que as pessoas possam construir a sua própria realidade. Aquilo
que se chama de Teoria da Democracia Construtiva parte da ideia
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de que todas as características da democracia são apenas abordagens
pontuais que referidos autores promoveram sob diferentes perspectivas. Na verdade, de Platão a Jürgen Habermas (passando por Alexis
de Tocqueville e Hans Kelsen), o que se fez foi perceber o mesmo
fenômeno por diferentes ângulos, o que circunstancialmente permitiu
que fosse dado destaque a diferentes aspectos do princípio democrático. Uma abordagem adequada, entretanto, exige uma solução capaz
de coordenar tais perspectivas em um conceito compatível com as
experiências históricas conhecidas.
A solução apresentada pela Teoria da Democracia Construtiva
é definir que a democracia se relaciona com a construção da realidade, de maneira que uma sociedade será tão mais democrática quanto
mais for assegurado a seus cidadãos a capacidade de construir suas
próprias realidades. Era assim na Grécia (quando o povo assumiu o
controle da Cidade-Estado), era assim na Carta Magna (quando os
lordes impuseram ao Rei João Sem Terra algumas exigências que
lhes transferia poder construtivo). É assim nas sociedades ocidentais
contemporâneas, nas quais o princípio democrático se traduz na exigência de que todos sejam reconhecidos igualmente como sujeitos de
direito plurais e capazes de (diretamente ou por maio de representantes) contribuir para a elaboração das leis que lhes serão destinadas.
Vê-se, portanto, que, respeitada a realidade histórica na qual
cada sociedade esteve inserida, a demanda democrática é sempre uma
demanda por capacidade de influir na construção da própria realidade. Sendo assim, é possível inclusive definir que, ao longo da história,
o autoritarismo se fez presente sempre que o Estado (ou o detentor
circunstancial do poder) se valia de sua superioridade (numérica, por
exemplo) para subjugar as pessoas a viver em uma realidade cuja
construção não lhes era franqueada. A adoção da Teoria da Democracia Construtiva, então, permite que se avance no enfrentamento
da questão democrática, oferecendo um sentido único ao princípio
democrático, ao mesmo tempo em que se mostra capaz de acomodar
as peculiaridades de cada sociedade real.
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Nesse ponto, um esclarecimento se faz necessário. Mesmo
numa primeira apresentação, é perceptível que a perspectiva construtiva exige que se adote uma concepção ampla de democracia, no
sentido de que a capacidade para construir a própria realidade pode
ser entendida de muitas maneiras diversas (inclusive não relacionadas
com o Ordenamento Jurídico). Sendo assim, o desenvolvimento do
tema exige que se responda à seguinte questão: como a Teoria da Democracia Construtiva estabelece a diferença entre normas jurídicas e
não jurídicas? A resposta é a seguinte: não estabelece. Para a Teoria da
Democracia Construtiva a realidade das pessoas é regulada por uma
série de normas e todas elas são tratadas como sendo pertinentes à
questão democrática.116
Explica-se: na medida em que a democracia é compreendida
como a capacidade da pessoa de construir a sua própria realidade, essa
capacidade é afetada não apenas por normas jurídicas, mas também
por normas de outra natureza (como morais ou religiosas, por exemplo). No cotidiano da pessoa, ela é obrigada a lidar com normas de
conduta que lhe atingem independentemente de sua origem ser ou
não estatal. Cumpre, inclusive, chamar a atenção para o fato de que as
normas jurídicas não são assim consideradas por terem um conteúdo
especial, mas apenas por estarem inseridas ou não em um Ordenamento Jurídico (que encontra suporte no Estado). Sendo assim, não
existem normas naturalmente jurídicas ou algo do tipo. Qualquer
conduta pode vir a ser regulada e qualquer norma de conduta pode
adquirir caráter jurídico, bastando, para tanto, que seja incorporada
ao Ordenamento Jurídico.
Tal constatação é de suma importância, porque desmistifica a
tentativa de restringir a aplicação do princípio democrático às normas
116 Tal afirmação, entretanto, não significa que não se reconheça que a diferença existe. Claro que
existe. Pode-se, por exemplo, adotar a abordagem positivista, segundo a qual as normas jurídicas são identificadas por fazerem parte de um Ordenamento Jurídico (assim entendido aquele
conjunto de normas que goza de proteção estatal). O que acontece é que o reconhecimento
de que apenas algumas normas fazem parte do Ordenamento Jurídico não implicar excluir
do debate aquelas normas que não sejam jurídicas. Seja qual for a natureza da norma, ela é
relevante para a democracia, na medida em que afete (positiva ou negativamente) a capacidade construtiva de qualquer pessoa. Em outras palavras, a possibilidade de qualificar algumas
normas como jurídicas não faz com que apenas elas sejam interessantes para a democracia.
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jurídicas, como se elas existissem em um plano ontológico separado
das demais. Na verdade, toda e qualquer conduta do ser humano pode
ser analisada sob a perspectiva democrática, notadamente quando
expressamente regulada e com mais atenção quando tal disciplina
decorrer de uma norma jurídica. Em resumo: não existem condutas
humanas que não toquem o problema da democracia, pelo simples
fato de que toda a conduta humana se relaciona com a capacidade da
pessoa de construir a própria realidade. Excluir determinada conduta
do debate democrático sob o argumento de que ela não é regulada
por uma norma jurídica é ignorar que aquela conduta está sempre
sujeita a uma potencial regulação, motivo pelo qual é pertinente lhe
atribuir valor democrático.
Fazendo um apanhado do que foi exposto até então nesse
tópico, pode-se afirmar que a democracia é a capacidade de cada
pessoa (ou grupo) de construir a sua própria realidade. Como a
realidade das pessoas passa necessariamente por uma infinidade de
condutas (reguladas ou não), é possível medir a democraticidade de
uma sociedade a partir de quanta capacidade construtiva é assegurada aos cidadãos. Tal capacidade deve se relacionar não apenas com
as condutas disciplinadas por regras jurídicas, mas com todas elas,
porque qualquer conduta é passível de regulação (eventualmente por
meio do Ordenamento Jurídico). Desse modo, cada conduta das pessoas interessa à democracia, não com o intuito de regulá-las, mas
exatamente com o objetivo de avaliar o quanto lhes é permitido contribuir para a construção de suas próprias realidades.

