




Ministério da Justiça

Brasília - Distrito Federal

Ano 51

Número 190

jul./dez. 2006

ARQUIVOS
do Ministério da Justiça





ARQUIVOS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

PRESIDENTE DA REPÚBLICA
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
MÁRCIO THOMAZ BASTOS

CONSELHO EDITORIAL1

Ministro Hélio Quaglia Barbosa
Ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha

Ministra Maria Thereza Assis Moura
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto

 José Paulo Cavalcanti Filho
 Sérgio Sérvulo da Cunha
Dalmo de Abreu Dallari

 Nilo Batista
Maíra Machado

RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça

1 Designado nos termos da Portaria no 1.428, de 31-8-2006, publicada no DOU, 1a Seção,
de 1o-9-2006.



Arquivos do Ministério da Justiça é uma publicação
semestral do Ministério da Justiça. As correspondências deverão
ser endereçadas à revista Arquivos do Ministério da Justiça,
Consultoria Jurídica, Esplanada dos Ministérios, Edifício Sede,
2o andar, sala 228, CEP: 70064-900, Brasília, Distrito Federal.
Telefone: (061) 3429-3260, Fax: (061) 3225-2392. Endereço
eletrônico: arquivosmj@mj.gov.br

Tiragem: 2.000 exemplares

Arquivos do Ministério da Justiça / Ministério da Justiça. — Ano 25, n. 101
(jan./fev. 1967)- . – Brasília : Imprensa Nacional, 1967-.
Semestral.

Interrompida de jan./1983-ago./1985, abr./1986-jun/1987, jan./
dez. 1989, jan./dez. 1997 e jul./1998-jun./2006.

Continuação de: Arquivos do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, ano 1, n. 1 (jun. 1943) – ano 24, n. 100 (dez. 1966).

     ISSN 0100-1213

     1. Direito – periódico – Brasil. I.Brasil. Ministério da Justiça.



APRESENTAÇÃO

Retoma-se, com este número, a publicação destes Arquivos

do Ministério da Justiça, interrompida desde junho de 1998.

Ao ser criada esta revista, em maio de 1943, o ministro

Alexandre Marcondes Filho tinha em mente um instrumento

destinado a divulgar as atividades dos órgãos técnicos e

administrativos do Ministério da Justiça, “e bem assim, a

legislação e respectivos estudos, de sua iniciativa”.

Sem desmerecer essa tarefa, que hoje vem sendo cumprida

pelos meios de comunicação eletrônica, os Arquivos

transformaram-se em importante referência para a cultura

nacional, justificando a atenção que, não obstante suas múltiplas

ocupações, lhe concederam sucessivos ministros da Justiça.

São muitas, e de excelente nível, as revistas jurídicas

brasileiras. Isso não exclui o objeto particular dos Arquivos. O

exercício das funções que lhe competem dá ao Ministério da

Justiça uma visão larga de múltiplos problemas, que a Revista

pretende retratar: não a perspectiva oficial sobre os fatos da

experiência jurídica brasileira, mas esses próprios fatos, na

medida em que se organizam, refletem sobre si mesmos e se

projetam para o futuro.

MÁRCIO THOMAZ BASTOS
Ministro do Estado da Justiça
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ORIGEM E ATUALIDADE DO DIREITO HUMANITÁRIO

Dalmo de Abreu Dallari (*)

I. Direito Humanitário: a ética no direito positivo

O Direito Humanitário nasceu em meados do século
dezenove, numa circunstância histórica em que prevalecia na
Europa continental uma concepção de direito esvaziada de
compromissos com a ética. A doutrina jurídica predominante era
já o Positivismo Jurídico, expressão de uma pseudo-neutralidade
ética e política, estabelecendo como sinônimos lei e direito,
sustentando que mesmo as injustiças mais óbvias deveriam ser
aceitas como parte da normalidade jurídica e política, desde que
fossem “legalizadas”. Tal concepção, implantada na Europa no final
do ciclo de revoluções burguesas que pôs fim ao período do
Absolutismo, espalhou-se para muitas partes do mundo e só
começou a ser suplantada com o advento de um novo humanismo,
que começa a suplantar o Positivismo Jurídico a partir da publicação
da Declaração Universal de Direitos Humanos, em 1948.

É oportuno fazer-se uma breve retrospectiva das origens do
Positivismo, para conhecimento mais preciso da evolução do
tratamento jurídico das relações humanas nos últimos duzentos
anos e para mais firme resistência às tentativas atuais de
substituição das “leis do direito” pelas “leis do mercado”, para as

(*) Professor Emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, membro do
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e membro honorário da Comissão
Internacional de Juristas.



14

Arquivos do Ministério da Justiça, Brasília, Ano 51, número 190, jul./dez. 2006.

quais não têm qualquer valor a dignidade humana e a ética. Essa
retrospectiva deixará mais evidente a importância do Direito
Humanitário, como instrumento de reconquista de valores éticos
fundamentais para a convivência humana, como a solidariedade e
a justiça.

 No final do século dezoito estava triunfante o Racionalismo,
que, na expressiva afirmação de Sartre, “expulsou Deus da Terra”.
É preciso ainda acrescentar que, como foi observado por
Montesquieu na Défense de L’Esprit des Lois, os autores que
combateram a interferência religiosa nos negócios públicos e
defenderam a supremacia da Razão “derrubaram não só toda
religião como toda moral”. Os valores éticos, associados à
dignidade essencial e aos direitos naturais da pessoa humana,
invocados para condenação do Absolutismo, foram postos de lado
no momento da ascensão política da burguesia.  Do lema
“Liberdade, Igualdade, Fraternidade”, usado como síntese dos
objetivos da Revolução Francesa, havia restado no início do século
dezenove apenas a Liberdade, mas assim mesmo completamente
distorcida, concebida sob a ótica do ultra-individualismo, do
egoísmo e da supremacia de ambições materiais.

A lembrança de tais circunstâncias é importante para se
ter a lógica da absoluta insensibilidade dos governantes e dos
próprios chefes militares perante a tragédia dos homens feridos
na guerra e abandonados nos campos de batalha, à espera de
que a morte viesse aliviar seus sofrimentos físicos e sua angústia
espiritual. Esse foi um quadro comum nos campos de batalha
europeus, no século dezenove. É também muito oportuna a
rememoração de tais circunstâncias, que foram decisivas para
o nascimento do Direito Humanitário, neste momento em que
se pretende impor à humanidade a supremacia das “leis do
mercado”, desprovidas de conteúdo ético e, por isso mesmo,
fatores potenciais de novas violências.

São conhecidas, em suas linhas gerais, as circunstâncias
do nascimento e os primeiros passos da evolução do Direito
Humanitário, desde que, em 1859, fortemente impressionado
pela visão trágica dos soldados feridos e abandonados nos campos
de batalha em Solferino, Henri Dunant teve a iniciativa de propor
uma reação eficiente, organizada e de caráter permanente, para
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que tais horrores não se repetissem. Disso resultou a primeira
Convenção de Genebra, de 1864, a “Convenção para o
melhoramento do destino dos soldados feridos nos exércitos
em campanha”. A idéia básica foi a criação de condições para
que uma entidade reconhecida como neutra, sem qualquer
espécie de vínculo com as partes beligerantes, tivesse a
possibilidade de prestar socorro aos feridos.

É interessante lembrar que o próprio Dunant, horrorizado
com o poder de destruição que já havia atingido a tecnologia da
guerra naquele momento, admitiu, em seu livro “Lembrança de
Solferino”, que violências ainda mais terríveis pudessem ocorrer,
tornando mais necessária a assistência humanitária: “Embora
pareça que, com os terríveis meios de destruição de que dispomos
atualmente, os povos haverão de encurtar, no futuro, a duração
das guerras, é muito provável que suas batalhas sejam, ao
contrário, muito mais mortíferas…”.

Um ponto fundamental nessa decisão inicial de promover
a celebração de uma Convenção de conteúdo humanitário, e
nos aperfeiçoamentos que vieram depois, é a atribuição de
caráter jurídico aos instrumentos de socorro e proteção aos
feridos. Com efeito, poderia ter sido imaginada uma ação de
caráter filantrópico, baseada em preceitos religiosos ou morais
e que se desenvolvesse com o consentimento das partes
beligerantes. Em lugar disso foi celebrada uma Convenção, um
acordo internacional em forma jurídica, colocando já a noção
de um Direito Humanitário. Isso, para muitos, deverá ter
parecido inadequado, pela dificuldade de conceber um titular
desse direito e pela previsível dificuldade para lhe dar eficácia.
Entretanto, a Convenção obteve resultados muito positivos, como
fica evidente pela evolução do Direito Humanitário, de 1864 até
nossos dias.

A previsão de guerras mais mortíferas se confirmou, a
tecnologia da morte se desenvolveu, sem que ocorresse,
entretanto, o encurtamento das guerras. Por esse motivo foi
celebrada nova Convenção, em Haia, no ano de 1899, para que
os princípios da primeira Convenção fossem aplicados mais
amplamente, abrangendo também a guerra marítima. Veio
depois nova Convenção, em 1907, visando assegurar tratamento
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humanitário aos prisioneiros de guerra. Poucos anos depois ficou
demonstrada a necessidade de ampliar ainda mais o alcance do
Direito Humanitário. A ocorrência da Primeira Guerra mundial,
de 1914 a 1918, com a tecnologia da morte ainda mais avançada
do que a utilizada nos conflitos armados anteriores, levou à nova
Convenção em 1929, na qual foram reafirmados e desenvolvidos
os preceitos dos documentos anteriores.

Mas as ambições políticas e econômicas de alguns homens
novamente se sobrepuseram à racionalidade e calaram a ética
e assim veio a segunda guerra mundial, mais mortífera e mais
brutal do que tudo o que a humanidade já havia sofrido.  Não só
os soldados e os campos de batalha foram atores e palcos de
ações de guerra, mas cidades inteiras foram arrazadas por
bombardeios maciços e indiscriminados, populações civis
desarmadas foram vítimas de violências e brutalidades jamais
imaginadas, pessoas e bens civis, sem qualquer ligação com
ações de guerra, foram cruelmente atingidos por atos de
degradação, violência física e moral e destruição. Entretanto,
apesar dessa extrema irracionalidade, o Direito Humanitário
conseguiu atuar com alguma eficácia, minorando sofrimentos,
levando às vítimas assistência médica, alimentos, agasalhos e,
sobretudo, a solidariedade humana, além de criar algumas
barreiras ao aumento da brutalidade.

Encerrada a Segunda Guerra mundial vieram novas espécies
de conflitos armados, em parte decorrentes da explosão de anseios
de liberdade de muitos povos até então colonizados e que se
dispuseram a lutar contra o colonizador enfraquecido pela guerra
mundial. Muitos desses conflitos tiveram desdobramentos em
disputas internas, contrapondo-se facções dos antigos
colonizados. Nesses casos houve e tem havido também muitas
brutalidades, atingindo pessoas não envolvidas no conflito armado
e implicando a destruição de bens e instalações civis.

Em todas essas ocorrências, que agridem a racionalidade
e, sobretudo, a dignidade humana, estão presentes, ativamente,
os mercadores da morte, produtores e negociantes de
armamentos e seus associados políticos, incentivando a
brutalidade, sem qualquer escrúpulo ético. No rastro dessas
ambições desencadeadas, e dos conflitos armados que elas
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promovem e estimulam, populações inteiras são obrigadas a
deixar suas casas e seus bens, seu lugar de trabalho e suas
escolas, procurando sobrevivência e refúgio em abrigos
extremamente precários, nos quais, se não perecerem pela fome,
estarão sujeitas ao sofrimento e às ameaças decorrentes de
péssimas condições sanitárias.

Por todos esses motivos, realizou-se em Genebra, na década
de setenta do século vinte, uma “Conferência diplomática sobre
a reafirmação e o desenvolvimento do direito internacional
humanitário aplicável nos conflitos armados”. Estiveram
presentes 124 Estados e também, como observadores,
representantes de 14 movimentos de libertação nacional, 35
organizações governamentais e não-governamentais, além da
Liga das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho
e várias outras Sociedades nacionais.  Essa Conferência aprovou,
no ano de 1977, dois Protocolos adicionais às Convenções de
Genebra.

O Protocolo I, relativo aos conflitos armados internacionais,
alarga o campo de aplicação das Convenções de Genebra de
1949, extendendo-as às lutas contra o domínio colonial, a
ocupação estrangeira e os regimes racistas, no sentido da Carta
das Nações Unidas. O Protocolo II, conforme esclarece Françoise
Bory no opúsculo Gênese e Desenvolvimento do Direito Internacional
Humanitário, publicado pelo Comitê Internacional da Cruz
Vermelha, completa e desenvolve de maneira substancial o artigo
3º, comum às quatro Convenções de Genebra de 1949, a única
disposição aplicável, até então, aos conflitos armados de caráter
não internacional. Segundo seu artigo 1º, esse Protocolo é
aplicável nos conflitos armados “…que se desenrolam no
território de uma Alta Parte contratante entre as forças armadas
e as forças armadas dissidentes ou grupos armados organizados
que, sob as ordens de um comandante responsável, exercem
sobre uma parte de seu território um contrôle tal que lhe
permita levar a cabo operações militares contínuas e concertadas
e aplicar o presente Protocolo”.

Foi essa a evolução normativa e prática do Direito
Humanitário, a partir da primeira Convenção, de 1864.  Não há
dúvida de que foi extraordinariamente benéfica para a
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humanidade a criação desse Direito especial, que vinculou o
direito a valores éticos quando essa não era a orientação
preponderante. Resta saber agora se ainda há lugar para o
Direito Humanitário, após o aparecimento, em meados do século
vinte, da concepção dos Direitos Humanos, que objetivam a
proteção e promoção da pessoa humana integral, com
abrangência universal.

II. Perspectivas do Direito Humanitário: crescimento e
permanência

Como fica evidente pela verificação da trajetória do Direito
Humanitário, houve contínua e considerável ampliação da
abrangência de suas normas, em função, sobretudo, das
mudanças das características das guerras, bem como de seus
efeitos sobre pessoas e coletividades humanas. Tendo em vista
seus princípios básicos e os objetivos enunciados no início de
seu advento e muito ampliados no curso da história, bem como
seu conteúdo ético ligado aos valores fundamentais da pessoa
humana, o Direito Humanitário está muito próximo dos Direitos
Humanos e às vezes até coincide com este. É oportuno, à vista
disso, indagar o que é melhor para a humanidade: preservar o
Direito Humanitário como sistema autônomo e procurar
desenvolvê-lo dessa forma ou integrá-lo no sistema normativo e
nos mecanismos de ação dos Direitos Humanos?

A questão do relacionamento desses Direitos foi objeto de
análises minuciosas, precisas e solidamente fundamentadas,
constantes do livro As Três Vertentes da Proteção Internacional dos
Direitos da Pessoa Humana: Direitos Humanos, Direito Humanitário e
Direito dos Refugiados, de autoria de Antônio Augusto Cançado
Trindade, Gérard Peytrignet e Jaime Ruiz de Santiago (San José,
Costa Rica/Brasília, Instituto Interamericano de Direitos
Humanos, 1996).

Estudando a relação entre esses Direitos e indagando da
possibilidade de ocorrência de conflitos entre suas normas,
Cançado Trindade demonstra que, embora haja algumas
diferenças entre eles em pontos importantes, é perfeitamente
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possível a aplicação simultânea das três vertentes de proteção,
precisamente porque são essencialmente complementares. A
coexistência possível e a complementariedade ficam mais
evidentes, segundo ele, se considerarmos que “todas se deixam
guiar por uma identidade de propósito básico: a proteção da
pessoa humana em todas e quaisquer circunstâncias” (pág.30).