III O PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO COMO LIMITE AO
PODER REGULADOR DO ESTADO
Num primeiro momento deste trabalho, dedicou-se um tópico
a apresentar a ideia de que o Estado Democrático de Direito não
deveria ser compreendido como uma síntese do Estado Liberal
com o Estado Social (embora lhes suceda cronologicamente), mas
sim como uma sofisticação do Estado de Direito, o qual passa a ser
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qualificado pela exigência de que o direito seja produzido democraticamente. Num segundo momento, apresentou-se a Teoria da
Democracia Construtiva, promovendo uma releitura do conceito de
democracia, com a pretensão de apontar que todas as experiências
históricas (e todas as contribuições teóricas) podem convergir em
torno da concepção de democracia como capacidade para construir
a própria realidade (independentemente de normas autoritárias que
subjuguem individualidades mediante imposição de uma suposta autoridade circunstancial).
Chegou o momento, então, de demonstrar como essas ideias se
encaixam. Em outras palavras, se o Estado Democrático de Direito
é uma forma de Estado que se vincula a um direito democrático e a
democracia é medida pela capacidade das pessoas de construir a própria realidade, então uma pergunta se impõe: como a pretensão de ser
democrático (de assegurar capacidade construtiva para os cidadãos)
pode se apresentar como um limite ao Poder do Estado? Em outras
palavras: em que medida há uma diferença entre a sujeição do Estado
ao direito e ao direito democrático? Para responder a tal pergunta é
preciso entender a função do princípio democrático como limite ao
poder do Estado. Tal questão pode receber duas abordagens alternativas, que na verdade se mostram complementares.
A primeira perspectiva possível é aquela mais formal, que já
foi analisada durante o presente trabalho: se o Estado de Direito
era marcado pelo fim do absolutismo e pela submissão do Estado
ao Ordenamento Jurídico, o Estado Democrático de Direito será
marcado e caracterizado pelo fato de o Estado estar submetido a um
Ordenamento Jurídico construído democraticamente. Sob essa perspectiva, portanto, a questão se resolve a partir do momento em que a
limitação de poder do Estado se dê por meio de normas construídas
em procedimentos nos quais seja assegurada a participação (direta
ou indireta) de ampla maioria das pessoas, consideradas como iguais
perante a lei. Sem dúvida, trata-se de uma perspectiva correta. Sem
dúvida, trata-se de uma perspectiva insuficiente.
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Apesar de correta, a perspectiva informal já poderia ser utilizada há algumas décadas, apenas com base nas contribuições teóricas
que se sucederam à metade do século XX. O que a Teoria da Democracia Construtiva traz de contribuição própria é a possibilidade de
analisar a questão por uma perspectiva material. Em outras palavras,
entender que democracia tem a ver com a capacidade das pessoas
de construir a sua própria realidade abre espaço para entender que o
princípio democrático representa não apenas um limite formal, mas
também material ao poder do Estado. Avançando um pouco mais
no raciocínio, permite compreender que o adjetivo “democrático”
limita não apenas a forma como o Estado deve produzir normas, mas
também sobre o que lhe é dado legislar. Aqui, cabe uma digressão.
Como já colocado, cada indivíduo encontra-se diuturnamente
submetido a uma infinidade de normas que regulam a sua conduta. Tais normas podem ser jurídicas, mas não é necessário que seja
assim. Normas de natureza moral (ou mesmo criadas individual e
arbitrariamente) podem indicar como alguém deve se vestir, quem
cumprimentar, como se portar, onde comer, quanto dinheiro juntar
etc. Para o indivíduo, todas são normas de regulação de conduta, com
a única diferença de que as normas jurídicas contam com o respaldo
estatal em caso de violação. Também como já colocado, não existem
condutas naturalmente jurídicas (o que seria um contrassenso): toda
e qualquer conduta pode ser regulada por uma norma jurídica, bastando que desperte atenção e interesse suficientes do Estado.
A pergunta é: será que ao Estado é dado o poder de regular
qualquer conduta? A resposta negativa se impõe. Pelo menos sob a
perspectiva da Teoria da Democracia Construtiva. Explica-se. Nos
termos da referida teoria, uma sociedade é tão mais democrática
quanto maior for a capacidade dos indivíduos de construir a própria
realidade. Acontece que essa capacidade construtiva é diretamente
afetada pelo número de pessoas que é envolvida na tomada de cada
decisão (ou elaboração de cada norma, caso se prefira). Parece extreme de dúvida a afirmação de que alguém que toma uma decisão
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sozinho tem muito mais liberdade de ação do que quando precisa
tomar uma decisão juntamente com outro, situação que se agrava
na medida em que novas pessoas são incluídas naquela relação. Tal
fenômeno será chamado de erosão democrática (em referência à diminuição da influência do destinatário da norma).
Efetivamente, na medida em que mais pessoas se envolvem na
construção de uma determinada norma/decisão, existe uma progressiva perda de influência de cada um dos envolvidos, até que existe um
ponto de ruptura no qual tantas pessoas são interessadas na questão
que sequer lhes é reservada a participação direta. É o que acontece com
o sistema representativo, no qual os destinatários das normas não têm
direito a voto e voz na sua construção, sendo-lhes reservado apenas o
instrumento de eleição de seus representantes e as tentativas (raramente
bem sucedidas) de influenciar a atuação dos eleitos. Mesmo depois de
cruzada a linha que separa a participação direta da representação, ainda
é possível pensar em níveis progressivos de erosão democrática, como
acontece com o deslocamento de determinada competência legislativa
da esfera municipal, para a estadual e/ou municipal.
Percebe-se, portanto, o óbvio: as pessoas têm uma influência
quase absoluta nas decisões que podem tomar sozinhas e quase nenhuma influência nas decisões tomadas por meio de representantes
eleitos. Entre os dois extremos, existe todo um espectro de variações,
ao longo do qual a capacidade democrática vai progressivamente erodindo. Sendo assim, é possível afirmar com segurança que qualquer
sociedade será tão mais democrática quanto mais conseguir manter a
esfera decisória próxima do indivíduo e, por outro lado, será tão mais
autoritária, quanto mais distante o indivíduo estiver de influenciar as decisões que lhe afetam diretamente. Essa medida, entretanto, não pode
ser aplicada diretamente, porque é evidente que indivíduos que vivem
em sociedade nem sempre podem decidir sozinhos como se conduzir.
De fato, parece que aqui existe um paradoxo. O princípio
democrático exige que as pessoas tenham máxima influência na construção das decisões que afetam as suas vidas e a vida em sociedade
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impõe uma realidade na qual as decisões quase sempre afetam muitas
pessoas (às vezes, um número tão grande que impede que os envolvidos decidam diretamente). Não é à toa, portanto, que muitas vezes se
diz que a democracia direta é impraticável nas sociedades modernas,
dada a sua dimensão e complexidade117. Tal posição cética, entretanto, não precisa estar correta. Como já afirmado, entre a decisão
(exclusivamente) individual e a representação (por meio de políticos
inacessíveis) existe todo um espectro de possibilidades, ao longo do
qual surgem inúmeras configurações decisórias.
A questão que se apresenta, portanto, é saber em qual ponto
de tal espectro deve se situar cada decisão. E aqui volta-se ao ponto
principal: se a transferência da decisão do indivíduo para o Estado
gera uma erosão democrática, então quem deve decidir? Para responder essa pergunta, a Teoria da Democracia Construtiva recorre
ao chamado Princípio da Influência Exclusiva. Tendo em vista que a
democracia se enfraquece a cada nova pessoa incluída na tomada de
decisão (e mais ainda quando a representação se faz necessária), então
uma sociedade democrática deve reconhecer aos indivíduos o direito de ter as suas vidas reguladas por normas que sejam construídas
mediante influência exclusiva daqueles que serão por elas afetados.
É claro que numa sociedade moderna complexa poucas situações serão de interesse exclusivo de um indivíduo, permitindo que
ele possa decidir sozinho como regular a própria conduta. Porém,
da mesma maneira, são poucas as situações que interessam a tantas
pessoas a ponto de tornar impossível a sua deliberação direta. O que
o Princípio da Influência Exclusiva diz não é que o indivíduo deve
sempre decidir sozinho como se conduzir, mas sim que o grupo de
indivíduos envolvido na decisão deve ser restrito aos que serão atingidos por ela. Tem-se, então, uma inversão: em vez de se configurar um
117 Em seu livro “Ódio à Democracia”, Jacques Rancière aponta expressamente o fato de que
a democracia representativa nunca uma resposta para lidar com grandes espaços e muitas
pessoas, mas sim uma forma de institucionalização de um sistema oligárquico, no qual partese da premissa de que (por serem mais capacitadas) algumas pessoas devem decidir por outras
(supostamente incapazes de tomar suas próprias decisões). Como ele próprio arremata: “a
representação é, em sua origem, o exato oposto da democracia” (p. 69-70).
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sistema de regulação que parte do Estado, configura-se um sistema
que parte do indivíduo e vai incluindo mais pessoas progressivamente, restringindo o direito de influência aos interessados.
Reconhecer que o Princípio da Influência Exclusiva deriva do
conceito de democracia (sob perspectiva construtiva) implica entender que os indivíduos têm direito de decidir sozinhos qualquer
questão que diga respeito apenas a eles próprios, sendo a mesma
lógica aplicada a qualquer grupo (um casal, uma família, um condomínio etc.). Ademais, implica entender que só é possível cruzar o
limiar da democracia direta com a indireta quando a decisão interesse
a tantas pessoas que seja inevitável recorrer à representação. Isso
acontece porque atribuir influência àqueles que não serão afetados
pela decisão equivale a promover uma erosão democrática desnecessária, o que tem evidente viés autoritário.
Na medida em que a Teoria da Democracia Construtiva privilegia a capacidade de influência dos indivíduos/grupos, ela estabelece
espaços de reserva de atuação, que devem ser preservados de qualquer interferência indevida. Essa proteção se aplica inclusive contra
uma possível interferência estatal, que pretenda impor uniformidade
jurídica sob o argumento de segurança jurídica ou interesse público.
Em se reconhecendo que o pluralismo é elemento constitutivo da
democracia, o princípio democrático passa a contemplar a necessidade de reconhecimento da diversidade de regulação de condutas
entre os indivíduos/grupos. Tal pluralismo só pode ser preservado
se cada indivíduo e/ou grupo tiver assegurado o direito de decidir
com exclusividade a respeito de questões que tocam apenas a eles,
sob pena de ver-se cercado por legislação estatal indevida.
É nesse sentido que se pode falar em uma democracia sitiada.
Aquela que se verifica num Estado que se pretende democrático, mas
legisla de forma tal que invade indevidamente as esferas de atuação
que deveriam ser reservadas aos indivíduos/grupos em caráter de
influência exclusiva. Quando o Estado não tem uma concepção democrática adequada, acaba por se mostrar autoritário não em caráter
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formal (pois as normas continuam a ser construídas por representantes legitimamente eleitos), mas sim em caráter material (na medida
em que legisla sobre o que não é de interesse de todos, promovendo
uma erosão democrática indevida). Encontra-se sitiada a democracia,
sempre que o indivíduo se encontra sitiado por normas que foram
construídas sem que lhe fosse assegurada a influência adequada.
Nesse ponto, é importante resgatar o fato de que qualquer
conduta do indivíduo pode ser objeto do Ordenamento Jurídico,
não havendo nada que esteja imune à ação legislativa do Estado118.
Numa perspectiva construtiva, só caberia ao Estado legislar sobre
assuntos que fossem de interesse de grupos tão grandes que não
fosse possível decidir diretamente. Nos casos em que os assuntos
interessam apenas ao indivíduo ou a grupos aptos à autorregulação,
não é dado ao Estado o direito de impor legislação, na medida em que
essa sistemática promove uniformização de normas e atenta contra
o pluralismo. Além disso, promove ainda uma erosão democrática
indevida, ao violar diretamente o Princípio da Influência Exclusiva.
Feitas estas considerações, é possível perceber que o Estado
Democrático de Direito tem uma concepção mais sofisticada quando
se parte da Teoria da Democracia Construtiva. Nesse caso, o adjetivo “democrático” não serve apenas para dizer que o Estado está
sujeito a um Ordenamento Jurídico construído democraticamente.
Também serve para sustentar que o Estado de Direito deve ser democrático no sentido de respeitar os seus limites legislativos, não
impondo uma uniformização de conduta indevida, sob pena de atentar contra o Princípio da Influência Exclusiva e sitiar a democracia (ao
transformar o indivíduo em refém de uma legislação excessivamente
118 Dois exemplos bastam para demonstrar esse ponto. Em março de 2014, Kim Jong-un (ditador
da Coréia do Norte) impôs que todos os homens do país deveriam adotar o mesmo corte
de cabelo que ele (até então havia uma lista de opções dos cortes de cabelos que homens e
mulheres poderiam escolher). Por outro lado, nos Estado Unidos, existem várias leis (bem
antigas, mas ainda vigentes) que proíbem determinadas práticas sexuais entre casais, ainda
que em ambiente privado. É difícil imaginar coisas mais pessoais do que preferências sexuais
e por cortes de cabelo. Também é difícil imaginar (pelo menos dentro de um uma sociedade
ocidental moderna) como essas condutas podem ser do interesse de outras pessoas ou do
Estado. Ainda assim, são assuntos devidamente regulados, como exemplos sintomáticos da
voracidade legislativa de um Estado que não reconhece seus limites.
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invasiva). Sendo assim, ao elemento formal, une-se um elemento material, tornando possível controlar tanto a forma quanto o conteúdo
da legislação estatal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em pleno século XXI, parece superada a discussão a respeito de qual o melhor modelo de Estado: a resposta quase unânime
apontará para o democrático e de direito. Entretanto, o que se vê é
que em quase todos os Estados existe uma hiperinflação legislativa,
que deixa pouco espaço para a liberdade de ação do indivíduo. Sob o
argumento de segurança jurídica ou de interesse público, o Estado se
vale da legislação para invadir esferas cada vez maiores de decisão do
indivíduo e dos grupos, fazendo com que as pessoas vivam em um
ambiente no qual a democracia se encontra sitiada. Em princípio, se
tem liberdade. Mas ela só pode ser exercida dentro de limites muito
estreitos e sob o permanente risco de sanção para aqueles que se
mostram divergentes.
Um breve vislumbre da realidade mostra que os indivíduos (e
os grupos) se encontram cercados por uma infinidade de leis que disciplinam mesmo as suas condutas mais simples, ainda que não tenham
qualquer efeito sobre outras pessoas e/ou comunidades. Trata-se de
uma situação surreal, que só pode ser justificada mediante a ficção
da democracia representativa, que legitima a construção de normas
por meio de um sistema no qual o direito de influência foi levado a
tal ponto de desgaste, que pode mesmo ser considerado inexistente.
É o ápice do fenômeno da erosão democrática. Suprime-se progressivamente a autonomia dos indivíduos/grupos, até o ponto em que
eles percam a sensação intuitiva de que deveriam ter alguma influência
sobre as normas que regulam suas condutas.
A Teoria da Democracia Construtiva rejeita a ficção da democracia representativa, ao tratá-la como um mero instrumento de
operacionalização a ser utilizado nos casos em que a quantidade de
pessoas envolvidas é tão grande que a participação direta se mostra
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impraticável. A democracia indireta, então, se apresenta como um mal
necessário, para os casos em que a democracia direta não se mostra
funcional. Trata-se de uma inversão na ordem tradicional de analisar
a questão, que começa por diluir o limite existente entre normas
jurídicas e não-jurídicas, para apresentar o Princípio da Influência
Exclusiva: cada indivíduo e/ou grupo tem direito de influenciar exclusivamente a construção de qualquer norma que só lhe diga respeito.
Sob esse novo paradigma, o indivíduo deve ter direito exclusivo
de decidir as questões que só interessem a ele, sendo progressivamente admitida a inclusão de novos agentes decisórios, desde que
interessados na decisão que também os afete. É fato que essa sistemática promoverá uma progressiva erosão democrática, mas privilegiará
a influência máxima e direta e reservará a democracia indireta para os
casos nos quais a representação se mostre indispensável. Se a democracia se encontra sitiada, a solução deve ser investir em um processo
de fortalecimento interno, que permite aos indivíduos e grupos a
reconquista do espaço decisório indevidamente invadido pelo Estado.
Na medida em que uma sociedade é tão mais democrática
quanto maior for a capacidade de seus membros de construir a sua
própria realidade, não é adequado conceber um sistema no qual a legislação estatal mantenha o indivíduo acuado e cercado por todos os
lados. A luta pela construção de um Estado Democrático de Direito
é a luta pela construção de um Estado que não se arvore no direito
de regular todos os aspectos da vida social, de maneira a não atentar
contra o pluralismo típico das sociedades ocidentais modernas. Para
tanto, é preciso defender a existência de um Princípio de Influência
Exclusiva, que inverta a lógica usual quanto à construção das normas,
evitando que a democracia seja sitiada por um Estado excessivamente
regulador. Uma pequena correção técnica, com imensas repercussões
na vida das pessoas.
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DIREITOS HUMANOS E ALTERIDADE NA CENA
DO JURIDICISMO
Mariana Rodrigues Veras119
“[...] O sistema, que não dá de comer, tampouco dá de amar:
condena muitos à fome de pão e muitos mais à fome de abraços”.
(GALEANO, 2002, p.47)