Mais adiante o próprio Cançado Trindade assinala a
ocorrência de uma convergência do Direito Internacional
Humanitário e do Direito Internacional dos Direitos Humanos,
mostrando essa convergência em algumas situações concretas:
“embora historicamente tenha o primeiro se voltado originalmente
aos conflitos armados entre Estados e o tratamento devido a
pessoas inimigas em tempo de conflito, e o segundo às relações
entre o Estado e as pessoas sob sua jurisdição em tempo de paz,
mais recentemente o primeiro tem-se voltado também a situações
de violência em conflitos internos, e o segundo à proteção de
certos direitos básicos também em diversas situações de conflitos
e violência” (págs. 35 e 36).

Essas observações parecem conduzir à conclusão de que
houve uma convergência e não mais se justifica a existência
dessas duas vertentes, como sistemas autônomos.
Contrariamente a essa conclusão, vem a propósito a ponderação
de Christophe  Swinarski, de que o Direito Humanitário se
caracteriza como “direito de exceção”, de urgência, que intervém
em caso de ruptura da ordem jurídica, interna ou internacional,
ao passo que os Direitos Humanos, embora alguns deles sejam
inderrogáveis em qualquer circunstância, aplicam-se
principalmente em tempo de paz (Direito Internacional Humanitário,
São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1990, pág. 93).

A fim de que se tenha mais clareza quanto a esse ponto, é
oportuno esclarecer que a classificação como “direito de exceção”,
aplicável em situações de anormalidade, não significa que em
tais circunstâncias deva ser aceita ou considerada normal a
suspensão da aplicação dos preceitos de Direitos Humanos, como
se um direito afastasse o outro. A esse respeito são muito precisas
as observações de Héctor Gros Espiell, membro eminente da Corte
Interamericana de Direitos Humanos, registradas na obra de
Christophe Swinarski aqui referida: “nas situações específicas
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previstas pelo Direito Internacional Humanitário, as pessoas às
quais se aplicam gozam ab initio das garantias próprias do Direito
Humanitário, sem prejuízo de que estejam, também, protegidas
pelas normas do Direito Internacional dos Direitos Humanos,
que continuam tendo vigência também nestas situações, para os
indivíduos que, em sua qualidade de pessoas, não estiverem
expressamente protegidos pelo Direito Internacional
Humanitário” (pág. 93).

A isso ainda se pode acrescentar que os Direitos Humanos
procuram penetrar, e em grande parte já conseguiram isso,
nos sistemas internos de direito positivo, inclusive em muitas
Constituições, tendo validade e aplicação permanentes. Assim,
pois, o que se conclui é que podem ter vigência, ao mesmo
tempo e no mesmo lugar, as normas internacionais de Direitos
Humanos e de Direito Humanitário e as normas constitucionais
que consagrarem tais direitos.

Em síntese, tem confirmação na prática a afirmação de
complementariedade feita por Cançado Trindade. O exame de
todas as circunstâncias em que se busca a aplicação de um e
de outro mostra que há situações em que se deve recorrer ao
acervo normativo dos Direitos Humanos e aos instrumentos de
proteção que foram desenvolvidos visando sua implementação e
proteção, havendo outras circunstâncias em que será mais
apropriado recorrer-se aos princípios e métodos peculiares ao
Direito Humanitário.

É bem verdade que os Direitos Humanos já têm amplo
reconhecimento de sua universalidade, o que, em princípio,
possibilita sua invocação em todas as circunstâncias em que
seja necessário ou conveniente buscar um instrumento jurídico
para proteção ou promoção de algum direito fundamental da
pessoa humana. Sob esse ângulo pode parecer contraditório ou
sem justificativa manter-se o Direito Humanitário como sistema
normativo autônomo, parecendo melhor, até mesmo para
obtenção de mais eficácia, integrar seus preceitos no conjunto
dos Direitos Humanos.

Por outro lado, entretanto, não se pode perder de vista que
o Direito Humanitário tem origem própria, inspirada num tipo
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especial de sonegação de direitos fundamentais e de agressão
excepcional a determinados valores da pessoa. A partir daí e
por quase um século e meio desenvolveu-se uma rica
experiência, fazendo-se ajustes e ampliações de acordo com a
evolução dos acontecimentos e a percepção de novas
necessidades, sempre a partir da realidade prática. E assim foi
sendo enriquecido e harmonizado seu sistema normativo,
aumentando-se sua abrangência e sua eficácia sem a quebra
de sua coerência interna. Haverá um sério risco para a
manutenção dessa coerência e mesmo dessa eficácia se, por
conveniência de harmonização teórica, for abandonado esse
extraordinariamente rico acervo de experiências, que se tem
comprovado de excepcional valia para a humanidade.

Em conclusão, não há qualquer inconveniente, teórico ou
prático, na manutenção de um sistema normativo autônomo de
Direito Humanitário, utilizando-se, para sua aplicação, meios e
métodos que a experiência demonstrou serem os mais
adequados e mais eficientes. Em seu trabalho inserido na obra
As Três Vertentes de Proteção Internacional dos Direitos da Pessoa
Humana, acima referida, Gérard Peytrignet enumera e analisa
os principais mecanismos de aplicação do Direito Internacional
Humanitário, compreendendo implementação, prevenção,
controle e sanção, demonstrando que tais mecanismos têm
possibilitado o crescimento constante da eficácia das normas
de Direito Humanitário (pág. 139 e segs.).

III. Direito Humanitário: concepção ampliada necessária

Pelos extraordinários benefícios que tem trazido a pessoas,
a segmentos populacionais numerosos e a povos inteiros, das
mais diversas identidades culturais e vítimas de violências
praticadas sob influxo de ambições e ideologias de matizes muito
diversificados, pode-se afirmar que assiste razão a Peytrignet
quando atribui ao Direito Humanitário a condição de “patrimônio
comum da humanidade”, que há de proteger a humanidade de
atrocidades sem limites, já conhecidas por trágicas experiências
e que continuam a ser ameaças constantes.
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Desde sua concepção e o começo de sua aplicação o Direito
Humanitário vem tendo ampliada sua abrangência, de modo
notavelmente benéfico para a humanidade, bastando assinalar,
para que isso fique bem evidente, dois dos principais sentidos
dessa ampliação. Em primeiro lugar, tem extraordinário alcance
a aplicação das normas de Direito Humanitário a situações de
violência decorrentes de conflitos armados internos. Com efeito,
o confronto entre facções armadas de um mesmo povo pode
produzir tantas vítimas, gerar tanta brutalidade e tamanho
sofrimento quanto um conflito armado internacional. Não há
dúvida de que foi muito benéfica para a humanidade essa
ampliação do âmbito de aplicação do Direito Humanitário, o que
se tem conseguido, muitas vezes, com enorme dificuldade, pois
freqüentemente os governos negam a condição de beligerantes
a seus opositores armados, classificando-os como criminosos
comuns e procurando, com essa atitude, negar a gravidade de
um conflito ou sua própria existência. Mas ainda assim tem
sido possível dar proteção e apoio a muitas pessoas atingidas
por violências decorrentes de conflitos armados internos.

Outra espécie de ampliação, também altamente expressiva,
refere-se ao tipo de vítima que recebe a proteção do Direito
Humanitário, bem como à modalidade de ajuda  às vítimas. De
início, como já foi lembrado, os destinatários da ajuda prestada
sob invocação do Direito Humanitário eram os soldados feridos,
abandonados sem qualquer assistência nos campos de batalha.
Mais tarde passaram a merecer igual atenção do Direito
Humanitário as pessoas e os contingentes de população que,
sem estarem envolvidos ativamente nos conflitos armados, eram
suas vítimas, enfrentando sofrimentos de várias naturezas.
Eram famílias que perdiam suas casas, que abandonavam quase
tudo o que possuíam e se afastavam das terras e das cidades
onde tinham habitação e trabalho e de onde obtinham seu
sustento, procurando sobreviver e fugir às violências e abusos
de invasores desumanizados pela guerra.

Uma das imagens mais trágicas dos últimos tempos têm
sido os cortejos de refugiados, incluindo pessoas idosas, crianças
e doentes, arrastando-se pelos caminhos, sujos, maltrapilhos e
esfomeados, carregando nas costas uma trouxa de roupas e
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alguns utensílios, na esperança de encontrar algum abrigo, a
salvo da violência física. De vez em quando aparece na imprensa
a notícia de que um grupo de refugiados, ou arrastando-se
penosamente por caminhos inóspitos ou amontoados em
pequenas embarcações inseguras e superlotadas, tentou ou
conseguiu fugir de sua miséria por terra ou pelo mar, em busca
de uma vida nova, de um recomeço ou, simplesmente, da
sobrevivência. E muitos morrem em meio à caminhada ou
travessia, enquanto outros são presos e devolvidos à terra de
origem quando chegam do outro lado de uma fronteira. Em
alguns lugares são recolhidos em campos de refugiados, abrigos
extremamente precários, nos quais muitas famílias compartilham
sua miséria e seu sofrimento, na tênue esperança de serem
acolhidos numa nova terra ou de um dia poderem retornar aos
lares dos quais foram expulsos pela miséria ou por conflitos
entre grupos armados, sem culpa e sem terem podido opor
qualquer resistência. São milhões de seres humanos
humilhados e ofendidos e uma parte deles encontra alívio,
proteção e condições de sobrevivência graças ao Direito
Humanitário, que nesses casos se aplica em concomitância com
o Direito dos Refugiados, que fixa critérios para o
reconhecimento da condição de refugiado e procura promover
sua reintegração social.

Essa ampliação do âmbito de aplicação do Direito
Humanitário foi muito bem sintetizada por Françoise Bory, na
publicação anteriormente referida, na qual são enumerados
quatro tipos de atividades, que não haviam sido cogitadas
inicialmente e que hoje se desenvolvem habitualmente. Essas
atividades são as seguintes:

a. apoio a combatentes feridos ou doentes, bem como a
náufragos e prisioneiros de guerra;

b. apoio à população civil, em território inimigo ou sob
ocupação, inclusive em conflitos internos;

c. procura de desaparecidos;

d. fornecimento de comida e medicamentos à população
civil vítima da guerra ou do conflito armado.
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Evidentemente, a isso tudo devem ser acrescentados os
benefícios, extremamente valiosos, consistentes na expressão
da solidariedade humana, no apoio afetivo, no conforto espiritual
e no reacender da esperança de um dia poderem retornar a
seus lares, restabelecendo a vida de família, retornando à
convivência com entes queridos, voltando à  normalidade do
trabalho, enviando os filhos à escola, tendo tempo de repouso e
recreação, podendo novamente viver em paz, gozando a felicidade
presente e alimentando sonhos para o futuro.

Como foi anteriormente assinalado, o Direito Humanitário
nasceu da idéia, altamente inspirada em sentimentos de
solidariedade e de respeito pela pessoa humana, de se procurar
prestar assistência às vítimas da brutalidade da guerra. Um dado
fundamental foi o fato de se ter tomado como ponto de partida a
concepção de tal assistência como um direito da pessoa humana,
tanto do assistido quanto do prestador de assistência, tendo-se
cunhado, a partir daí, a expressão Direito Humanitário.
Coerentemente com essa concepção inicial, agora já bastante
desenvolvida, e para que se amplie a eficácia de suas normas, é
necessário lembrar que todo direito implica, para quem deve
respeitá-lo, assegurá-lo ou promovê-lo, a imposição de deveres,
sendo normal a previsão de conseqüências jurídicas para o caso
de violação do direito, como também desenvolvam ações preventivas,
para que torne menos provável a ocorrência de novas violações.

Já são muitas as ações desenvolvidas com base no Direito
Humanitário, sendo possível, em boa medida, conhecer de
antemão as formas de violência que mais ameaçam os povos, as
circunstâncias em que elas terão maior possibilidade de
acontecer e as providências mais recomendáveis caso elas
ocorram. Com base nesses elementos, é possível e necessário
estabelecer, através de acordos internacionais, mecanismos de
ação imediata para serem ativados tão logo se perceba a
iminência de eclosão de uma situação de violência ou sua efetiva
ocorrência. Entre outras providências, é necessário que se
estabeleça uma reserva financeira, um fundo especial, para o
qual deverão concorrer todos os Estados comprometidos com os
Direitos Humanos e com a democracia, para que não faltem
meios materiais aos agentes do Direito Humanitário, quando
se apresentar uma situação de emergência.
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Além disso, é altamente recomendável que seja levada em
conta a experiência dos agentes do Direito Humanitário, para a
criação de obstáculos à prática de violências contra populações
indefesas. Deve-se procurar coibir, por meio de acordos
internacionais, a fabricação e qualquer forma de disseminação
de arma ou aparato de guerra que facilite a prática de violências
individuais ou coletivas demasiadamente cruéis, como as minas
individuais, ou que possam ser utilizados por grupos marginais
ao sistema internacional de responsabilidade jurídica.

Paralelamente a isso, é também da maior importância aos
relatórios dos agentes do Direito Humanitário, é preciso que
eles sejam formalmente reconhecidos como elementos
informativos de grande relevância, nos julgamentos dos
criminosos contra a humanidade. Sem transformar os
operadores das normas protetoras do Direito Humanitário em
agentes de polícia judiciária, e sem qualquer prejuízo para suas
tarefas essenciais, é perfeitamente possível aproveitar o
conhecimento dos fatos que eles obtêm no desempenho de suas
atribuições específicas, adicionando suas informações aos
elementos de prova que darão base aos julgamentos dos
criminosos.

A questão da prova foi um dos pontos de controvérsia no
Tribunal de Nuremberg, quando, pela primeira vez na História,
houve a preocupação de observância de regras jurídicas, num
tribunal internacional, para o julgamento de criminosos de
guerra. Após os ensinamentos de Nuremberg e, mais ainda,
depois da experiência obtida, mais recentemente, com os
tribunais criminais internacionais temporários - o da antiga
Yugoslavia, criado em 1993, e o de Rwanda, criado em 1995 - e,
ainda mais, agora que se completou o processo jurídico de sua
criação e já começou a funcionar o Tribunal Penal Internacional,
deve ser especialmente considerada, ao lado da garantia do
direito de defesa dos acusados, a questão da produção da prova
dos crimes cometidos.

Isso é necessário para que o julgamento não pareça uma
vingança arbitrária e por isso acabe servindo de pretexto para
que no futuro sejam cometidas novas violências, como revindita.
A solidez da prova dos crimes e da responsabilidade por eles é
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também necessária para que não seja facilitada a absolvição de
cruéis e imperdoáveis criminosos, sob invocação do princípio
jurídico “in dubio pro reo”, com base na deficiência de provas. Por
força de seu contacto direto e imediato com as vítimas, podendo
conhecer em pormenor as circunstâncias e os efeitos das violências,
os agentes do Direito Humanitário estarão em condições de dar
importante contribuição à complementação da prova, colaborando
assim para um julgamento inquestionavelmente justo.

O respeito a esses aspectos formais é muito importante,
pois o que se busca é o estabelecimento de meios civilizados e
eficazes para punição justa dos responsáveis, desencorajando
a prática de novos atos de barbárie. Cabe lembrar aqui a
advertência feita por Montesquieu no clássico Do Espírito das
Leis, segundo a qual quem examinar as causas dos relaxamentos
verá que “eles se originam da impunidade dos crimes e não da
moderação das penas”. Essa mesma advertência está presente
na obra de Beccaria, Dos Delitos e das Penas, quando diz que “o
que pode desestimular o criminoso é a certeza da pena e não a
gravidade dela”. Reunindo dados precisos e minuciosos sobre
as violências praticadas, os tribunais internacionais terão
elementos suficientes e seguros para punição dos responsáveis,
o que, certamente, contribuirá para desencorajar muitas
aventuras armadas, motivadas pela ambição desmedida ou pela
intolerância, e prevenir assim a prática de muitas violências.
Desse modo, as ações apoiadas no Direito Humanitário darão
proteção imediata aos que já foram vítimas de violências e além
disso contribuirão também para que não haja novas vítimas.