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O quadro contemporâneo abriga experiências contínuas de
severas violações dos direitos humanos coexistindo em um cenário
no qual a bandeira destes direitos é acenada de forma performática.
Pensar os direitos humanos pressupõe a consideração de múltiplos
aspectos, pressupõe o reconhecimento da esfera da alteridade que
deveria ser colocada em um plano privilegiado de reflexão.
Ao contrário de um ideal kantiano, que remete à ideia da possibilidade de uma paz perpétua, uma utopia para algumas leituras, a
humanidade reafirma, em muitos episódios do presente, a ideia da
lógica da guerra perene, um estado de guerra em suas diversas faces,
na esfera nacional e internacional. Um estado de guerra também presente no corpo a corpo social do cotidiano. Um contexto onde o ódio
é insuflado de forma bestial, o medo de um “inimigo” é reproduzido
no imaginário fantasioso que legitima uma cadeia de práticas de violação de direitos.
Neste contexto, a democracia em pleno século XXI é vista,
por vezes, como um privilégio ainda não acessível de forma irrestrita. Ditaduras ainda imperam, sistemas que na maioria das vezes
119 Doutoranda em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) e
Mestre em Direito Público pela Universidade de Brasília (UnB). Professora do Curso de Graduação em Direito da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). E-mail: mr.veras@uol.com.br
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representam a reincidência absoluta de violação dos direitos humanos. Nas democracias consolidadas não é diferente, ainda eclodem
incessantemente práticas de violação de direitos, sendo dispensável
elencar os tipos, os modos e as formas de violação.
As denúncias, os protestos, os atos de resistência contam no
mundo hodierno com veículos de comunicação sofisticados que funcionam ininterruptamente em tempo real, as redes sociais servem
de espaços de questionamento e, quando bem direcionadas, espaços
de reflexão. Inversamente, estas redes servem para a banalização de
situações e a disseminação de posturas niilistas frente à possibilidade
de transformações, tratam o cenário de violação dos direitos humanos
a partir da lógica da espetacularização.
O trabalho de organizações humanitárias ou de defesa de
direitos humanos parecem compor o cenário evidenciando sua importância, mas suas flagrantes limitações permanecem latentes. Por outro
lado, críticas contundentes são deflagradas em relação à existência e
a prática destas organizações humanitárias. Interesses econômicos se
sobrepõem, imagens de barbáries anunciadas se multiplicam.
Neste sentido, o conjunto de desafios vinculados ao debate
acerca dos direitos humanos não se restringe apenas à defesa e materialização de direitos, requer, ao contrário, o reconhecimento de
leituras predominantes existentes que ocultam os obstáculos para a
materialização dos direitos humanos.
O presente texto tem por objetivo abordar questões referentes
aos direitos humanos considerando os condicionantes de um contexto orientado por uma lógica neoliberal e um quadro de persistência
de um juridicismo acentuado. Cenário que demanda a consideração
de temas que remetem à ideia de alteridade e da esfera democrática. Neste sentido, o texto, em um primeiro momento, problematiza
questões vinculadas à esfera internacional, a conjuntura econômica
e a fetichização dos direitos humanos, em um segundo momento,
aborda o juridicismo e, por fim, contempla a articulação entre os
direitos humanos e a alteridade.

Mariana Rodrigues Veras

I DIREITOS HUMANOS EM XEQUE: CONJUNTURA
ECONÔMICA E A ESFERA INTERNACIONAL
Contemporaneamente (re)pensar os direitos humanos pressupõe reconhecer as duras práticas econômicas vigentes no cenário.
A lógica econômica esmaga sociabilidades, os mercados financeiros
minam ininterruptamente estruturas econômicas aumentando o lucro
de forma ilusória através de práticas especulativas intensificadas pela
lógica insaciável do neoliberalismo.
O neoliberalismo não se reduz a um modelo econômico, mas,
como assevera Costas Douzinas (DOUZINAS, 2009), representa
uma cosmovisão integrada englobando um modo de vida, um marco
institucional da sociedade e condicionando o modo de compreensão
das relações entre as pessoas.
[...] O capitalismo neoliberal formou a ordem real e sua ideologia
formou a ordem simbólica e imaginária de nossas sociedades nos
últimos 40 anos. Essa nova ordem mundial combina um sistema
econômico que gera enormes desigualdades estruturais e opressão com um sistema jurídico-político que promete dignidade e
igualdade. Isto cria a principal instabilidade do sistema mundial
(DOUZINAS, 2015, p.2).

O neoliberalismo enquanto modelo econômico, ou de forma
mais abrangente visão de mundo, dita e submete o ser humano a um
modo de vida insustentável ou sustentável para uma parcela restrita através da exploração e subjugação de milhões de pessoas. Uma
ordem imaginária perversa que alia a lógica de um sistema econômico,
sofisticadamente racionalizado, articulado a um sistema jurídico-político que lhe salvaguarda.
A especulação financeira, o crédito barato e o lucro em primeiro lugar desenharam abismos intransponíveis na esfera internacional.
A crise do sistema financeiro, a crise mundial que assola antigas economias, apenas agrava situações existentes anteriormente que não
emergiram no momento de crise.
Costas Douzinas denuncia um processo de despolitização
da própria política, cujo assunto agora é transferido para a esfera
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exclusiva de especialistas. O autor aponta para um perigo latente em
relação ao discurso dos direitos humanos.
Dizem-nos que a ideologia e o conflito social terminaram, que agora
os ricos e os pobres, o Norte e o Sul têm interesses idênticos e que
estes encontram sua melhor expressão nos tratados e convenções
internacionais de direitos humanos (DOUZINAS, 2015, p.3).

Neste sentido, quando os direitos humanos são usados por governos, diplomatas e soldados humanitários como naturais, neutros e
acima da política, acabam protegendo a ordem estabelecida. Ao contrário, quando são usados pelas pessoas para sua proteção, até mesmo
contra lógicas governamentais, estes direitos voltam à sua tarefa real.
Verifica-se, neste horizonte, uma conexão entre a ideologia, a
moralidade, as políticas econômicas e uma governabilidade biopolítica. Diferentemente de outros contextos, no presente, os direitos
sofrem uma mutação constituindo-se em uma modalidade de operações do próprio poder.
[...] Em nível nacional, a forma de poder biopolítico aumentou a vigilância, a disciplina e o controle da vida. A moralidade (e os direitos) foi
sempre parte da ordem dominante, em estreita relação com a forma
de poder de cada época. Entretanto, recentemente, os direitos sofreram uma mutação de uma relativa defesa contra o poder para uma
modalidade de suas operações. Se os direitos expressam, promovem e
legalizam o desejo individual, então eles têm sido contaminados pelo
niilismo do desejo. Em nível internacional, o edifício modernista foi
comprometido no momento de conclusão do processo de descolonização e do relativo aumento de poder dos países em desenvolvimento,
criando um prospecto de uma defesa bem sucedida de seus interesses.
A imposição de políticas econômicas, culturais, legais e militares buscava a reafirmação da hegemonia ocidental (DOUZINAS, 2014, p.1).