IV - Direito Humanitário: instrumento da Paz

 Por todos esses motivos e de todas essas formas, o Direito
Humanitário já se consagrou como valioso e eficiente instrumento
de proteção da pessoa humana, de sua integridade física e
psíquica, de sua dignidade e de seus valores fundamentais. Tendo
garantida a eficácia de suas normas, o Direito Humanitário será
um instrumento da paz.
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Reconhecendo sua importância para a humanidade e
ressaltando a necessidade de  instrumentos jurídicos que
promovam sua aplicação eficaz, Peytrignet observa que as
Convenções de Genebra realçam a responsabilidade coletiva do
conjunto das nações pela efetiva aplicação desse Direito, não
só para que elas “respeitem” as suas normas, quando
diretamente implicadas numa situação de conflito armado, se
não também para que elas as “façam respeitar”, pelas partes
envolvidas em qualquer conflito, “sob pena e risco de se ver
gradualmente desvanecer um edifício jurídico e moral
pacientemente construído, que bem poderia  se tornar, algum
dia, o nosso último baluarte contra a loucura destruidora do
ser humano”.
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O ESTADO DA SEGURANÇA NA AMÉRICA LATINA:

UM ESBOÇO DAS AVALIAÇÕES SITUACIONAL E
INSTITUCIONAL DA SEGURANÇA CIDADÃ NA REGIÃO1

Alejandro E. Alvarez (*)

A segurança está hoje na agenda de todos os debates na
América Latina. Várias pesquisas de opinião demonstram que
a falta de segurança é uma das maiores preocupações dos
habitantes da região, juntamente com o desemprego e a
educação. Em todas as eleições presidenciais realizadas
recentemente, a violência foi tema de campanha eleitoral e o
tema influenciou boa parte dos resultados finais das mesmas.
De fato, ainda que não tão rápido como a sensação de
insegurança, o aumento objetivo dos índices de certos crimes
violentos (tais como o homicídio) é notório, especialmente na
última década.

Esse aumento, fenômeno relativamente recente na região,
possui efeitos negativos já confirmados no que tange ao
desenvolvimento humano e apresenta-se também como um
elemento distorsivo para a dinâmica democrática. A enorme
importância percentual dos gastos associados à violência2 que,
conseqüentemente, não são destinados ao investimento

* Assessor de Reforma do Setor de Segurança e Justiça para a América Latina e o
Caribe - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

1 Trata-se de um texto datado de março de 2006, desenvolvido por Alejandro E.
Alvarez, sob os aupícios do Centro Regional de Conhecimentos e Serviços para o
Desenvolvimento na América Latina e Caribe - SURF LAC PNUD. Este texto expressa
a opinião pessoal do autor e não reflete necessariamente a posição da Organização
das Nações Unidas sobre o tema.

2 Cf. Cadernos de Desenvolvimento Humano, PNUD El Salvador, 2005.
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produtivo ou ao investimento social são uma prova disso, bem
como a progressiva erosão da credibilidade nas instituições
democráticas, que se vêem superadas por um fenômeno para o
qual não parecem possuir uma resposta.

De fato, a violência e a insegurança são, no estado atual
das coisas, um fator condicionante para o desenvolvimento e
para as estratégias de redução da pobreza. As pessoas e os países
mais empobrecidos são aqueles mais expostos aos atos de
violência (com a exceção dos seqüestros). Os pobres vêem a
insegurança como um obstáculo para superar sua situação de
desvantagem e os países pobres possuem mais dificuldades para
resolverem os problemas de violência e insegurança que aqueles
que apresentam melhores índices de desenvolvimento humano.
Determinados estudos realizados na América Latina tentam
demonstrar o impacto negativo da violência e do delito no
crescimento do produto interno bruto. A violência é,
conseqüentemente, um obstáculo para alcançar os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (MDGs, conforme sua sigla em inglês).
A prevenção da violência e a reforma do setor de segurança
convertem-se, então, em uma parte essencial da luta contra a
pobreza e pela promoção do desenvolvimento humano.

A violência e a insegurança são, além disso, um obstáculo
para a consolidação da governabilidade democrática na região.
As dificuldades do setor de segurança em reduzir os níveis de
ocorrência de delitos levam a que alguns adotem políticas ou
práticas contrárias ao Estado de Direito, tais como as ações de
limpeza social ou campanhas contra grupos de criminosos.
Igualmente, as dificuldades do poder civil em exercer controle
sobre as forças de segurança podem gerar ameaças futuras à
estabilidade democrática da região. Finalmente, a ausência de
transparência e de uma cultura de prestação de contas,
fenômeno tradicional nas forças de segurança latino-
americanas, afetam a confiança dos cidadãos nas instituições.

No âmbito deste texto, entendemos a segurança cidadã
como a situação institucional e social na qual as pessoas podem

3 Cf., por todos, SAÍN, Marcelo. Segurança, democracia e reforma do sistema policial
na América Latina. FCE, 2002.
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gozar plenamente e exercer integralmente suas liberdades e
direitos. A segurança cidadã compreende um conjunto de ações
institucionais e sociais voltadas a resguardar e garantir plena
e efetivamente as liberdades e direitos das pessoas, por meio
da prevenção, repressão e investigação dos delitos, das infrações
e dos atos que ameaçam a ordem pública.3

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) entende, em conformidade com o que foi sustentado
até aqui, que a segurança cidadã é uma das áreas que devem
ser atendidas na promoção de um maior desenvolvimento
humano. A segurança cidadã é hoje uma área de trabalho
crescente para o PNUD.4

Com o objetivo de apoiar uma reflexão informada sobre a
situação da segurança cidadã na América Latina, o PNUD
encontra-se desenvolvendo um informe sobre a segurança na
região em parceria com o Instituto Latino-Americano de

Avaliação situacional

A dimensão objetiva da
segurança

A dimensão subjetiva da
segurança

Avaliação institucional

Governo da segurança

Sistema de prevenção social da
violência e do delito

Sistema policial

Sistema de persecução penal

Sistema de segurança privada

4 Cabe destacar que a segurança cidadã (ou segurança pública) é apenas um dos
componentes do setor de segurança (Cf., para maiores detalhes, a definição de
Security System Reform da OCDE, DAC Guidelines and Reference Series, Security
System Reform and Governance, 2005, http://www.oecd.org/dataoecd/8/39/
31785288.pdf). Este trabalho concentrar-se-á na segurança cidadã ainda que seja
preciso ressaltar que um diagnóstico completo do setor requer que sejam relacionados
os problemas e as instituições de segurança cidadã com as do resto do setor de
segurança, tal como propõe o documento: PNUD, Guia para a Avaliação da Segurança
Cidadã na América Latina, 2005.

5 A equipe de investigação do ILSED foi dirigida por Marcelo Saín, coordenada por
Darío Kosovsky e composta por Carola Cóncaro, Alan Iud, Sidonie Porterie, Santiago
Fernández, Ariel Cagnola, Nuria Becu, Hermann Ruiz Salgado. Mariano Ciafardini,
Hernán Olaeta e Carina Müler assessoram à equipe de investigação; Cf.
www.ilsed.org.

6 Não são apresentados dados do Equador por não se encontrarem os mesmos
disponíveis.
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Segurança e Democracia (ILSED)5. O presente trabalho antecipa
as principais descobertas desse informe.

A avaliação da segurança na região possui duas grandes
dimensões: a avaliação da situação da violência e do delito,
comparada entre os países da região6 e a avaliação institucional,
ou seja, uma fotografia dos principais aspectos do funcionamento
e da organização das instituições do setor de segurança pública.

Sendo assim, em primeiro lugar, será abordada a avaliação
da situação da violência e do delito, isto é, a comparação das
informações sobre as ocorrências dos delitos mais importantes,
o que deverá permitir a obtenção de uma aproximação quantitativa
sobre a atividade criminal no continente. Em segundo lugar, a
avaliação voltar-se-á para as instituições do setor, ou seja,
observar-se-á como os países do continente organizam sua
resposta institucional ao fenômeno da violência e do delito.

I. A situação da violência e do delito

Para avaliar a situação da violência e do delito na região,
pensamos ser necessário trabalhar tanto naquilo que
denominaremos de situação objetiva do delito como também
sobre a situação subjetiva. De fato, para a formulação de políticas
públicas, acreditamos ser de particular importância ter uma
visão comparada dos índices mais importantes em matéria de
delitos, mas faz-se necessário também conhecer o que a
população na América Latina pensa de suas instituições voltadas
ao setor em questão.

A. A situação objetiva da violência e do delito

No que se refere à situação objetiva do delito, elegemos
os índices que podem melhor refletir a violência na região, isto
é: os homicídios (já que, em geral, o sub-registro nesses casos
é menor que em outros delitos) e as denúncias por roubo de
automóveis. A razão pela qual elegemos esses índices refere-se
ao fato de que os mesmos são aqueles que acreditamos poder
fornecer uma aproximação sobre a atividade criminal “comum”
e também sobre a atividade criminal organizada, uma vez que,
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no caso dos roubos de automóveis, para que o ato seja resolvido,
faz-se necessária a ação conjunta de várias pessoas, exigindo
uma complexa distribuição de papéis.

Por último, esses dados foram confrontados com o Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH) que o PNUD elabora há vários
anos e que é a expressão, ao mesmo tempo, de vários indicadores7

que medem o grau de desenvolvimento humano dos países,
regiões etc.

Vale ressaltar que os dados que aqui se apresentam são
extraídos de fontes oficiais. Os números de habitantes
considerados para efeitos desse informe são aqueles estimados
pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), em 2003.

Quanto aos homicídios, as taxas por cem mil habitantes,
isto é, a quantidade de homicídios registrados por ano a cada
cem mil habitantes é a seguinte**:

Gráfico N° 1: Taxa de Homicídios dolosos para cada 100.000
hab. por País - 2003

Fontes oficiais, elaboração ILSED - PNUD

7 O IDH é composto de dados que medem em cada país: a expectativa de vida, a
escolarização e a renda per capita.

** Nota de tradução: este gráfico, assim como os demais que figuram neste texto,
foram retirados ipsis litteris do documento original em espanhol.
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8 Dados de 2002.

Em dados absolutos, os homicídios apresentam-se da seguinte
maneira:
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Como pode ser observado, os países do triângulo norte da

América Central (Honduras, Guatemala e El Salvador),

juntamente com a Colômbia e a Venezuela, encontram-se dentre

os mais violentos da região, o que também quer dizer que os

mesmos estão entre os mais violentos do mundo, visto que,

segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a

América Latina é a região mais violenta em termos de violência

homicida. No outro extremo, encontram-se, entre os menos

violentos, Chile, Peru, Uruguai e Costa Rica.

É preciso esclarecer, não obstante, que na medida em que

essas cifras correspondem ao país como um todo, é produzida

necessariamente uma homogeneização que nem sempre faz

justiça aos países observados. Por exemplo, o Brasil, que se

encontra na média da região, possui regiões ou estados com um

alto índice de homicídios por cada 100.000 habitantes, tais como

Estado do Espírito Santo (57 em cada 100.000 hab.), ao passo que

outras regiões registram índices muito abaixo dessa média, como

é o caso de Santa Catarina (9,7 em cada 100.000 hab.).9

9 Dados para 2003. Fonte: Ministério da Justiça do Brasil - MJ/ Secretaria Nacional
de Segurança Pública - SENASP/ Secretarias Estaduais de Segurança Pública/
Departamento de Pesquisa, Análise da Informação e Desenvolvimento de Pessoal
em Segurança Pública - Coordenação Geral de Pesquisa/Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE.
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Apesar do fato de que os índices nacionais não permitem

que sempre sejam vistas as particularidades e as variações

regionais dentro do mesmo país, sempre permitem analisar

tendências.

A situação do triângulo norte da América Central é

particularmente crítica, porque os índices não pararam de

aumentar e os números que aqui são apresentados são de

extrema gravidade. Segundo os dados preliminares observados,

tudo indica que, em 2004 e em 2005, os homicídios aumentaram

nos três países em questão. É interessante observar que a

Nicarágua registra índices muito abaixo de seus vizinhos centro-

americanos. Não é fácil adiantar conclusões sobre as razões

dessa diferença tão marcante nas estatísticas, uma vez que a

Nicarágua, em particular, compartilha com seus vizinhos o fato

de haver sido um país traumatizado pela guerra, sendo que

existem fortes semelhanças culturais entre os mesmos. É

possível que a explicação para tal diferença seja que a resposta

institucional ao fenômeno da violência e do delito na Nicarágua

foi, desde os anos de 1980 aos dias atuais, muito diferente da

resposta de seus vizinhos: de fato, a polícia nicaragüense teve

uma melhor política de aproximação à comunidade e uma cultura

próxima ao policiamento por solução de problemas, que permitiu

prevenir a proliferação de bandos juvenis, mostrando, ainda,

uma maior eficácia na investigação criminal.

A Colômbia, a despeito de seus altos índices de homicídios,

representa o caso inverso ao triângulo norte da América Central,

uma vez que, nos últimos anos, os índices de homicídios

mostraram-se em queda constante (em 2004, desciam a 45).

O México e a Venezuela, ao contrário, apresentam altos

índices e a tendência não parece mudar. No caso do México,

em especial, o vínculo desses homicídios com o crime organizado

parece ser a razão mais plausível para explicar o fenômeno.

No outro extremo do quadro, o Chile é o único país da

região que apresenta índices comparáveis aos da Europa
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Ocidental. Também com baixos índices comparativos de

homicídios, encontram-se Peru e Uruguai, cujos índices,

segundo dados mais recentes, demonstram certo grau de

estabilidade.

Se combinamos os índices de homicídios com os Índices

de Desenvolvimento Humano (IDH) por país, algumas conclusões

adicionais podem ser elaboradas. Como foi mencionado, o IDH

é o índice composto pelos indicadores de expectativa de vida,

alfabetismo e renda per capta (ajustada). Tendo como referência

o indicador máximo que é 1 (um), os países da América Latina

apresentam os seguintes índices, segundo dados de 2002:
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Como se pode observar, haveria uma relação inversa entre
o índice de desenvolvimento humano e os índices de homicídios.
Ao passo que Costa Rica, Chile, Uruguai e Argentina, que se
encontram entre os países com melhores índices de
desenvolvimento humano da região, possuem, ao mesmo tempo,
menores índices de homicídios, países como Guatemala, com
comparativamente baixos índices de desenvolvimento humano,
possuem altos índices de homicídios. Por sua vez, países como
Brasil, República Dominicana, Paraguai e Panamá encontram-
se no meio da pirâmide em relação a ambos os índices.

As razões que explicam os índices de homicídios por país
não são homogêneas, sendo de ordem histórica, social e também
cultural. Por isso, seria imprudente concluir que um maior ou
menor índice de desenvolvimento humano poderia, por si só,
explicar o índice de homicídios. Não obstante, na medida em que
o IDH também reflete um conjunto de situações que permitem
maior ou menor capacidade de escolha de modelos de vida, não

Os dados cruzados de IDH com os índices de homicídios
apresentam-se da seguinte maneira:

Gráfico Nº 2: Países em função de seu IDH (2002) e de sua
Taxa de Homicídios dolosos a cada 100.000 hab. (2003)
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seria de todo equivocado concluir que, com exceção da intervenção

de fatores excepcionais (tanto positivos como negativos), os países

com menores índices de desenvolvimento humano poderiam ser

mais vulneráveis a comportamentos de violência extrema (como

o homicídio), em função da menor capacidade de escolha de

modelos de vida por parte da população desse país.

Essa conclusão, entretanto, não deve fazer com que se

perca de vista que os comportamentos violentos também são

influenciados pelo tipo de urbanização, de socialização, pela

disponibilidade de armas de fogo, bem como por outros elementos

que não são refletidos no IDH. Apesar disso, é possível avançar

em duas idéias: em primeiro lugar, uma melhora substantiva

no IDH, em qualquer país, poderia ser acompanhada por uma

melhora nos índices desse tipo de violência; e, em segundo

lugar, é muito provável que na medida em que o IDH reflete

também um investimento acumulado mais débil em políticas

públicas, é possível que a capacidade institucional de responder

à violência e ao delito seja, conseqüentemente, menor.

Uma fotografia completa da situação de criminalidade,

além de mostrar os delitos de ordem interpessoal, como é o

caso dos homicídios, deve também incluir referências à

delinqüência com um maior grau de complexidade, que requeira

uma organização maior para ser cometida. A razão dessa busca

reside no fato de que uma política de segurança, isto é, uma

política pública que previna e possa responder efetivamente aos

comportamentos delitivos, deve contemplar, necessariamente,

uma técnica diferenciada segundo se refira à delinqüência

“comum” ou à delinqüência “organizada”. De fato, as operações

policiais e de outras autoridades demandam informações

distintas para um e outro caso, possuindo necessidades

logísticas diferentes de treinamento e organização.

Por essas razões, para a elaboração de uma política pública

de segurança, revela-se necessário possuir informação que

permita uma aproximação à atividade do crime organizado no

país. O informe a ser produzido e aqui esboçado, em conseqüência,
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Outros dados particulares que podem permitir completar

os dados de atividade criminal organizada são os confiscos ou

apreensões de substâncias proibidas, tais como a cocaína. A

esse respeito, apresenta-se, a seguir, uma informação

interessante acerca do confisco de cocaína por país, em cifras

absolutas:

além de apresentar dados comparados sobre os delitos “comuns”

mais representativos (dos quais neste texto apenas fazemos

referência aos homicídios), também compila informação sobre

delitos que, por suas características, deveriam ser

demonstrativos de certa atividade criminal organizada. Para

isso, elegeram-se como indicador as denúncias por roubo de

veículos, visto que, para aproveitar economicamente tal

atividade, é necessária certa organização para: falsificar títulos,

desmontar os veículos e vendê-los por peças e, inclusive,

ultrapassar fronteiras internacionais.

Gráfico Nº 3: Taxa de roubo de veículos a cada 100.000 hab.
por país (2003)

Fontes: Idem ao Gráfico Nº 1, elaboração ILSED - PNUD
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Gráfico Nº 4: Porcentagem de apreensões de cocaína por
país (2003)

Fonte: Observatório Interamericano Sobre Drogas.

É preciso destacar que, neste último caso (apreensões de

cocaína), a  amostra não apenas permitirá analisar a atividade

criminal organizada ligada ao tráfico de drogas ilegais: as cifras

podem, em muitos casos, estarem ligadas à eficiência das forças

policiais no controle destes fenômenos.

O roubo de veículos constitui um índice bastante

interessante para observar a criminalidade organizada, uma

vez que possui a vantagem de apresentar uma taxa relativamente

baixa de sub-registro, posto que, em quase todos os países em

questão, é preciso apresentar uma denúncia à polícia ou à justiça

para que se possa demandar a cobertura dos seguros contra

roubos. Como foi feito com as taxas de homicídios, as taxas de

roubos de veículos foram contrapostas ao Índice de

Desenvolvimento Humano:
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Em termos absolutos, esses dados apresentam-se da
seguinte maneira:

Gráfico Nº 5: Países em função de seu IDH (2002) e de sua
Taxa de Roubo de veículos a cada 100.000 hab. (2003)

Fontes: Idem ao Gráfico Nº 1, elaboração ILSED - PNUD
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É possível observar, nos dados acima mencionados, que os
mesmos possuem uma relação inversa àquela existente no caso
dos homicídios. De fato, enquanto no caso dos homicídios, a
maior taxa de ocorrência destes correspondia aos países com
menor IDH, no que tange ao roubo de veículos, os maiores
índices são encontrados nos países com maior IDH. Argentina,
Costa Rica e Uruguai apresentam os maiores índices de roubos
de veículos a cada 100.000 habitantes.

É interessante observar a existência dessa relação inversa
no que se refere a dois dos índices mais importantes que refletem
a delinqüência “comum” e a “organizada”. De acordo com esses
dados pareceria, então, que à medida que aumenta o IDH
(aumentando, muito possivelmente, a capacidade de resposta
institucional à violência e ao delito), a atividade criminal tende
a sofrer mutações, tornando-se mais complexa, adotando
organização maior e possivelmente apresentando maior
rentabilidade.

B. A situação subjetiva da segurança

Para obter um panorama completo da situação da
segurança, os dados objetivos sobre a violência e o delito não
são suficientes. É preciso medir também as percepções das
pessoas com relação ao problema e o grau de confiança dessas
nas instituições do setor de segurança ou nos responsáveis
políticos pela área. A percepção dos cidadãos é um dado de
grande relevância para a formulação de políticas públicas. De
fato, é possível que, em um determinado país, a situação da
violência e do delito mantenha-se estável ao passo que a
percepção da população sobre o fenômeno seja deteriorada.
Assim, ações concretas nesse sentido devem ser contempladas
em qualquer formulação de políticas públicas de segurança.

Em seguida, apresenta-se uma pesquisa de opinião,
realizada em maio de 2005, sobre a confiança da população na
polícia de seus países, uma vez que tal instituição é a mais
visível quando se trata dos temas da violência e do delito.
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A primeira reação, após a leitura deste gráfico, é que (ao
que parece) a confiança dos latino-americanos em suas polícias
é consideravelmente baixa. Com exceção do caso do Chile, em
todos os demais países da região, mais da metade da população
não confia em sua polícia, sendo que, em alguns casos, como
no Paraguai, 9 em cada 10 cidadãos não confiam em sua polícia.
Esses dados são alarmantes e demandam ações urgentes.

A urgência advém do fato de que as sociedades modernas
são altamente dependentes da função policial, encarregada,
em definitivo, de manter a ordem pública e de controlar os
comportamentos violentos, o que gera grande preocupação entre
os cidadãos. Não obstante, as forças policiais não foram,
praticamente, objeto de processos de reforma e continuam
exercendo sua função de forma reativa, com uma organização
que não responde ao tipo de operação policial mais complexo
requerido nos dias atuais. Em suma, as forças policiais viveram
processos de mudança ligados ao recrutamento e à formação
(no melhor dos casos) e, por vezes, passaram por uma modernização

Gráfico Nº 6: Porcentagem dos indivíduos que confiam na
Polícia por país (maio de 2005)

Fonte: Barômetro Ibero-americano
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de seus equipamentos, o que incluiu os sistemas de informação.
No entanto, esses esforços não levaram a resultados consideráveis
(com a exceção do Chile e, em menor medida, da Colômbia, tendo
em vista um contexto diferente do resto da região em função da
existência de um conflito armado interno).

Entretanto, não apenas a polícia sofre de falta de confiança
por parte da população. Os Poderes Executivos da região,
personificados nos Presidentes dos países, também são objeto de
má qualificação por parte da população diante da pergunta acerca
de como os presidentes gerenciam os assuntos de segurança. Em
seguida, são apresentados os resultados da pesquisa de opinião
(abril-maio de 2005) realizada pelo Barômetro Ibero-americano
sobre o desempenho dos presidentes em temas de segurança.

Gráfico Nº 7: Porcentagem de opinião positiva (muito boa ou
boa) sobre a atuação presidencial em matéria de segurança

(2005)

Fonte: Barômetro Ibero-americano

Opinião positiva (muito boa ou boa) sobre a atuação
presidencial em matéria de segurança
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Novamente, é visível o fato de que, na grande maioria dos
países, a opinião boa ou muito boa sobre a atuação presidencial
em matéria de segurança é inferior a 30%. No caso do Uruguai,
deve-se destacar que, no momento em que foi realizada a
pesquisa, o Presidente Vásquez tinha acabado de assumir seu
cargo, o que pode explicar a opinião altamente positiva refletida
na pesquisa. De resto, ainda nos casos dos presidentes que, no
mesmo período, apresentaram altos índices de apoio popular à
sua gestão, a opinião sobre o gerenciamento dos assuntos de
segurança manteve-se baixa.

A insatisfação sobre o desempenho do Poder Executivo é,
de alguma forma, uma clara conseqüência da ausência de
liderança civil na região no que se refere às políticas públicas
para o setor. De fato, a população não percebe nos Poderes
Executivos uma fonte de resposta aos problemas de segurança
que a afetam. O efeito disso é o aumento do descrédito das
autoridades públicas na resolução do problema da segurança e,
diante da falta de confiança, instaura-se um ambiente mais
propício para respostas demagógicas que prometem acabar com
a delinqüência em pouco tempo ou planos de “tolerância zero” e
“mão de ferro”, cujos resultados são, em geral, decepcionantes.

II. O estado das instituições do setor de Segurança
Pública

Foi analisada até aqui a situação do delito e da violência
na região, tomando como referência o índice mais representativo
da violência delitiva (homicídios), taxas indicativas do que
poderia ser considerado atividade criminal organizada (roubos
de veículos) e dois índices ligados à percepção dos cidadãos
sobre a resposta institucional a esse fenômeno (confiança na
polícia e desempenho presidencial).

Não obstante, os dados sobre a situação da violência e do
delito não permitem, por si só, que se tenha uma idéia clara de
como um Estado Nacional (ou uma província ou estado) poderia
elaborar uma política de prevenção e controle do fenômeno. É
preciso, para isso, que se possua uma idéia precisa sobre o
estado das instituições que compõem o setor de segurança,
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visto que qualquer política pública deve levar em consideração
as possibilidades reais de implementação das referidas políticas
pelas instituições existentes, bem como a identificação de
necessidades de reforma e modernização do setor.

 Por sua vez, para obter a correta dimensão das instituições
do setor, é seguido neste texto o “Guia de avaliação do estado
da segurança cidadã na América Latina”, elaborado pelo PNUD.10

Segundo o guia, uma revisão completa das instituições do setor
deveria cobrir os seguintes aspectos:

Contexto normativo e
institucional do sistema de

segurança pública

Governo da segurança

Sistema de prevenção social
da violência e do delito

Sistema policial

Bases normativas gerais
Contexto institucional geral

Governo administrativo
Parlamento

Governo local

10 PNUD, “Guia de avaliação do estado da segurança cidadã na América Latina” (2005),
para cuja elaboração Marcelo Saín foi o consultor principal . O guia descreve cada
um dos âmbitos que devem ser avaliados e sugere metodologias para sua observação.

Prevenção situacional

Fomento à convivência comunitária

Redução de fatores de risco e de situações
de violência

Mecanismos de solução pacífica de
conflitos

Modalidades de vigilância preventiva

Intervenção em zonas vulneráveis e em
auxílio a grupos populacionais

especialmente em risco

Estrutura de comando policial

Sistema policial de segurança preventiva

Sistema policial de segurança complexa

Estrutura de pessoal

Regime de profissionalização

Sistema de controle policial
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Sistema de persecução penal

Participação comunitária

Sistema de prevenção social
da violência e do delito

Desempenho da investigação e seus
resultados processuais

Destinação orçamentária, utilização
(permanente ou ad hoc) e gestão de

recursos humanos, técnicos e financeiros

Controle externo e interno

Coordenação interinstitucional

Entidades e empresas de segurança
privada

Agências estatais de controle da
segurança privada

Interação com o sistema policial

Fóruns e juntas de participação
comunitária

Defensoria da segurança pública

Movimentos sociais e grupos de
interesse

Opinião Pública

Ao passo que o informe do PNUD, em fase de elaboração,
visa a desenvolver indicadores para cada uma dessas dimensões,
o presente texto apenas fornecerá informações sobre as duas
primeiras: o marco normativo da segurança cidadã e o governo
da segurança. Para esta seção, apenas serão trabalhadas
informações da América do Sul.

A. Marco normativo da segurança cidadã

Para que o aparato institucional do sistema de segurança
cidadã tenha capacidades reais de responder ao fenômeno, é
imprescindível observar a situação das normas que regulam o
setor, sua hierarquia, sua completude e também seu caráter
democrático.

Em primeiro lugar, faz-se necessário identificar a existência
ou não, no país/estado/província em observação, de uma lei
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que constitua um marco geral de regulamentação do sistema
de segurança cidadã. Em outras palavras, essa identificação
permite refletir acerca da situação de integração do sistema de
segurança cidadã e de suas possibilidades de funcionamento
correto e eficaz. Além disso, deve-se observar se tal sistema
possui um marco normativo que defina funções de cada instância
de governo, tais como os papéis do Presidente, do Ministro do
Interior, da Polícia, do Parlamento, bem como a participação
cidadã e o papel dos municípios.

Em alguns casos, entretanto, não existe esse marco
normativo especial a regulamentar o sistema de segurança
cidadã. Nesses casos, é interessante identificar se existe uma
lei que regula o sistema de segurança juntamente com outros
sistemas (como a defesa e a estrutura policial) ou se, a contrário
senso, a regulamentação do sistema de segurança é feita
somente por decretos ou normas administrativas provenientes
do Poder Executivo. Esse é o segundo indicador a ser utilizado
na mensuração da qualidade do marco normativo relativo à
segurança.

Como terceiro indicador será observada a existência e a
amplitude dos sistemas de controle, tanto externos como
internos, do sistema de segurança: controle parlamentar,
controles administrativos por parte da respectiva área executiva,
controles comunitários e controle interno, previstos na mesma
norma regulatória. O caráter democrático de um marco
normativo encontra-se intimamente ligado à clareza com que a
norma regulatória outorgue prerrogativas aos distintos sistemas
de controle tanto externos quanto internos.

Por último, é preciso saber se o sistema de segurança
cidadã, no país observado, encontra-se claramente separado,
conceitual e organicamente, do sistema de defesa nacional e
de inteligência de estado. Isso é particularmente importante
não apenas por razões históricas, mas também por ser um passo
necessário e de extrema importância para a profissionalização
tanto do setor militar como do setor policial.

Em conformidade com esses critérios, podemos sintetizar
a informação angariada da seguinte forma:
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Caráter democrático do estatuto normativo do sistema
de Segurança Pública nos países da região

Deve-se destacar que, dessas informações, é possível
depreender que os marcos normativos regulatórios da segurança
cidadã nos países da América Latina, observados neste texto,
apresentam sérias debilidades. Em primeiro lugar, apenas a
metade dos países da região possui normas que constituam um
marco no estabelecimento de competências e funções de cada
instituição do setor, o que, por si só, evidencia a pouca atenção
que o setor recebeu por parte dos Poderes Legislativos da região.
Em segundo lugar, as normas que regulamentam, total ou
parcialmente, o setor nem sempre possuem a hierarquia de lei,

Países

ARGENTINA

BOLÍVIA

BRASIL

CHILE

COLÔMBIA

EQUADOR

MÉXICO

PARAGUAI

PERU

URUGUAI

VENEZUELA

Existência de
uma lei que

constitua um
marco geral de
regulamentação
do sistema de

segurança
cidadã

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

Tipo de
norma

predominante
no estatuto
normativo

LEI

LEI

ATO ADM. DO
PRESIDENTE

LEI

ATO ADM. DO
PRESIDENTE

LEI

ATO ADM. DO
PRESIDENTE

LEI

LEI

LEI

ATO ADM. DO
PRESIDENTE

Grau de
institucio-
nalização e
alcance dos
dispositivos
de controle

institucional
previsto no
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por vezes a norma provém tão somente de decretos do Poder
Executivo (como é o caso do México), o que, sem dúvida, é um
novo indício da ausência de políticas públicas para o setor.