Movimentações econômicas internacionais repercutem diretamente na esfera da efetividade dos direitos humanos. Considerando a
perspectiva econômica, o Ocidente, ao admitir a incapacidade de competição no setor industrial decorrente dos altos custos da mão de obra,
investiu no mercado financeiro, uma forma barata de fazer dinheiro.
A imposição do “modelo de Washington” através da
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Organização Mundial do Comércio e do Fundo Monetário Internacional determinou um alinhamento internacional de ações entre
diversos países, uma abertura do setor financeiro desencadeando um
alto consumo sem desenvolvimento. Verifica-se, por um lado, a ausência de desenvolvimento atrelada a uma alta concentração de renda
em grupos pontuais, por outro lado, a contemplação de baixos custos
com assistência social.
Se o capitalismo globalizado uniu o mundo economicamente, estratégias políticas, jurídicas e econômicas forjaram uma moldura
comum no campo simbólico, ideológico e institucional. Com ênfase
renovada nas leis internacionais, organizações não governamentais (ONGs) e organizações não governamentais internacionais
(ONGIs), a sociedade civil global acelerou a tendência. Os direitos
humanos são o destino da pós-modernidade, a ideologia depois do
fim, a derrota das ideologias. Eles unificam, pelo menos na superfície, (partes) da direita e da esquerda, o norte e o sul, a igreja e o
Estado, o pastor e o rebelde (DOUZINAS, 2014, p.2).

A reflexão sobre a esfera econômica internacional vincula-se
com a compreensão da ideia de humanidade que está sob o domínio
desta lógica econômica. Os direitos humanos aparecem como ideologia onde a última preocupação não é a humanidade. Os indivíduos
modernos têm a sua humanidade inicialmente vinculada à aquisição de
direitos políticos de cidadania, e nesta perspectiva inicial o estrangeiro,
por exemplo, é considerado um não-cidadão, um bárbaro. Nesta abordagem restritiva, o ser humano que não é cidadão é um ser humano
inferior e na lógica internacional mercantil este pode ser descartado.
[...] Ele não tem direitos porque não é parte do Estado e, é um
humano inferior porque não é um cidadão. Alguém é considerado
um homem em maior ou menor grau porque é um cidadão em maior
ou menor grau. O estrangeiro é o hiato entre o homem e o cidadão.
No mundo globalizado, não possuir cidadania ou ser um refugiado é o
pior destino. Os direitos humanos não existem: levando-se em conta a
humanidade e não o status de membro de algum grupo intermediário,
então, os refugiados, ou aqueles em Guantánamo, são relegados às
prisões de segurança máxima. Eles não possuem nada, não possuem
vida, homines sacri da nova ordem mundial (DOUZINAS, 2014, p.6).
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Zygmunt Bauman, em sua obra “Vidas Desperdiçadas”
(BAUMAN, 2005), demonstra como parte da humanidade transforma-se em lixo em uma lógica desumana, seres humanos desprovidos
de meios de sobrevivência, em um cenário sombrio de produção
incessante de refugos humanos baseado em uma ética da alteridade
ao avesso. E neste contexto, atravessado por sombras, emerge com
maior evidência uma combinação perigosa entre o capitalismo neoliberal e uma vertente humanitarista.
Por que e como emerge essa combinação de capitalismo neoliberal
com humanitarismo? Os direitos humanos e a sua disseminação não
são simplesmente o resultado das disposições liberais e caridosas do
ocidente. A moral global e as normas civis são elementos necessários
para a criação de um capitalismo neoliberal mundial. Ao longo dos
últimos 30 anos, normas jurídicas globais regulam o investimento,
comércio, ajuda humanitária e propriedade intelectual [...] (DOUZINAS, 2014, p.7).

A adesão ao neoliberalismo mundial traz como promessa a possibilidade de inserção dos países em desenvolvimento em um patamar
econômico “desejável”, o que não se materializa ao longo do tempo
mesmo através de uma adoção irrestrita ao modelo mercantilista e
a adesão a um catálogo de restrição de direitos. Nesta conjuntura, a
lógica do individualismo impera, mas evidencia seus limites.
Douzinas enfatiza que o capitalismo global neoliberal e os “direitos humanos-para-exportação” são partes de um mesmo projeto.
Os direitos humanos de forma isolada podem contribuir, de acordo
com o autor, pouco para uma resistência contra a exploração capitalista. Ao contrário, a sua defesa por parte de nações humanitaristas,
no sentido restrito do termo, transforma os direitos humanos em
paliativo. É uma promoção útil apenas para a proteção limitada de
indivíduos, mas o preço a ser pago é alto, o preço consiste na própria
possibilidade de resistência política.
Os desafios vinculados ao debate acerca dos direitos humanos, como dito anteriormente, não se restringem apenas à defesa
destes direitos, demandam, além disso, a problematização do tema.
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Torna-se importante reconhecer o processo de fetichização dos direitos humanos e seus limites. Observa-se, cada vez mais, a necessidade
de uma contínua verticalização do debate acerca da teorização dessa
categoria diferenciada de direitos.
Os direitos humanos, que se tornaram em fetiche da contemporaneidade, foram antecedidos pelo culto da mitologia da lei,
concebida em seus princípios fundadores pelos autores clássicos
da Idade Moderna, especificamente Thomas Hobbes. Esse culto
originou-se no contraponto que a modernidade procurou estabelecer em relação aos mitos encontrados na cultura clássica. Essa
concepção do Estado, da lei e do direito terminou ela própria
como uma mitologia renovada e moderna, que se diferenciou das
mitologias clássicas por procurar ser a expressão de uma racionalidade pura (BARRETTO, 2013, p.18).

Na modernidade, a lei possui determinadas qualidades, a inviolabilidade e a transcendência. A esfera da normatividade remete à
ideia de abstração. Um mundo paralelo é criado, a narrativa formalística permite a criação de efeitos. Os atores deste mundo particular
são reconhecidos com atributos que remete ao divino, os sacerdotes da
lei. O caráter mítico da lei moderna é desvelado, uma lei desvinculada
de qualquer ordem temporal, que se apresenta enquanto possibilidade
de materialização de uma soberania ilimitada, articulada a uma ideia
de normatividade autônoma.
O direito, no seu ensino e na sua prática, trouxe, portanto, desde as
suas origens, uma auréola identificadora como se fosse uma criação
quase divina. Foi essa mitificação da lei moderna que fez com que o
direito terminasse, no século XXI, prisioneiro dentro de uma bolha
intelectual rarefeita que paira sobre o mundo social e o sistema de
normas, mas não tem condições de suportar grandes doses de realidade social, política e econômica [...]” (BARRETTO, 2013, p.19).

A transformação dos direitos humanos em fetiche significa o
esvaziamento de sua força. Contraditoriamente, o fetiche por definição carrega a ideia de um objeto com poder sobrenatural, mágico,
e o processo de fetichização, inversamente, retira o poder e a força
dos direitos humanos.
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[...] Os direitos humanos ganharam assim características que ameaçam desnaturá-los. Na verdade, o fetiche dos direitos humanos
apresenta na modernidade duas faces: uma face simbólica, libertadora e redentora dos seres humanos; e outra face dogmática,
formalista e na sua arrogância de tudo abranger limitadora do aperfeiçoamento da sociedade (BARRETTO, 2013, p.23).

As duas faces da fetichização dos direitos humanos devem ser
consideradas e coexistem no cenário, uma face simbólica, libertadora,
e outra dogmática, formalista, que podem contribuir para a negação e
violação dos direitos humanos. Esta abordagem e a indicação do caráter fetichista dos direitos humanos são de fundamental importância
quando se considera a categoria de direitos humanos como integrante
do núcleo moral do Estado Democrático de Direito e parte de seu
alicerce. Um Estado (Democrático) de Direito que vivencia severas
crises no presente.
Pensar as diversas crises do Estado implica na consideração da
crise da ordem jurídica liberal e o papel desempenhado pelos direitos
humanos neste contexto (BOLZAN, 2011). Os direitos humanos
representam uma “solução salvadora” para a crise da ordem jurídica
liberal, mas, neste processo, a natureza revolucionária dos direitos
humanos se perde, restringindo estes direitos a um fetiche. Torna-se
necessário um processo inverso, um processo de desfetichização.

II DIREITOS HUMANOS E O ETERNO JURIDICISMO
Há um conjunto de significações produzidas incessantemente
no âmbito social que desenham lugares que usurpam o direito à vida
em sua plenitude, negam a esfera dos direitos humanos. Warat problematiza a função do direito frente aos dispositivos de exclusão social
e questiona sua função na democratização da cultura, considerando
a relação entre políticas dos direitos humanos dentro de uma sociedade democrática. O autor recorda a tradição dos direitos humanos,
discursos e práticas que retratam o juridicismo do século XIX e alerta
sobre a necessidade de reconhecimento dos limites dessa tradição.
A prática política dos direitos humanos mobiliza areias escaldantes
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e perigosas. Para escrever sobre os direitos não podemos esquecer
que estamos diante de práticas e discursos provenientes das ilusões,
enganosamente perfeitas, do juridicismo do século XIX e sua moral
protetora (WARAT, 1997a, p.48).

Neste sentido, Warat ressalta como o juridicismo apresenta-se
como obstáculo para os processos de reelaboração e transformação
da sociedade.
[...] O juridicismo é um grande caldeirão de sonoridades que determinam condições alienadas de passividade: uma overdose de crenças,
verdades reveladas, valores banalizados, sentido de posse que destroem os esforços de instauração de uma sociedade autônoma.
Narcotizada pelo juridicismo, a cena dos direitos humanos corre o
risco de esvaziar-se na esterilidade de uma proposta que impede a
emergência dos desejos, pelo imperativo categórico de uma utopia
perfeita (WARAT, 1997a, p.48-49).

O juridicismo apresenta limites latentes distorcendo a leitura das
práticas políticas dos direitos humanos, sustentando a ideia de neutralidade de suas lutas. As apreensões ideológicas do formalismo jurídico
restrito reduzem a perspectiva dos direitos humanos a uma mera demanda de garantias legais, uma abordagem que os esvazia politicamente.
[...] O que se deve destacar na ação política dos direitos humanos é
sua disponibilidade para transcender o que já foi juridicamente instituído e defender as reivindicações inéditas da sociedade. A expansão
da prática política dos direitos humanos exige que se transponha
o imaginário juridicista, se supere sua dependência ao ideário do
Estado de Direito e se reconheça sua força transformadora. Uma
perspectiva de mudança profunda que não exclua luta pela ordem
simbólica que institui qual é a realidade (WARAT, 1997b, p.77).

A prática dos direitos humanos representa a possibilidade
contínua de insurgência contra os lugares comuns de um imaginário
formalista, um imaginário que tende a apresentar a questão dos direitos humanos em uma abordagem desideologizada e despolitizada.
“A história do pensamento jurídico e político do século XX reafirma
uma forte tendência a reivindicar a neutralidade ideológica da luta
pelos direitos humanos” (WARAT, 1997c, p.83).
As afirmações de que a questão dos direitos humanos é
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ideologicamente neutra compõem o quadro de uma forma social
totalitária, invertendo a potência dos direitos humanos para serviço
de um processo de despolitização do social.
As frequentes afirmações de que o problema dos direitos do
homem tem uma importância autônoma e ideologicamente neutra
formam parte do desenvolvimento ideológico e político das práticas instituintes de uma forma totalitária de sociedade. Assim,
as concepções dominantes dos direitos humanos constituem a
medula de um projeto de desumanização e de despolitização do
social, feito cínica e mediocremente em nome de certas práticas
pseudo humanizantes e de um pseudo espírito transcendente e
sem alienações (WARAT, 1997c, p.83).

Neste horizonte, existe a impossibilidade de pensar sobre o
sentido histórico dos direitos humanos sem considerar toda referência ideológica e política vinculada, sem considerar as lutas que estão
implicadas no processo, o caráter genuinamente político das práticas
e dos discursos dos direitos humanos.
A política sempre será o espaço genuíno da ação (ARENDT,
2002). A democracia e as práticas políticas dos direitos humanos,
destarte, não podem permanecer prisioneiras e intocáveis frente às
diferenças, às ações, aos conflitos e aos acontecimentos que são engendrados no social.
As práticas empreendidas em nome dos direitos humanos têm que
ter como meta impedir que os problemas da sociedade sejam definidos sem a participação efetiva (não ilusória) dos membros da
sociedade ou mesmo contra eles. Em outras palavras, são ações que
traduzem o caráter essencialmente político dos direitos humanos,
enquanto impedem que a política se confunda por inteiro com o
poder e o direito [...] (WARAT, 1997c, p.1991).

A esfera social apresenta-se como um espaço de múltiplas
formas de resistência e transgressões frente às identidades de dominação. A prática política dos direitos humanos, nesta perspectiva, é
determinante para a democracia. E neste sentido, torna-se imperioso
reconhecer que é necessário refazer o mundo com o desejo, os desejos ainda podem mover o mundo e as ações.
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Postulando a prática política dos direitos humanos como componente nevrálgico da democracia – como sentido de uma forma de
sociedade – temos que reconhecer que sua vitória dependerá de
nossa sensibilidade para entender que é preciso refazer o mundo
com o desejo [...] (WARAT, 1997a, p.52).

Inspirando-se em Guattari, Warat deposita a esperança na prática de micro-revoluções desejantes. E, neste horizonte, a ocupação
resistente do espaço público é de fundamental importância, espaço
capaz de abraçar as “utopias incertas”, espaço que sustenta genuinamente a instância política.
[...] para obter um compromisso dos direitos humanos com a democracia, entendida como o sentido de uma forma de sociedade política,
deve-se romper com as representações simbólicas que alienam nossos
desejos e os impermeabilizam politicamente, tentando, ao mesmo
tempo, recuperar o espaço público como lugar onde o desejo pode
realizar-se através do político enquanto território que institucionaliza
o valor das utopias incertas [...] (WARAT, 1997a, p.52).

Os direitos humanos estão vinculados diretamente com as lutas
dos atores sociais para salvaguardarem o direito de pertencerem a uma
determinada forma de sociedade política. Os direitos humanos estão
vinculados à recusa e resistência às formas diversas de exclusão social,
formas diversas de violência simbólica. Neste aspecto, um embate
incansável se estabelece, notadamente, no âmbito da linguagem.
[...] encaro os direitos humanos como uma luta do homem pela
transformação de sua linguagem: resistindo a todas as formas de
violência simbólica, ampliando os espaços de criatividade da linguagem, impedindo o encurtamento da capacidade expressiva,
informativa e lúdica que precisam ter as leituras do mundo e de nós
mesmos (WARAT, 1997a, p.54).