Em terceiro lugar, é evidente a ausência de tradição de
controle sobre o sistema de segurança cidadã. Em nenhum dos
países observados, a norma que constitui o marco regulatório
prevê um controle forte do sistema, o que seria, segundo os
conceitos utilizados até aqui, a existência dos quatro controles
mencionados. O marco regulatório é classificado como “MÉDIO”
quando o mesmo prescreve um ou mais dos quatro controles,
sendo que, apesar da presença de alguma forma de controle,
esse se encontra regulamentado de forma excessivamente
flexível e com pouca precisão. O tipo de controle será classificado
como “NÃO PREVISTO” quando o marco regulatório do sistema
de segurança não estabelece nenhum sistema de controle,
dentre os acima mencionados.

Por último, é particularmente importante saber se o marco
normativo faz uma distinção clara entre o sistema de segurança
cidadã e o sistema de defesa nacional. Como foi mencionado, a
ausência de previsão legal permitiria que forças de defesa fossem
desdobradas para tarefas de segurança interna, com o risco que
isso implica em função da ausência de formação na área e de
equipamento adequado para fazer frente a essas tarefas. Apenas
Argentina, Paraguai e México apresentam uma separação entre
essas duas áreas do sistema de segurança de um país, ao passo
que Chile, Brasil, Equador, Uruguai e Venezuela não possuem
norma explícita que separe a defesa da segurança cidadã.

B. O governo da segurança cidadã

Outra área que mereceu a atenção do informe, cujos
resultados estamos aqui apresentando, foi o governo da
segurança cidadã. Buscou-se analisar as capacidades reais que
possui um governo nacional ou estadual para formular,
implementar e avaliar políticas integrais de segurança cidadã.
A presença ou a ausência de capacidades institucionais para
governar o sistema de segurança cidadã possui uma vinculação
direta com as possibilidades reais que esse país ou estado terá
para controlar e reverter o fenômeno da violência e do delito.
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De fato, a segurança na região latino-americana passou
por um histórico de desgoverno. A segurança cidadã é uma área
de política pública que não gozou de planejamento estratégico,
nem contou com a preocupação dos setores políticos dos países
da região. Em conseqüência, a área foi deixada, historicamente,
à jurisdição exclusiva das forças policiais. Os governos delegaram
à polícia sua responsabilidade como autoridade de toda a política
pública, o que resultou no fato de que às forças policiais era
dado definir a intervenção das forças de segurança em
conformidade com suas próprias prioridades corporativas e seu
próprio enfoque do problema. Somado a isso, a despeito da
realização de importantes reformas institucionais na região em
vários de seus componentes, como administração pública e
justiça, são poucas as experiências de reforma das forças
policiais. As forças de segurança mantêm, em sua grande
maioria, uma organização antiga e inapropriada para fazer frente
ao fenômeno criminal dos dias de hoje.

Como conseqüência desse desgoverno histórico e da
redução das políticas de segurança a um tema estritamente
policial, foi excluída toda a participação da comunidade, dos
governos locais e, em geral, a segurança foi resumida a técnicas
de policiamento reativas a comportamentos ilegais, sem
capacidade para desenvolver políticas preventivas sociais ou
institucionais de longo prazo, visto que as tentativas de
empreendimento de políticas não tiveram os resultados
esperados, como evidenciam os altos índices de criminalidade
na região.

O governo da segurança, entendido aqui como a capacidade
institucional por parte do Poder Executivo de formular,
implementar e avaliar políticas de segurança, é imprescindível
para que um país ou estado realize uma política de segurança
que tenha como resultado o controle e a diminuição da violência
e do delito. Com o objetivo de identificar o estado do governo da
segurança na região, destacam-se alguns indicadores, cuja
presença ou ausência deveria permitir observar a existência,
no país em análise, das condições para que um plano de
segurança possa ser levado a cabo com êxito. Em outras palavras,
quanto melhor o governo democrático e integral da segurança,
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melhores serão as condições para que um plano de segurança
possa conter e diminuir a violência; e vice-versa.

Entre os indicadores escolhidos, encontram-se os
seguintes:

Em primeiro lugar, é preciso saber se existe um órgão -
sob o comando de funcionários civis e com capacidade de gestão
da segurança - e qual é a sua localização institucional dentro
do Poder Executivo. A capacidade de gestão será alta quando o
órgão encarregado da segurança esteja dentre as mais altas
hierarquias governamentais (um Ministério da Segurança ou
equivalente, por exemplo). Será intermediária quando a condução
da segurança estiver a cargo de uma instância hierarquicamente
relevante, porém, inserida dentro de uma estrutura que também
possui outras competências políticas (dentro de um Ministério
do Interior que também esteja encarregado das relações com o
Parlamento ou com outros poderes do Estado, por exemplo). Será
débil quando se tratar de uma instância de grau menor dentre
as autoridades executivas e inexistente quando a condução da
segurança estiver diretamente delegada às forças policiais.

Em segundo lugar, o informe, cujos resultados são aqui
apresentados, busca identificar se no país em análise existe
uma área de caráter civil encarregada da elaboração e
atualização do quadro da situação da violência e do delito (tais
como observatórios do delito, diretorias de informação etc.) e
qual o seu caráter. De fato, para poder elaborar qualquer plano
de segurança cidadã e para poder medir os progressos alcançados
por este, é imprescindível contar com informação geo-
referenciada sobre a violência e o delito. Sem informação,
qualquer atividade policial ou de qualquer outro tipo é uma
atividade feita às cegas, com muitas dificuldades na obtenção
de êxito. Uma instância de governo da segurança que não conte
com um mapa atualizado do delito e da violência, dificilmente,
poderá controlar e diminuir os índices mais representativos da
atividade criminal.

Em terceiro lugar, além da hierarquia que, dentro do Poder
Executivo, tenha a autoridade de governar a segurança cidadã
em seu conjunto (incluídas as políticas preventivas e a
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coordenação com outras agências de segurança não policiais), é
preciso saber se, dentro da autoridade civil de governo, existe um
órgão específico de direção estratégica das forças de segurança.
Entende-se por direção estratégica o fato de que a instância civil
tenha controle sobre a doutrina e os preceitos básicos de atuação,
das linhas gerais de aplicação da carreira profissional, da
coordenação com as demais agências executivas que implementam
políticas ligadas à segurança, dentre outros assuntos.

Em quarto lugar, deve-se revelar informação sobre a existência
ou não de uma instância de assessoramento à autoridade executiva
ou que também possa apresentar as características de um órgão de
consulta ou de gestão conjunta. Tratam-se de organismos tais como
Conselhos Nacionais de Segurança ou outros dessa natureza, abertos
à participação de boa parte das agências de segurança, bem como
de outras autoridades do Poder Executivo ligadas ao tema da
segurança e, em alguns casos, a representantes do Parlamento ou
da sociedade civil.

Em quinto lugar, deve-se levar em conta, na mensuração do
caráter democrático do governo da segurança, nos países em
observação, o tipo e o grau de intervenção da população nos assuntos
da segurança. A participação será alta, segundo os termos utilizados
neste texto, quando a mesma seja prevista para todo o território
nacional, a participação não seja fechada e tenha certo grau de
continuidade. Será média quando a participação não consiga alcançar
o nível nacional, quando a participação seja intermediada ou se
encontre limitada a certas organizações, sendo baixa, finalmente,
nos demais casos.

Por último, é preciso revelar a existência e a competência de
comissões parlamentares especializadas em temas de segurança
cidadã, cuja importância reside no fato de que o Parlamento constitui
uma peça chave para o controle democrático da segurança, possuindo
uma função muito positiva quando funciona corretamente na
avaliação dos resultados dos planos de segurança que o Poder
Executivo tenha formulado e se encontre implementando. Segundo
os termos utilizados neste texto, o controle parlamentar será forte
quando exista uma comissão parlamentar permanente em matéria
de segurança que contemple, dentro de suas faculdades, o
acompanhamento ativo e contínuo dos planos de segurança e do
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desempenho das autoridades competentes no governo da segurança
pública. Em outras palavras, quando a inspeção, a fiscalização, o
controle e a avaliação de desempenho das autoridades e agências
de segurança pública são exercidos nessa instância. Será débil, a
contrário senso, quando a comissão parlamentar não tenha caráter
permanente ou quando suas faculdades sejam limitadas a um
acompanhamento orçamentário e quando não tenha competências
relativas ao controle ativo. Será inexistente nos demais casos.

Caráter civil e integral do governo institucional do sistema
de Segurança Pública nos países da região
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1 Embora não exista um plano específico de participação cidadã em assuntos de
segurança pública, foram analisadas as referências a instâncias de participação
cidadã no marco do Plano Nacional de Prevenção do Delito, gerido com base em um
modelo participativo.

2 Existe uma Diretoria de Acompanhamento e Avaliação no interior da Diretoria
Nacional de Segurança, área a cargo da Secretaria Técnica. Não se pôde ter acesso
a informações sobre o responsável pelo cargo nem sobre as funções da Diretoria.

3 Embora não exista um plano específico de participação cidadã em assuntos de
segurança pública, foram analisadas as referências a instâncias de participação
cidadã no marco do Plano Nacional Integral de Segurança Cidadã e Ordem Pública.

4 A análise baseia-se na leitura do estatuto normativo identificado como regulatório
dos assuntos de segurança pública. Foi impossível o acesso à página do Ministério
do Interior na Internet para o aprofundamento da avaliação.

5 O Ministério do Interior lida com estatísticas que apenas reúnem números
provenientes das dependências do setor. Não apresenta, no entanto, indícios de
elaboração de um quadro de situação da violência e do delito. Existe um Escritório
Setorial de Planejamento sobre o qual não se obteve informação e, portanto, o mesmo
não foi considerado como dado.
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Como é possível observar a partir da informação sintetizada
na tabela acima, o governo da segurança apresenta sérias
debilidades na região. Em primeiro lugar, as hierarquias
institucionais das instâncias de governo da segurança são
raramente fortes e consolidadas, o que se confirma pelo fato de
que são poucos os Poderes Executivos que contam com informação
atualizada sobre violência e delito. Isso confirma que a segurança
cidadã foi, por muito tempo, relegada como política pública e que
os esforços de formulação de políticas para o setor enfrentam
uma debilidade sistêmica dos organismos executivos responsáveis
pela área. De fato, é bastante visível na região que os Ministérios
do Interior ou de Governo não possuem, ainda, pessoal civil
necessário e com conhecimentos técnicos suficientes para
gerenciar o sistema de segurança cidadã.

Em segundo lugar, somado ao fator anteriormente
mencionado, observa-se o fato de que a condução civil das forças
policiais é muito pobre, como norma em toda a região, o que
provoca o fenômeno de que a operação policial tende a se
desvincular do resto da atividade de prevenção e controle da
violência e do delito. Nos países que contam com mais de uma
agência policial, a ausência de uma condução civil das forças de
segurança geralmente contribui para uma falta de coordenação
estratégica e operacional de tais forças.

A complexidade é, ainda, maior no caso dos Estados
Federados: Argentina, Brasil, México e Venezuela. A informação
apresentada neste texto refere-se apenas ao âmbito federal, não
incluindo o âmbito estadual ou provincial. Cada província ou
estado, nesses Estados Federados, na medida em que a segurança
cidadã faz parte de suas competências, possui seu próprio sistema
de governo da segurança cidadã. O panorama, em todos esses
países, é bastante irregular, variando de estado para estado.
Não obstante, é possível afirmar que, se em nível federal existem
debilidades no governo da segurança, nas diversas entidades
federadas as complicações, em geral, aumentam. Diferente é o
caso da Colômbia, onde os governantes municipais possuem
amplas competências que lhes permitem comandar inclusive as
forças policiais. Essa circunstância permitiu que a Colômbia
tivesse um desenvolvimento considerável do governo da segurança



58

Arquivos do Ministério da Justiça, Brasília, Ano 51, número 190, jul./dez. 2006.

em âmbito municipal (principalmente nas grandes cidades, como
Bogotá e, mais recentemente, Medellín).

Igualmente, pode-se observar que os mecanismos de
controle externo da segurança cidadã são particularmente
débeis, tanto no que se refere à participação cidadã, quanto ao
controle parlamentar. No que tange à participação, as
experiências na região são bastante heterogêneas e, em geral,
pouco sistemáticas. A experiência mais extensa é aquela
liderada pelas forças policiais. Apenas mais recentemente, foram
desenvolvidos programas que favorecem uma participação
fundada em organizações sociais já existentes.

No que concerne ao controle parlamentar da segurança
cidadã, os resultados da informação levantada são mistos. De
fato, em países como Argentina, Bolívia, Brasil, Peru e
Venezuela existem comissões parlamentares permanentes
dedicadas ao tema da segurança, o que revela um ambiente
institucional mais propício para o desenvolvimento do controle
parlamentar. Nos demais casos, a situação se mostra
diferenciada, em que o Parlamento não parece possuir um papel
de maior relevância nas discussões sobre segurança cidadã ou
que extrapole seu papel tradicional no processo de elaboração
do orçamento do Estado.

Em suma, a informação colhida e sistematizada neste texto
demonstra que a região deve, ainda, empreender sérios esforços
para fortalecer seu governo da segurança, tanto em seus
aspectos político-estratégicos (órgão de condução da segurança),
como em seus aspectos operacionais (direção das forças de
segurança), em seus aspectos técnicos (sistema de informação)
e também nos aspectos relacionados ao controle externo do
sistema de segurança (controle social e parlamentar).

A idéia aqui defendida consiste em que, na medida em
que a região latino-americana não se provenha de instituições
capazes de formular, implementar e avaliar políticas de
segurança, será muito difícil que a região consiga reduzir os
atuais índices de violência e de delito. A fotografia atual do
estado do governo da segurança evidencia, em definitivo, que
essa capacidade débil de gestão da segurança não permite
previsões otimistas em relação a um futuro próximo.
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III. Formas de reverter a situação: as politicas de
segurança cidadã

Como é possível depreender das idéias defendidas até aqui,
por um lado, a América Latina sofre de altos índices de
criminalidade violenta e de uma atividade crescente de
criminalidade organizada, ao que se soma uma baixa confiança,
por parte da população, nas instâncias executivas do setor de
segurança cidadã. Por outro lado, a análise do marco normativo
e do governo da segurança cidadã demonstra uma debilidade
visível que nos leva a concluir que, nas atuais circunstâncias,
os governos da região possuem poucos instrumentos a seu
alcance, no intuito de controlar e reverter a situação.

Em função das razões destacadas, chega-se, necessariamente,
à conclusão de que uma política bem-sucedida de segurança cidadã
deve possuir dois componentes fundamentais: em primeiro lugar,
um conjunto de políticas voltadas a prevenir e reprimir a violência e
o delito em suas diversas manifestações (políticas substantivas) e,
em segundo lugar, um conjunto de políticas voltadas a modernizar
e reformar o sistema institucional de segurança cidadã (políticas
instrumentais).

Sobre essas duas áreas, imprescindíveis para uma política
bem-sucedida, pode-se dizer que raras foram as vezes em que
uma acompanhou a outra e que, além disso, em poucas ocasiões
tais áreas de política tenham sido concorrentes. De fato, com
relação às políticas substantivas, isto é, aquelas cujo objetivo
direto é a prevenção da violência e do delito, a experiência
demonstrou que não existem fórmulas mágicas, respostas rápidas
e que, tampouco, os anúncios populistas de “mão de ferro”
tenham algum efeito sobre a redução do delito. As políticas de
segurança cidadã devem ser multidimensionais e
pluridisciplinares. Devem ser, além disso, executadas a partir
de diferentes níveis de responsabilidade e execução.

Muito distante da tradição latino-americana, que acreditou
que as políticas de segurança deveriam ser essencialmente
reativas a comportamentos delitivos e lideradas quase
exclusivamente pelo sistema policial, é hoje quase uma obviedade
defender que a mera ação policial não é suficiente para abordar
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Evidentemente, por outro lado, recai em mais de uma
autoridade a competência para implementação desse conjunto
de iniciativas. De fato, os governos municipais ou prefeituras,
por exemplo, possuem, geralmente, sob sua responsabilidade a
melhoria dos contextos urbanos; as secretarias da área social
terão por responsabilidade facilitar a inserção de jovens no
mercado de trabalho; à polícia, por sua vez, cabe a implementação
de uma estratégia de segurança preventiva; juntamente com

problemas socialmente complexos e que o modo de intervenção
policial reativo não é aconselhável para enfrentar certos
comportamentos. As políticas de segurança cidadã requerem,
conseqüentemente, uma abordagem multidimensional, por parte
de diversas disciplinas, isto é, uma aproximação entre políticas
preventivas de caráter social e políticas institucionais de
prevenção e controle da violência e do delito, incluindo respostas
do sistema judiciário. A título de exemplo, podem ser destacados
os seguintes programas:

Favorecer a inserção de jovens no mercado de
trabalho e facilitar as condições para um melhor
uso do seu tempo livre

Fomentar o auto cumprimento das normas

Reduzir manifestações de violência de gênero
e contra crianças

Neutralizar fatores de risco (álcool e
entorpecentes)

Melhorar os contextos urbanos

Políticas sociais de prevenção
da violência e do delito

Estratégia de policiamento em segurança
preventiva

Estratégia de policiamento em segurança
complexa

(para ambos: identificação de problemáticas
delitivas, formulação de estratégias policiais
operacionais, identificação e implementação
de necessidades logísticas)

Estratégia para melhorar a eficiência da
investigação criminal

Fomentar e maximizar as alternativas ao
processo penal e à pena

Melhorar o acesso à justiça e fomentar o
uso dos sistemas restaurativos

Políticas institucionais de
prevenção e controle da

violência e do delito

Políticas para melhorar a
resposta do sistema de

justiça ao delito
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outras agências de segurança (aduanas, agências responsáveis
pela imigração etc.), a polícia terá também que coordenar ações
para responder ao crime organizado; e, por fim, ao sistema judiciário
caberá o papel de aumentar a eficiência da resposta ao delito.

Por essas razões, uma política de segurança cidadã que tenha
possibilidades de êxito deve contemplar os diversos níveis de
implementação (nacional, intermediário e local), bem como os
diversos níveis de responsabilidade das autoridades do setor de
segurança e das áreas sociais do governo. Esta complexidade na
implementação evidencia a necessidade da condução política e
estratégica dos planos de segurança, tarefa que recai sobre a
máxima autoridade civil da área, normalmente o Ministro do Interior
ou de Governo.

A despeito disso, conforme sugere a avaliação das instituições
do sistema de segurança cidadã da região, os melhores programas
de prevenção e controle do delito e da violência terão muitas
dificuldades para serem implementados adequadamente no atual
estado de coisas. De fato, as instituições do sistema de segurança
cidadã da América Latina necessitam de modernização, o que é
hoje inevitável para que se possa implementar políticas bem-
sucedidas. Por essa razão, defende-se aqui que, em nossa região,
para que se possa obter uma melhoria, sustentada no tempo, dos
índices de violência e de delito, não basta a formulação e a
implementação de políticas voltadas à prevenção e controle dessas
manifestações, mas também é necessária a implementação
simultânea de programas de reforma e modernização do setor.

Essas políticas incluem:

Políticas de reforma e moder-
nização do sistema de segu-

rança cidadã

Fortalecimento do governo da segurança

Modernização e reforma do sistema policial

Estratégia de descentralização e fortalecimento
dos governos locais em matéria de segurança

Fortalecimento do controle da segurança
privada

Modernização da investigação criminal e da
persecução penal pública
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De fato, a reforma e a modernização do sistema de
segurança cidadã requer uma série de ações que inclui, em
primeiro lugar, um fortalecimento do governo da segurança,
um fortalecimento dos sistemas de informação (quadro do delito),
uma melhoria na formação de pessoal, uma melhor direção
estratégica e civil das forças policiais, um fortalecimento do
controle parlamentar, entre outras ações.

Quanto à modernização policial, a maioria das polícias de
nossa região apresenta: sérios desequilíbrios na estrutura de
comandos (cúpulas policiais superestimadas); deficiências na
estrutura operacional (muito centralizada); sérios problemas
ligados à profissão e à formação policial; e debilidade dos
mecanismos de controle externo e interno de desempenho e de
disciplina.

A segurança também é um bem comum que deve ser
administrado a partir de políticas locais, cujos bons resultados
foram demonstrados em vários municípios da região latino-
americana. É preciso, conseqüentemente, fomentar os governos
locais, que se encontram em boa posição para identificar
problemas e soluções em matéria de segurança, para que
desenvolvam capacidades de formulação e implementação de
ações em matéria de segurança cidadã. Os governos estaduais
e nacionais devem desenvolver a esse respeito capacidades para
auxiliar os governos locais no desenvolvimento de ações de
prevenção da violência.

Nos países latino-americanos, as empresas de segurança
privada tiveram um desenvolvimento de grande monta nos
últimos tempos, ao ponto de que o número de agentes de
segurança privada chegam, em alguns países, a duas vezes o
número de agentes policiais. Em função da importância da tarefa
que essas empresas desenvolvem e da necessidade de assegurar
a complementaridade com a força pública, é preciso fortalecer
o sistema de controle das empresas de segurança privada e de
seus sócios, assegurar um adequado registro de seu equipamento
e uma adequada formação de pessoal.

Igualmente, é preciso que a resposta do sistema judicial
seja eficaz, isto é, que a promessa de pena contida na lei para
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aquelas pessoas que a infrinjam, seja cumprida. A credibilidade
do sistema de justiça encontra-se bastante afetada pelos altos
índices de impunidade registrados em alguns dos nossos países,
especialmente no que se refere àqueles delitos de maior
complexidade. Ao passo que os sistemas de jurisdição penal
foram modernizados na região (códigos processuais penais foram
reformados), a polícia de investigação, as promotorias e as demais
agências ligadas à inteligência e à resposta a delitos específicos
(sistema financeiro, drogas e aduanas) continuam apresentando
sérias debilidades para levar a cabo investigações críveis, coletar
provas de maneira adequada na obtenção de uma sentença ao
final de um juízo penal. Por outro lado, se as respostas
alternativas ao juízo e à pena têm sofrido incrementos nos
últimos dez anos, a cultura do sistema penal ainda resiste a
estes mecanismos que continuam relegados a sistemas
residuais.

As políticas de segurança cidadã requerem, por último,
uma abordagem compreensiva, que inclua: políticas substantivas
de prevenção e controle da violência e do delito e políticas de
reforma das instituições do setor para que as mesmas sejam
capazes de implementar aquelas políticas no marco da lei.
Finalmente, faz-se necessário um Poder Executivo que esteja
em condições de conferir (em seus diversos níveis de governo)
um sentido comum a essas distintas ações e de implementar
em definitivo uma estratégia eficaz.

Conclusão

O presente texto, como foi mencionado, é um esboço de
alguns dos resultados incluídos no informe sobre o estado da
segurança na América Latina, documento esse em vias de
elaboração. O informe, à diferença deste texto, inclui
informações mais amplas sobre a situação da violência e do
delito, bem como um maior número de indicadores sobre o estado
das instituições do sistema de segurança cidadã. No que se
refere ao estado da violência e do delito, apenas se fez referência
aqui aos índices de homicídios (violência delitiva), de roubo de
automóveis (como índice de criminalidade organizada) e à
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percepção dos cidadãos sobre o desempenho dos presidentes e
das forças policiais (situação subjetiva da segurança). Acerca
do estado das instituições do setor, o presente texto apenas
analisou a qualidade dos marcos normativos da segurança cidadã
e o estado dos órgãos do governo da segurança cidadã. Não
foram aqui analisados o grau de modernização das forças
policiais, o estado de controle da segurança privada, nem a
amplitude dos planos de prevenção do delito, nem a eficácia da
persecução penal, que serão apresentados no informe em
elaboração.

Ainda que a informação aqui apresentada seja parcial, duas
conclusões principais podem ser depreendidas:

A primeira dessas consiste no fato de que os níveis de
violência delitiva na região são muito altos, o que compromete
seriamente o desenvolvimento humano e, eventualmente, a
governabilidade democrática na região. Como foi possível
observar, os problemas de violência delitiva agravam-se nos
países com menores índices de desenvolvimento humano (IDH),
ao passo que, nos países onde o desenvolvimento humano
encontra-se mais avançado, o delito tende a tomar contornos
mais complexos, tornando-se, portanto, de impacto de maior
gravidade potencial. A população, por sua vez, possui uma baixa
credibilidade no sistema de segurança cidadã, ao ponto de que
a credibilidade nas forças policiais encontra-se, atualmente,
comprometida ao extremo.

A segunda conclusão refere-se ao fato de que as instituições
do sistema de segurança na América Latina apresentam
debilidades estruturais que demandam ações concretas. De fato,
tudo parece indicar que, com exceção de alguns países que
conseguiram manter os índices de violência e de delito em níveis
aceitáveis, as instituições encarregadas da segurança cidadã
devem ser modernizadas, sendo necessário que as autoridades
civis desenvolvam ou fortaleçam suas capacidades de formulação,
implementação e avaliação de políticas públicas de segurança
cidadã de caráter abrangente e integral.

A situação crítica da violência e do delito e o grau de
deterioração das instituições do setor levam a crer que as
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políticas de segurança cidadã para a região devem ser voltadas
tanto à prevenção da violência e do delito, como à modernização
do marco institucional que implementa essas políticas. Enquanto
a região não empreenda políticas multidimensionais de
prevenção e de controle que sejam acompanhadas desses
esforços de modernização, não existem motivos para crer que o
estado da segurança na região avance positivamente nos
próximos anos.
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A EXPERIÊNCIA CONSTITUCIONAL BRASILEIRA:
DA CARTA IMPERIAL DE 1824 À CONSTITUIÇÃO

DEMOCRÁTICA DE 1988

   Inocêncio Mártires Coelho  (*)

SUMÁRIO. 1. A Carta Política do Império do Brasil de 1824; 2. A Constituição
de 1891; 3. A Constituição de 1934; 4. A Carta Política de 1937; 5.A Constituição de
1946; 6.A Constituição de 1967; 7.A Emenda nº 1, à Constituição de 1967; 8. A
Constituição de 1988.

1. A Carta Política do Império do Brasil de 1824

Declarados independentes em 1822, nossa primeira

experiência como nação livre e soberana se deu à luz do

constitucionalismo clássico ou, se preferirmos, do

constitucionalismo histórico, assim considerado o movimento

de idéias construído em torno do célebre art.16 da Declaração

dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que assim dispunha:

“Toda sociedade na qual a garantia dos direitos não for

assegurada, nem a separação dos poderes determinada, não

tem Constituição”.

Sob essa perspectiva, como salientava o erudito Orlando

Bitar, o constitucionalismo se opunha, ideologicamente, ao

* Presidente e Professor do Instituto Brasiliense de Direito Público.
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absolutismo, razão por que “não era qualquer regime, não era,
do ponto de vista material e neutro, qualquer sistema
constitucional, mas sim, um sistema político em que houvesse
separação de poderes e em que houvesse também a asseguração
dos direitos individuais, portanto, um regime ou sistema político
de liberdades. Quando, então - prossegue o autor do clássico A
Lei e a Constituição - , se exigia um regime constitucional, o que se
queria era um regime liberal, e constitucionalismo não era dar
uma Constituição qualquer, e sim uma Constituição liberal,
fundada naqueles pressupostos clássicos”.1

Esse, portanto, era o clima histórico e ideológico ou a
ambiance em que viria à luz a nossa primeira Carta Política, a
Constituição do Império do Brasil, “oferecida e jurada” por Sua
Majestade o Imperador Pedro I, aos 25 de março de 1824, e em
cujo art. 3º está dito, não por acaso, que “O seu Governo é
Monárquico, Constitucional, e Representativo”, vale dizer,
comprometido com o respeito aos direitos e liberdades
fundamentais, como as verdadeiras constituições daquela época.
Além-mar, outro não era o panorama político, lutando os
portugueses pela consolidação de um Estado Constitucional de
Direito, a partir da malograda Constituição de 1822, que, no
dizer de Gomes Canotilho, é um dos textos mais importantes do
constitucionalismo português, porque, apesar da sua curta e
tumultuada vigência, ela marca não só o início do verdadeiro
constitucionalismo em Portugal, mas também porque representa
um ponto de referência obrigatório da teoria da legitimidade
democrática do poder constituinte, uma das tradições
constitucionais portuguesas, iniciada, precisamente, pelo
documento vintista.2

A propósito dessa estranha sincronia política entre a antiga
metrópole portuguesa e a jovem nação brasileira, que há pouco
se emancipara da sua tutela, Afonso Arinos observou que ela
decorreu da convergência, no mundo ibérico e latino-americano,
das doutrinas racionalistas do constitucionalismo francês,

1 Apostilas de Direito Constitucional, 6º Ponto: Constitucionalismo. Belém-PA: 1962.
(Inéditas).
2 J.J. Gomes Canotilho. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra:
Almedina, 1998, pág.122.



69

Arquivos do Ministério da Justiça, Brasília, Ano 51, número 190, jul./dez. 2006.

sobretudo das idéias de Benjamin Constant – aplicáveis a todas
as formas de governo, como ele mesmo dizia –, uma convergência
tão estranha, ressalta Afonso Arinos, que “determinou episódios
contraditórios como o juramento, no Brasil, das bases da
Constituição que estava sendo feita em Portugal, e a outorga,
em Portugal, de uma Constituição feita no Brasil”.3

Pois bem, sob a Carta de 1824, alterada pelo Ato Adicional
de 1834 (Lei Nº 16, de 12 de agosto de 1834) e parcialmente
interpretada pela Lei Nº 105, de 12 de maio de 1840 – medidas
temporalmente adequadas para a configuração político-
administrativa do Império do Brasil –, sob aquela Constituição, é
que surgimos, como nacionalidade, em clima de composição,
palavra que, na aguda observação de Miguel Reale, desde a
estratégia feliz de José Bonifácio de Andrada e Silva, tem
representado a constante de nosso processo constitucional.4 É que
o texto afinal promulgado – em que pese o sacrifício da
Constituinte de 1823, dissolvida em ato de força de Pedro I, diante
da perspectiva de vir a ter racionalizados os seus imperiais
poderes –, acabou tendo como base ou referente fundamental,
a pacificar ressentimentos, o Projeto de Constituição elaborado por
aquela assembléia, onde se reunira o que havia de “mais ilustrado
no País”, conforme registra o Barão Homem de Melo, em estudo
que se tornou clássico na história constitucional brasileira.5

Mas, o que singularizava esse texto, no panorama
constitucional do seu tempo? Por que, passados mais de cento e
oitenta anos da sua entrada em vigor, até hoje nos voltamos para
ele com admiração e respeito? Simplesmente porque, apesar de
não se tratar de nada original – até porque o nosso pensamento
político apenas refletia o que nos vinha de fora, numa espécie de
“fatalismo intelectual” que subjuga as culturas nascentes –, mesmo

3 Afonso Arinos de Melo Franco. Apresentação, in O Constitucionalismo de D.Pedro I
no Brasil e em Portugal. Brasília: Ministério da Justiça, Arquivo Nacional, 1ª ed.
(1972) e 2ª ed. (1994), pág. 12.