Deste modo, para reconhecer a esfera dos direitos humanos
emerge a necessidade de substituição do ponto de vista restrito jurídico liberal que ainda é prevalecente. As formas clássicas de abordagem
dos direitos humanos e as lutas pelos direitos humanos demandam
a ampliação de compreensões. Frente ao modelo liberal dos direitos humanos é necessário abrir a escuta para narrativas alternativas,
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narrativas desenhadas em processos de luta e resistência, narrativas
que sustentam o sentido da alteridade. Neste sentido, torna-se possível a abertura para a escuta de protagonismos históricos por vezes
invisibilizados (CARBALLIDO, 2014).
A prática política dos direitos humanos emerge como uma
instância imprevisível de espaços de resistência, práticas simbólicas
de deslocamentos, abalos nos discursos instituídos, transgressão do
imaginário imobilista. Na esfera democrática, estas práticas avançam
no cenário de incertezas e apontam para a instância da alteridade.
As práticas dos direitos humanos desencadeiam uma irreprimível
dinâmica de democratização, na medida em que provocam nosso
reencontro com o ‘outro’ e com a autonomia de nossos desejos,
pelas dimensões simbólicas do ‘além’, numa multiplicidade de atividades autônomas em todos os campos do social [...] (WARAT,
1997c, p.92-93).

A prática política dos direitos humanos demanda a elaboração
de um saber plural, de uma linguagem que permita incessantemente
a pluralidade de desejos e a circulação dos sentidos. Warat demonstra como a problemática da democracia e dos direitos humanos está
pré-determinada pela alteridade.
O discurso retórico defensivo da perspectiva exclusivamente
normativista representa um caminho para a estagnação ou recuos.
Defender isoladamente e restritivamente que a Constituição em um
Estado Democrático de Direito pode garantir a efetivação dos direitos humanos, plasmados em seu texto, representa uma leitura de
difícil sustentação, mas ainda recorrente. Os abismos reverberam
e, por vezes, na esfera constitucional, a Constituição é utilizada até
mesmo contra a própria Constituição.
[...] As questões e as normas que constituem o texto constitucional adquirem um valor político-ideológico extremo em relação às
práticas e ao exercício da democracia, da cidadania e dos direitos
humanos. Cada dia cresce a sensação simbólica que sem a instância
constitucional, é quase impossível assegurar a existência da democracia, da cidadania e da vigência dos direitos humanos. Fora
dos efeitos simbólicos as coisas se apresentam de outra cor [...]
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(WARAT, 2010, p.80).

Torna-se imprescindível, ao mesmo tempo, evitar o aprisionamento oposto. No âmbito nacional, necessário reconhecer a
importância do Estado Democrático de Direito para a efetivação dos
direitos humanos sem desconsiderar os obstáculos existentes neste
processo. A esfera constitucional permanece, ainda, recorrentemente
em risco, e defender a importância e relevância da Constituição não
significa sustentar uma leitura vinculada ao juridicismo. Ao contrário,
pressupõe considerar as facetas do juridicismo e, ainda assim, avançar na defesa da Constituição, considerando sua historicidade e sua
existência enquanto resultado de lutas e resistências.
[...] para enfrentarmos o problema dos direitos humanos é preciso,
desde sempre e ainda hoje, que se recupere a importância das Constituições para, em particular, a história jurídico-política ocidental,
como produto histórico-cultural de um projeto inconcluso, mesmo
que fragilizado (BOLZAN, 2011, p.90).

Os direitos humanos exigem e demandam o reconhecimento
de antigas demandas e, concomitantemente, o reconhecimento de
situações inéditas. Situações inéditas acolhidas na esfera do Estado
Democrático de Direito que apontam incessantemente para a projeção da necessidade de alargamentos contínuos. Os direitos humanos
podem ser concretizados por ações diretas do Estado e por ações
contínuas da Sociedade (BOLZAN, 2011), a Constituição representa
uma arma importante nestes processos.
[...] Mais do que uma classificação de Estado ou de uma variante de
sua evolução histórica, o Estado Democrático de Direito faz uma
síntese das anteriores, agregando a construção das condições de possibilidades para suprir as lacunas das etapas anteriores, representadas
pela necessidade do resgate das promessas da modernidade, tais
como a igualdade, justiça social e a garantia dos direitos humanos
fundamentais. A essa noção de Estado se acopla o conteúdo das
Constituições, através do ideal de vida consubstanciado nos princípios que apontam para uma mudança no status quo da sociedade [...]
(STRECK, 2014, p.54).

A reflexão acerca do Estado Democrático de Direito e dos
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direitos humanos pressupõe a consideração da própria democracia de
forma mais ampla. No contexto presente, fora da democracia dificilmente existe espaço para os direitos humanos, fora da democracia os
déficits humanitários se multiplicam, fora da democracia as práticas
políticas libertárias são banidas (BOLZAN, 2011), fora da democracia
impera a ética da alteridade ao avesso.

III DIREITOS HUMANOS E A ÉTICA DA ALTERIDADE
Na reflexão dos direitos humanos pelo crivo da consideração
de uma esfera ética, Lévinas (LÉVINAS, 2010) traz a ideia do “rosto”,
a ideia da responsabilidade por outrem, constituindo-se como uma
reviravolta radical. De acordo com Lévinas, há entre o eu e o outro
uma separação, sendo impossível conhecê-lo a partir do conhecimento existente em “mim”. O outro permanecerá, neste sentido, sempre
um desconhecido, um estranho. A possibilidade do encontro com o
outro, face a face, não ocorre por acaso, depende de uma decisão. O
encontro com o outro considera um desejo desinteressado que não
tem por objetivo transformar o outro em objeto, mas tão somente o
acolhimento em toda a instância da alteridade.
O encontro com o outro é representado pelo aparecimento do
rosto, rosto que se torna presente como linguagem e discurso, rosto que
não pode ser conhecido, mas que significa. No acolhimento de alguém
como rosto não importa a cultura, a religião, a etnia ou a riqueza, o
rosto significa em si mesmo. As necessidades presentes em um rosto
são também de todos os rostos em uma situação análoga e aquele que
estabelece uma relação ética não pode se sentir alheio àquela situação.
A descoberta dos direitos que, sob o título de direitos do homem, se
relacionam à própria condição de ser homem, independentemente
de qualidades como nível social, força física, intelectual e moral, virtude e talentos, pelos quais os homens diferem entre si, e a elevação
destes direitos ao nível de princípios fundamentais da legislação e
da ordem social, certamente marcam um momento essencial da
consciência ocidental [...] (LÉVINAS, 2010, p.236).

Um dos desafios apresentados para (re)pensar os direitos
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humanos em uma ordem democrática requer a busca do delineamento de uma fundamentação dos direitos humanos que possa contribuir
para o avanço do debate dos direitos humanos para além da ideia
de fetiche. A esfera da alteridade é ainda uma esfera que demanda
reflexão, sobretudo, considerando as práticas sociais que por vezes se
orientam e persistem, ratificando a negação do outro e sua invisibilidade. As práticas sociais contemporâneas negam a possibilidade de
materialização dos direitos humanos para parte da humanidade, em
que a instância da alteridade inexiste, onde os interesses econômicos
ou individuais se sobrepõem.
Lévinas ao problematizar a esfera da alteridade aborda um tema
determinante no presente, pelo fato de se verificar na cultura a negação desta esfera, a exemplo da situação dos refugiados que reverbera
enquanto problema que afeta milhões de pessoas do mundo, cujas medidas paliativas são adotadas com fortes resistências nas diversas nações.
A tradição e o amadurecimento acerca das ações para a implementação dos direitos humanos evidenciam a importância, ao longo
das últimas décadas, de criação de condições para seu exercício e tentativa de garantia. Diante de um cenário de inflação legislativa, mas,
concomitantemente, de um cenário de severas violações de direitos,
em situações que impõem riscos dos mais diversos, refletir sobre a
natureza libertadora dos direitos humanos torna-se uma necessidade.
Os direitos humanos não podem ser prisioneiros de sistemas
normativos pontuais, e neste sentido uma abordagem que reconheça
a eticidade articulada aos direitos humanos é fundamental. Os direitos
humanos representam uma arma, principalmente, contra dogmatismos que destituem o seu caráter libertário. Neste sentido, a ação, a
luta incessante e a resistência de atores sociais para a concretização
dos direitos humanos são determinantes.
É necessário considerar, em qualquer abordagem sobre o tema
dos direitos humanos, a existência de uma cultura dominante anacrônica, um processo de dilaceramento das sociabilidades. Problematizar
questões referentes à ética da alteridade não significa desconsiderar

229

230

ESTADO & CONSTITUIÇÃO

os aspectos jurídicos, políticos, econômicos e culturais de forma mais
ampla que condicionam as relações sociais e a possibilidade de materialização dos direitos humanos.
A consideração do “outro” na abordagem de Lévinas contribui
para o delineamento de uma abordagem teórica que possa apresentar
horizontes para além do estágio de negação e indiferença encontrada
no estado liberal. Repensar os direitos humanos pressupõe repensar a
sociabilidade, com o fito de pensar a natureza das relações humanas
pelo reconhecimento e acolhimento do outro, relação de uma implicada existência com o outro.
A tradição dos direitos humanos é entrecortada por posturas
políticas, resistências e lutas, lutas que no cenário contemporâneo
passam por releituras, mas se aproximam de passados remotos onde
homens e mulheres sobrevivem explorados, humilhados, violentados,
escravizados, humanos destituídos de humanidade em uma lógica de
coisificação e descartabilidade.
Os direitos humanos em seu sentido genuíno preservam a ideia
de resistência, de permanente denúncia. Mesmo em um cenário onde
existe o esgotamento textual de um elenco cada vez mais amplo de
direitos, estes representam a possibilidade de subsidiar uma postura
de inconformismo com o injusto. A ampliação da positivação isolada
de forma indiscriminada de direitos humanos pode representar um
risco no sentido de esvaziamento da própria potência destes direitos.
A materialização dos direitos humanos depende necessariamente de posturas ativas. Atores múltiplos devem interagir para
efetivação de direitos, atores circunscritos para além da esfera estatal.
O Estado Democrático de Direito considerando seu caráter transformador pode contribuir para o processo de efetivação e materialização
dos direitos humanos, mas de forma isolada sempre será impotente
para realizar este papel (BOLZAN; STRECK, 2013).
A reflexão dos direitos humanos é atravessada no presente por
uma conjuntura completamente distinta do contexto, por exemplo,
do fim da guerra fria. Trata-se de um mundo globalizado, com uma
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condição econômica específica e com questões novas que dialogam
com antigos temas vinculados à reflexão clássica acerca dos direitos
humanos. Diversas questões emergem com caráter de urgência – as
intolerâncias culturais, os cenários de guerra, as questões ambientais etc.
A materialização dos direitos humanos é resultado de lutas sociais incessantes, são direitos conquistados através de uma postura ativa
de resistência (HERRERA FLORES, 2009). Barreiras e obstáculos
sempre estarão no caminho, barreiras vinculadas a questões étnicas,
sociais, econômicas, questões específicas territoriais entre outras. Neste
sentido, ressoa a importância de uma postura de resistência.
Uma abordagem teórica dos direitos humanos exige uma leitura
que possa identificar seus limites e possibilidades, ao mesmo tempo,
reconhecer os elementos da realidade concreta e seus condicionantes.
A ordem democrática, a inexistência desta ordem ou sua violação
apresenta-se como um condicionante. Pensar em uma ordem democrática pressupõe considerar a contribuição dos direitos humanos
como princípio de organização e legitimação, não é possível delinear
uma ordem democrática sem a preservação da igualdade e da liberdade, dos direitos humanos de forma mais ampla (ROCHA, 2003).
A democracia acolhe genuinamente a esfera da liberdade. A
instância democrática pode abraçar as diferenças e a alteridade. O
cenário dos direitos humanos vincula-se à necessidade de ampliação
dos espaços democráticos, os direitos humanos podem ser vislumbrados como “processos de luta” deflagrados e acolhidos na esfera
democrática de forma livre.
Os direitos humanos na definição de Joaquín Herrera Flores
são “processos contínuos e plurais de luta” e a questão da liberdade
é colocada no horizonte.
[...] Más que de autonomías e independencias, hablar de libertad
supone hacerlo de política, o, lo que es lo mismo, de construcción
de espacios sociales en los que los indivíduos y los grupos puedan
llevar adelante sus luchas por su propia concecpción de la dignidad
humana [...] (HERRERA FLORES, 2010, p.86).
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Considerando um tempo histórico recente, no âmbito do
Estado brasileiro, de uma democracia recente, democracia vilmente
atacada no presente, a tradição de resistência tendo como horizonte os direitos humanos, conta com a trajetória de movimentos
e atores sociais. Atores que, notadamente, desde a década de 70
lutam no intuito de defender e materializar esses direitos (SOUSA
JUNIOR, 2011).
Considerando as reconfigurações do Estado contemporâneo
onde os espaços decisórios são locais e supranacionais a elaboração
de espaços sociais para que as lutas prossigam apresenta-se como
um desafio. Lutas que devem dialogar diretamente com os espaços
clássicos do Estado, mas não podem se aprisionar nestes espaços.
As práticas emancipatórias sociais são incessantemente elaboradas embora em determinados períodos existam recuos. Os direitos
humanos não podem ser reduzidos a normas, os direitos humanos
vinculam-se diretamente a práticas sociais, aos espaços de luta por
dignidade. Os espaços sociais de luta por dignidade serão sempre
espaços de alteridade.
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A obra que ora se publica é fruto das pesquisas realizadas no âmbito do Grupo de Pesquisa
Estado & Constituição – GEPE & C, vinculado ao Programa de Pós-graduação da Universidade
do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).
Este trabalho coletivo, concebido através do desenvolvimento das matrizes teóricas que
estruturam e viabilizam as discussões acerca do Estado e da Constituição, se apresenta,
para uma melhor compreensão, divido em três partes.
A primeira parte, denominada de “O Estado sem adjetivos”, a partir de uma abordagem cujo
referencial se encontra estabelecido entre a modernidade e a pós-modernidade, procura
discutir, entre o passado e o futuro, o Estado e, como não poderia deixar de ser, seus limites
e suas possibilidades.
A segunda parte, – “Estado, Conflito e Sistema de Justiça” –, se propõe, substancialmente, a
discutir e a verificar a efetivação dos tradicionais assim como também dos novos mecanismos
de legitimidade e de resolução dos conflitos do e pelo judiciário.
Por fim, na terceira e última parte, denominada “Democracia e Direitos Humanos”, os autores,
seguindo a cronologia traçada na obra, discorrem acerca do Estado, da Sociedade e dos
Indivíduos, de modo que, levando-se em consideração a defesa intransigente dos Direitos
Humanos, seja possível traçar limites – democráticos – entre liberdade e intervenção.
De qualquer sorte, a temática abordada na presente obra, mais do que nunca, reivindica por
novas considerações. É a isso que as pesquisas, apresentadas neste determinado espaço, se
propõem a realizar, evidenciando que, para estas questões, ainda não há respostas.
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