4 Momentos decisivos da história constitucional brasileira, in Direito Natural/Direito
Positivo. São Paulo: Saraiva, 1984, pág. 84.

5 Francisco Inácio Marcondes Homem de Melo. A Constituinte de 1823. Brasília:
Programa Nacional de Desburocratização – PrND e Fundação Projeto Rondon –
MINTER, s/d, págs. 3 e 12.
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assim foi um grande estatuto político, uma lei fundamental que
logrou absorver e superar as tensões entre o absolutismo e o
liberalismo, marcantes no seu nascimento, para se constituir,
afinal, no texto fundador da nacionalidade e no ponto de partida
para a nossa maioridade constitucional.

Em palavras de Afonso Arinos, “redigida com inegáveis
saber e habilidade, a Constituição do Império era um documento
que permitia larga construção interpretativa. Aos poucos,
prossegue esse mestre, ela foi se afeiçoando às condições
peculiares do nosso país, e, durante o período de sua vigência,
permitiu a criação de uma moldura jurídica para o governo até
mesmo a criação de um certo regime político, que sem ser
original nas idéias (nem o poderia ser, nas condições que
prevaleciam), foi, até certo ponto, original na execução. Enfim,
conclui o erudito professor, foi esse regime que confirmou a
nossa independência política (embora não econômica),
consolidou a unidade nacional e, apesar dos seus graves vícios
de fraude eleitoral e fraqueza dos partidos, tornou possível,
durante a maior parte do século XIX, um ambiente de ordem e
liberdade no Brasil, contrastante com a anarquia dominante
no resto  da América Latina”.6

No que respeita à divisão e ao exercício do poder
político, a Constituição de 1824 ostenta, como singularidade, a
existência do Poder Moderador – a chave de toda a organização
política – “delegado privativamente ao Imperador, como Chefe
Supremo da Nação e seu Primeiro Representante, para que
incessantemente vele sobre a manutenção da Independência,
equilíbrio, e harmonia dos mais Poderes Políticos”, conforme o
disposto no art. 98 daquela Carta Política.

Justificando a existência autônoma desse Poder, uma
evidente anomalia em face do modelo tripartite concebido por
Montesquieu, afirma Pimenta Bueno, o comentarista clássico
da Constituição do Império, que se trata de um poder que

6 Afonso Arinos de Melo Franco. Direito Constitucional. Teoria da Constituição. As
Constituições do Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 1976, pág. 161.
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“incontestavelmente existe da nação, pois que não é possível
nem por um momento supor que ela não tenha o direito de
examinar e reconhecer como funcionam os poderes que ela
instituiu para o seu serviço, ou que não tenha o direito de
providenciar, de retificar sua direção, de neutralizar seus
abusos”; de um poder neutro, que é sinônimo de poder real,
poder imperial ou poder conservador; de um poder que existe e
que é distinto não só do Poder Executivo, como de todos os
demais poderes, os quais sobreleva e inspeciona “já sobre seu
exercício próprio, já sobre suas relações recíprocas”; de um poder
que, muito embora inerente à nação, esta não pode exercer
diretamente ou por si mesma; de um poder, enfim, que pelo
seu objeto – prerrogativas, atos próprios e diretos da coroa –,
não pode ser investido senão na pessoa do monarca
constitucional, daquele que, pela singularidade da sua posição,
paira acima das disputas políticas e “deve estar cercado de
todos os respeitos, tradições e esplendor, da força da opinião e
do prestígio”.7

Do ponto de vista dogmático-constitucional, duas
particularidades devem ser destacadas nessa Carta Política: a
atribuição ao próprio Poder Legislativo das prerrogativas de
interpretar as leis e de velar na guarda da Constituição, e a
definição do que seria matéria constitucional, para os fins de
alteração do seu texto.

2. A Constituição de 1891

Esgotado, por causas diversas, o regime monárquico,
sobreveio a República – menos por crença nas suas virtudes e
mais por descrença nas instituições monárquicas8 – e, com ela,
a instauração de uma nova ordem constitucional, cujo ponto de

7 José Antonio Pimenta Bueno. Direito Público Brasileiro e Análise da Constituição
do Império. Rio de Janeiro: Typographia Imp. E Const. De J. Villeneuve e C., 1857,
págs. 204/206.
8 Oliveira Vianna. O Occaso do Império. São Paulo: Melhoramentos, 2ª ed., 1926,
págs. 103/104.
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partida foi o Decreto nº 1, de 15 novembro de 1889, da lavra de Rui
Barbosa, que a proclamou, provisoriamente, decretou como forma
de governo da nação brasileira a República federativa e estabeleceu
as normas pelas quais se deviam reger os Estados Federais.

Constituição, mesmo, nós só a tivemos ao término dos
trabalhos da Assembléia Constituinte, que operou sobre projeto
elaborado pela Comissão dos Cinco e retocado pelo bico da pena
de Rui Barbosa, um republicano de última hora que, forte no
constitucionalismo norte-americano, “escrevia para o Brasil
traduzindo do inglês”, como observou, em comentário mordaz, o
arguto Afonso Arinos de Melo Franco.9

Fruto dessa influência alienígena, que o clássico João
Barbalho reputou séria e proveitosa10, mas que outros
consideraram equivocada, porque não se fez acompanhar de
uma necessária e cautelosa redução sociológica11, acabamos
adotando o modelo norte-americano – não por acaso passamos
a nos chamar República dos Estados Unidos do Brasil –, em que
pesem as profundas diferenças nos processos de construção
das duas soluções federativas: “lá o centripetismo, os Estados,
separados, buscando a união, integrando-se; aqui o
centrifugismo, as províncias fundidas, diferenciando-se,de
qualquer sorte se separando”.12

Juízo semelhante é o de Paulo Bonavides e Paes de
Andrade, que, mesmo reconhecendo méritos à nossa primeira
Constituição republicana, ainda assim lhe fazem críticas
severas, a ponto de dizerem que muito embora, na esfera teórica,
se apresentasse escorreito e íntegro, depurado das faculdades
autocráticas que a Carta de 1824 conferia ao Imperador, o novo
instrumento constitucional não guardava correspondência com
a realidade, conforme os acontecimentos históricos vieram

9 Direito Constitucional, cit., pág.149.
10 Constituição Federal Brazileira: Commentarios. Rio de Janeiro: 1902, pág. 6.
11 A expressão é utilizada, aqui, no sentido que lhe atribui Guerreiro Ramos em A Redução

Sociológica. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, Instituto Superior de
Estudos Brasileiros, 1958, págs. 44/47.

12 Otávio Tarquínio de Souza. Evaristo da Veiga. São Paulo: ed. Brasiliana, Companhia
Editora Nacional, 1939, pág. 238, apud Waldemar Martins Ferreira. História do Direito
Constitucional Brasileiro. Brasília: Senado Federal, ed. fac-similar, 2003, pág.70.
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soberanamente comprovar. É que, acentuam esses historiadores
do direito constitucional brasileiro, apesar de inexcedível na
fórmula de distribuição de competências aos poderes políticos,
guiada pela finalidade de neutralizar teoricamente o poder
pessoal dos governantes e distanciar, quanto possível, o Estado
da Sociedade, como era axioma do liberalismo, de que a Primeira
República fora o coroamento no Brasil, apesar disso aquela
Constituição não logrou desconcentrar, efetivamente, o poder
político, a ponto de converter o Presidente da República numa
espécie de “rei sem trono” ou de “monarca sem coroa”, o que,
tudo somado, evidenciava que “as instituições mesmas se
mostravam impotentes para romper a tradição, o costume, a
menoridade cívica, os vícios sociais ingênitos, que faziam a
República padecer a desforra do passado”.13

Mesmo assim, pelos padrões vigentes nestas bandas da
América, a Constituição da Primeira República teve uma longa
vida, eis que vigorou de 24 de fevereiro de 1891 até 11 de
novembro de 1930, quando foi abolida pelo Governo Provisório
nascido da Revolução chefiada por Getúlio Vargas. Nesse tempo
de vigência, apesar de todos os percalços, e dessas acusações
de que estava em descompasso com a realidade que deveria
modelar – Oliveira Vianna chegou a dizer que o seu fracasso,
como o da Carta Imperial de 1824, deveu-se ao fato de que lhe
faltou base argamassada com a argila da realidade nacional14 –
, ainda assim possibilitou a consolidação do Estado brasileiro e
das suas instituições, contra os vaticínios pessimistas dos que
anteviam a desintegração do país, o que não aconteceu, segundo
Miguel Reale, graças à atuação de Rui Barbosa, ao se opor, de
um lado, à concentração do poder, preconizada pelos adeptos da
“ditadura positivista” e representada pelo “castilhismo”; e, de
outro, à dispersão do poder, nascida das pretensões de soberania
partilhada, pela qual pugnavam as antigas províncias,
pomposamente convertidas em Estados.15

13 História Constitucional do Brasil. Brasília: OAB Editora, 8ª ed., 2006, pág. 257.
14 O Idealismo da Constituição. São Paulo: Melhoramentos, 2ª ed., 1939, Prefácio,
pág. XIV.
15 Miguel Reale. Momentos decisivos da história constitucional brasileira, in Direito
Natural/Direito Positivo, cit., pág. 87.
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Apesar ou por causa do aparente sucesso dessa atuação
solitária do seu “elaborador maior”, a verdade é que, decorridas
duas décadas da sua promulgação, já se tornava evidente que a
Constituição de 1891 não dispunha de força normativa suficiente
para ordenar o processo político, do que resultou o surgimento
de insatisfações generalizadas, tendentes a aboli-la ou, no
mínimo, a reformá-la profundamente.

Noutras palavras, com ou sem razão, vítima de alegada
falta de sintonia com os fatores reais de poder, bem assim pela
ausência de clareza e intensidade nos ideais daqueles que a
elaboraram, o fato é que não durou muito para que aquela
Constituição despertasse “vontades reformistas”, que, afinal,
se concretizaram em 1926, quando significativas alterações se
introduziram no seu texto, seja na parte relativa à organização
do Estado, seja na que dispunha sobre os direitos e garantias
individuais.16

Mesmo assim, até porque essas alterações não se
mostraram suficientes para aplacar os ânimos dos seus
adversários, os quais, a rigor, mais atacavam o governo do que
as corroídas instituições da primeira República17, mesmo assim
a Constituição de 1891 não resistiu à voragem dos
acontecimentos, vindo a ser tragada pela Revolução de 1930, a
cuja frente se colocaram, inicialmente, os governadores de Minas
Gerais, do Rio Grande do Sul e da Paraíba, que depuseram o
Presidente Washington Luiz, entregaram o governo,
transitoriamente, a uma Junta Militar, que o exerceu até o dia
3 de novembro daquele ano, quando o assumiu, em caráter
definitivo, o então Governador do Rio Grande do Sul, Getúlio
Vargas, que chefiara a insurreição vitoriosa, empunhando, entre
outras, as bandeiras da verdade eleitoral, da renovação dos
costumes políticos e das transformações sociais.

Analisando aqueles eventos, Celso Ribeiro Bastos afirma
diz que não faria jus às profundas causas que os motivaram e

16 Francisco de Assis Alves. Constituições do Brasil. Brasília: Programa Nacional de
Desburocratização – PrND e Instituto dos Advogados de São Paulo, 1985, pág. 27.
17 Paulo Bonavides & Paes de Andrade. História Constitucional do Brasil, cit., pág. 265.
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que há muito vinham minando a Constituição de 1891, atribuí-
los a uma simples quizila entre governantes caprichosos, quando
fatores outros, de soberba importância, colaboraram para o seu
desfecho, tais como o sistema eleitoral, que desnaturava os
mandatos políticos; a crise econômica de 1929, que pôs em
cheque a legitimidade da democracia liberal e do liberalismo
econômico, levando ao surgimento de correntes extremistas de
direita e de esquerda e à implantação de regimes fortes, em
diversas partes do globo; e, afinal, no plano interno, a revolta
de 1932, que levantou São Paulo contra o governo central,
exigindo a imediata reconstitucionalização, que outra coisa não
era senão a redemocratização do País.18

No mesmo sentido, em linguagem particularmente
expressiva, Paulo Bonavides e Paes de Andrade assim descrevem
o cenário que levou ao ocaso da primeira República:

“Outubro de 1930 marcou o fim de uma República
ao mesmo tempo em que fechou um capítulo de nossa
história federativa e republicana. Foi 30, sem dúvida,
ano de grandes comoções patrióticas, de esperanças
cívicas, de confiança no futuro. O Estado liberal da
versão clássica – durante mais de um século a idéia-
força das nossas instituições – chegava ao fim, depois
de haver atravessado dois regimes: de um Império e
uma República. O País acordava então para as mudanças
do século. A ditadura do Governo Provisório, em algumas
matérias políticas e sociais, entrava com a mesma força,
o mesmo ímpeto, a mesma energia dos republicanos de
89, quando instauraram a Primeira República e cuidaram
de varrer, em vinte e quatro horas, por decreto-lei, todas
as instituições básicas do Império. Era a aurora do Estado
Social”.19

18 A Constituição de 1934. Brasília: Programa Nacional de Desburocratização – PrND
e Fundação Projeto Rondon – MINTER, s/d, pág.2.
19 História Constitucional do Brasil, cit., pág. 267.
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3. A Constituição de 1934

Promulgada em 16 de julho de 1934, a Carta Política que,
em princípio, deveria institucionalizar a inovadora Revolução
de 1930, não passou de uma Constituição “supostamente
revolucionária”, pelo menos no dizer crítico de Oliveira Lima20

e de quantos mais entendem que o tenentismo, longe se ser uma
autêntica revolução, não passou de uma insurreição a mais, na
conturbada história da Primeira República, com um saldo de
reformas muito aquém das esperanças depositadas em sua ação
renovadora.21

Pois bem, em que pese o regresso a fórmulas ultrapassadas,
como a atribuição, ao Senado Federal, de funções assemelhadas
às do imperial Poder Moderador – que a tanto equivalia incumbir
essa Casa Legislativa de coordenar os poderes federais entre si
e velar pela Constituição –, mesmo assim, a Carta de 1934 trouxe
novidades significativas, que se incorporaram de vez à nossa
experiência constitucional e que a credenciaram ao respeito da
posteridade, como a constitucionalização dos direitos sociais; a
criação da Justiça Eleitoral; o sufrágio feminino; o voto secreto
e o mandado de segurança, este superlativamente importante,
entre tantas outras “florações” demonstrativas de que aquela
Constituição cuidou, em abundância, dos interesses da
coletividade22, o que, somando tudo, levou Cezar Saldanha a
dizer que, embora efêmera, ela foi, historicamente, a mais
criativa das constituições republicanas.23

No que diz respeito à constitucionalização da ordem
econômica e social, Paulo Bonavides observa, com a sua
costumeira acuidade, que essa decisão inseriu-se na modelagem
do Estado Social -– a terceira revolução política da idade moderna
–, em cujo âmbito, inspirada menos na referência ao indivíduo

20 Op. e loc. cits. História Constitucional do Brasil, cit., pág. 270.
21 Paulo Bonavides & Paes de Andrade. História Constitucional do Brasil,, pág. 270.
22 Francisco de Assis Alves. Constituições do Brasil, cit., pág.37.
23 Cezar Saldanha Souza Junior. Constituições do Brasil. Porto Alegre: Sagra Luzzatto,
2002, pág. 49.
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do que no valor da pessoa humana, a própria Sociedade, sem
derramar sangue nem acender labaredas, antes de forma
silenciosa e irreprimível, vai promovendo a convergência entre
liberdade e igualdade e se libertando da alternativa, simplória,
de ter que optar entre o capitalismo e o marxismo24, o que,
afinal, evidencia que os direitos sociais, fruto desse
aggiornamento político e constitucional, “não vieram para eliminar
os direitos individuais, mas para dar-lhes dimensão nova, mais
rica de promessas e adequação às variações impostas pela
acomodação da liberdade no âmbito das exigências sociais, antes
que estas venham a redundar em surpresas totalitárias”.25

Em poucas palavras, e retornando às reflexões de Celso
Ribeiro Bastos, pode-se dizer que o traço dominante da
Constituição de 1934 foi o seu caráter democrático, com certo
colorido social, traduzido no esforço, que acabou se mostrando
infrutífero, de conciliar a democracia liberal com o socialismo,
no domínio econômico-social; o federalismo com o unitarismo,
no âmbito político; e o presidencialismo com o parlamentarismo,
na esfera governamental.26

Outro não é, aliás, o entendimento de Miguel Reale, ao
assinalar que, “no seu todo, a Carta de 1934 era uma estrutura
pouco adequada a assimilar ou absorver os embates que a
acabaram derruindo em pouco tempo”27, fruto, ressentida, por
certo, da já referida falta de “base argamassada com a argila
da realidade nacional”, que caracterizara tanto a Carta de 1824
quanto a Constituição de 1891.

Com efeito, acossada pela conjugação de múltiplas
adversidades – econômicas, políticas e sociais –, tanto no plano
interno quanto no cenário internacional, a Constituição de 1934
teve curtíssima duração, vindo a sucumbir em 10 de novembro
de 1937, vítima de golpe desfechado pelo próprio Presidente da

24 A Ordem Econômica e Social nas Constituições do Estado Social, in Constituinte e
Constituição. Fortaleza: EUFC, 1985, págs. 631/643.
25 Paulo Bonavides. A Crise Política Brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 2ª ed.,
1978, págs.37/38.
26 A Constituição de 1934, cit., pág. 4.
27 Momentos decisivos da história constitucional brasileira, in Direito Natural/Direito
Positivo, cit., pág. 90.
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República, que assim justificou o sacrifício daquele texto
constitucional, que, em princípio, deveria institucionalizar e
consolidar a Revolução da qual ele fora, indiscutivelmente, o
maior líder:

“A organização constitucional de 1934, vazada nos
moldes clássicos do liberalismo e do sistema
representativo, evidenciava falhas lamentáveis, sob esse
e outros aspectos. A Constituição estava, evidentemente,
ante-datada em relação ao espírito do tempo. Destinava-
se a uma realidade que deixara de existir. Conformada
em princípios cuja validade não resistira ao abalo da
crise mundial, expunha as instituições por ela mesma
criadas à investida dos seus inimigos, com o agravante
de enfraquecer e anemizar o poder político”.28

O golpe, em verdade, foi apenas o coroamento, triste
embora, de algo que já vinha se manifestando desde o início da
Segunda República, ou seja, a pouca ou nenhuma inclinação
de Getúlio Vargas para as práticas democrático-institucionais,
que ele substituíra pela lógica do individualismo providencialista,
que outra coisa não significava senão uma política contraditória,
autoritária, populista, imperial e caudilhista, como assinalam,
entre outros, os críticos Paulo Bonavides e Paes de Andrade.

Daí a necessidade de se instituir um Estado Novo, uma
ordem constitucional adequada ao espírito da época e à
personalidade do condottiere, um regime, enfim, sem freios nem
contrapesos, que permitisse ao Presidente da República dirigir
a Nação conforme o seu exclusivo e particular tirocínio, o que
efetivamente veio a ocorrer, por quase oito anos, até 29 de
outubro de 1945, quando as mesmas Forças Armadas que, em
1930, lhe haviam conduzido ao poder, dele o apearam,
investindo, transitoriamente, na chefia da Nação, o Presidente
do Supremo Tribunal Federal, Ministro José Linhares.

28 Discurso de Getúlio Vargas, transmitido ao País através de emissoras de rádio, na
noite de 10/11/37, expondo as razões que, a seu ver, justificariam a sua ruptura com
a ordem constitucional instaurada pela Carta de 1934.
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4. A Carta Política de 1937

Com o propósito de tornar efetiva a Revolução de 193029, e
inspirada tanto pela Constituição da Polônia, de 23 de abril de
1935 – o que lhe valeu o apelido de “A Polaca” –, quanto pelas
idéias nazi-fascistas de Hitler e Mussolini e, ainda, pelo ideário
corporativista do Estado Novo português30, a Carta de 1937
apresentou, pelo menos, duas singularidades importantes, uma
relativa ao processo legislativo, outra referente ao controle de
constitucionalidade das leis.

Relativamente à produção normativa, ao dispor que o Chefe
do Poder Executivo poderia expedir decretos-leis sobre todas as
matérias da competência legislativa da União, enquanto não se
reunisse o Parlamento Nacional. No que respeita ao controle de
constitucionalidade, ao dizer que se declarada a
inconstitucionalidade de lei que, a juízo do presidente da
República, fosse necessária ao bem-estar do povo, à promoção
ou defesa de interesse nacional de alta monta, poderia ele
submetê-la novamente ao exame do Parlamento e, se este a
confirmasse por dois terços de votos, em cada uma das casas,
ficaria sem efeito a decisão do Tribunal. E, conseqüentemente,
emendada a Constituição...

Como, ao longo da ditadura Vargas, o Congresso Nacional
permaneceu fechado e, nesse período, o Presidente da República,
usurpando-lhe as funções, editou milhares de decretos-leis, o
que se teve de fato foi a mais completa permissividade jurídica,
porque nenhum decreto-lei, eventualmente contrário à
Constituição, seria passível de impugnação eficaz, dada a
concentração, na pessoa do Chefe do Governo, do poder de
legislar e da prerrogativa de acionar, em causa própria, o
mecanismo de anti-controle de constitucionalidade engendrado
pelos autores da nova Carta Política.

Se alguma explicação houver para a opção por esse estranho
modelo, de resto sem correspondência nos ordenamentos

29 O Estado Nacional. Rio de Janeiro: José Olympio, 3ª ed., 1941, pág. 36.
30 Paulo Bonavides & Paes de Andrade. História Constitucional do Brasil, cit. , págs.
345/346.
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jurídicos mais avançados de que se tem conhecimento, talvez
possamos encontrá-la no fato de que, mesmo sendo autoritária, a
Carta de 1937, uma vez promulgada, se desvincularia daqueles
que a editaram, tornar-se-ia direito objetivo, instituiria a sua própria
legalidade e, nessa condição, poderia vir a ser invocada, como
efetivamente o foi, para questionar os atos presidenciais que
atentassem contra o seu texto, uma ousadia que, além de inibir
as ações dos governantes de plantão, ainda os submeteria ao
desgaste de ter que alterar, freqüentemente, a Constituição para
afeiçoá-la aos seus desígnios autoritários. Daí o apelo àquele
tortuoso mecanismo de proteção das leis contra a Constituição, que
permitia aos donos do poder emendar, obliquamente, a Carta Política
sem a necessidade de, a todo instante e falaciosamente, se
dizerem – o que não eram! – investidos de atribuições constituintes.

Registre-se, entre os mais significativos exemplos desse
desprezo à sua Constituição e da eficácia daquele estranho modelo
de controle de constitucionalidade, a decisão do Presidente da
República de confirmar - tornando sem efeito julgado do STF que
os declarara inconstitucionais -, textos de leis da União, que
ele editara, com base no artigo 180 daquela Carta Política,
determinando a incidência do imposto de renda sobre os
vencimentos dos servidores estaduais e municipais.31

Derrotado, num primeiro momento, pela decisão da mais
alta Corte do País, que, examinando aqueles textos legais, os
considerou contrários aos mandamentos da Constituição - o
que implicava privá-los de qualquer efeito -, o Presidente da
República, que os editara, sobrepôs o seu arbítrio à vontade
objetiva da Carta Política, revelada pelo tribunal, num gesto
insólito que pareceu confirmar, simultaneamente, pelo menos
duas importantes teorias filosófico-políticas: a de Fernando
Lassalle, para quem os problemas constitucionais, basicamente,
não são problemas jurídicos, mas questões de poder; e a de Hans-
Georg Gadamer, que reputa incompatíveis hermenêutica jurídica

31 Cf., a propósito, a síntese crítica de Gilmar Ferreira Mendes, A “correção” de decisões
judiciais pelo Poder Legislativo, in Direitos Fundamentais e Controle de
Constitucionalidade. São Paulo: Celso Bastos Editor/Instituto Brasileiro de Direito
Constitucional, 1998, págs. 301/310.
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32 Ferdinand Lassalle. A essência da Constituição. Rio de Janeiro: Liber Juris, 2ª
ed., 1988, pág. 48; Hans-Georg Gadamer. Verdade e Método. Petrópolis: Vozes, 1º
vol.1997, pág. 488.
33 Entrevista publicada no jornal “Correio da Manhã”, de 3/3/1945, e republicada na
Revista Forense, vol. CIII, págs.171/177.
34 Constituições do Brasil. Programa Nacional de Desburocratização/Instituto dos
Advogados de São Paulo. Brasília: 1985, pág. 47.

e regimes de força, porque nesses governos de fato o senhor
absoluto, melhor do que ninguém, sempre poderá “explicar” as
suas próprias palavras e sobrepô-las às regras usuais de
interpretação, de resto não vinculativas para ele.32

Uma outra explicação, que se nos afigura igualmente
plausível e que não contraria, antes reforça, a hipótese anterior,
é a de que se a Constituição viesse a ser aprovada no plebiscito
anunciado em seu artigo 187 - uma previsão que, afinal, não se
concretizou -, o que antes era apenas a lei fundamental do
Estado, seria assumida, também, pela Sociedade, a qual, a partir
dessa adoção plebiscitária, naturalmente viria a defender a sua
Carta Política contra eventuais violações. Talvez por isso é que
Francisco Campos, o seu autor nominal, tenha dito - embora
em crítica tardia -, que a Carta de 1937 não chegou sequer a
vigorar; que se tivesse vigorado teria, certamente, constituído
uma importante limitação ao exercício do poder; e que, afinal,
poderia ter sido oportuna e pacificamente atualizada, sem que
se precisasse recorrer aos expedientes, malabarismos e sofismas
que tanto enfraqueceram o Governo perante a Nação.33

Noutro dizer, como toda regulamentação é limitante e
limitada - e disso têm consciência inclusive os ditadores -,
trataram os mentores do Estado Novo, desde logo, de reduzir ou
mesmo ignorar a força normativa da sua própria Constituição,
ao mesmo tempo em que fortaleciam a legislação ordinária,
pela facilidade com que poderiam manipulá-la ao sabor das
conveniências do regime.

Nesse sentido, aliás, é a dura crítica de Francisco de Assis
Alves, para quem o Presidente da República, por ele qualificado
como inocultável caudilho, elevou-se acima da Constituição e dela
totalmente desvinculado conduziu o governo como mandou a
sua conveniência pessoal.34
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Finda a 2ª Guerra Mundial, com a derrota do nazismo e do
fascismo, pelos quais, segundo muitos estudiosos, ele nutria
indisfarçável simpatia35, findo esse conflito, Getúlio Vargas tudo
fez para se equilibrar no poder, praticando atos de abertura política
- ainda que de uma abertura apenas gradual -, como a expedição
da Lei Constitucional nº 9, de 18 de fevereiro de 1945,
anunciando a convocação de eleições gerais para que entrassem
em efetivo funcionamento os órgãos representativos previstos
na Constituição, que ele mesmo estiolara durante o Estado
Novo.36 Essa insinceridade, entretanto, não passou
desapercebida a quantos se dedicaram ao estudo da Carta
Política de 1937, muitos dos quais observaram que a rigor ela
sequer vigorou de direito, porque jamais realizado o plebiscito
destinado a legitimá-la como Constituição. Em verdade, quem o
diz é Pontes de Miranda, ela “não se realizou; não foi respeitada
– quase toda, nem, sequer, existiu”.37

Mesmo assim, a realidade se impôs à ficção, e o ditador
veio a ser deposto pelas Forças Armadas, em 29 de outubro de
1945, assumindo transitoriamente a chefia do governo o Ministro
José Linhares, Presidente do Supremo Tribunal Federal, até a
posse de Eurico Gaspar Dutra, que mesmo tendo sido Ministro
da Guerra de Getúlio Vargas, elegeu-se Presidente da República
e assumiu o poder em 31 de janeiro de 1946, contando para
tanto com o apoio dos militares e até mesmo do ex-ditador, que
se elegeu Senador pelos Estados de São Paulo e do Rio Grande
do Sul – o que era permitido pela legislação eleitoral daquela
época –, mas pouca importância deu aos trabalhos da Assembléia
Constituinte, preferindo manter-se afastado dos embates políticos,
recolhido à sua fazenda, em São Borja, no Rio Grande do Sul.

Vista na perspectiva do tempo, a Constituição de 1937
não foi apenas um texto autoritário, como tantos outros que
marcaram a nossa experiência constitucional. Foi, também, uma
grande frustração institucional, como assinalou Waldemar

35 Vamireh Chacon. Estado e Povo no Brasil. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio
Editora/Câmara dos Deputados, 1977, pág. 98.
36 Walter Costa Porto. O Voto no Brasil. Rio de Janeiro: Topboohs, 1989, págs. 270/287.
37 Comentários à Constituição de 1946. Rio de Janeiro: Borsoi, Tomo I, 1963, pág. 21.
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Ferreira em palavras que, possivelmente, terão sido as mais
adequadas para traduzir o que aconteceu com o estatuto do poder
da ditadura Vargas, palavras que, por isso mesmo, merecem
transcrição, ainda que extensa:

“Desenhou-se complexamente o mecanismo do que
se batizou – de Estado Novo. Não puderam os seus artífices,
por isso mesmo, pô-lo em funcionamento. Não passou a
carta de 1937 de engodo, destinado, pura e simplesmente,
a disfarçar regime ditatorial em toda a amplitude do
conceito. Destituída de sinceridade, aquela carta tece
existência apenas no papel. Eis porque o seu organismo
político nunca se armou. Tudo quanto nela se planejou
foi mera fantasia. Não passou de cometimento
demasiadamente longo para que se pudesse haver como
simples tentativa; mas caracterizou-se qual documento
inapto, tardiamente desfeito, posto que inicialmente
malogrado, para que se pudesse haver como Constituição,
que assim indevidamente se qualificou. (...).

Não chegou a carta de 1937, em verdade, a adquirir
foros constitucionais. Não os alcançou por faltar-lhe o
alento que somente lhe poderia ter vindo de ter sido
elaborada pelo povo brasileiro. Não resultou da observância
e aprimoramento dos princípios constitucionais pelo quais
ele sempre se orientou e se regeu. Não surgiu dele,
exprimindo-lhe as aspirações e sentimentos nítida e
tradicionalmente democráticos. Pelo contrário, ela se
desfechou sobre ou contra ele.

Não ganhou corpo porque, já se disse, e em
reiterar nada se perde, ele não chegou a homologá-la
com o seu voto, expresso em plebiscito procrastinado e
nunca realizado: ela lhe foi imposta pelas forças
armadas, ou com o seu assentimento silencioso de
cúmplices”.38

38 Waldemar Martins Ferreira. História do Direito Constitucional Brasileiro. Brasília:
Senado Federal, 2003, edição fac-similar, págs. 108/109.
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5. A Constituição de 1946

Eleita em 2 de dezembro de 1945 e instalada em 2 de
fevereiro de 1946, a Assembléia Constituinte pós-Estado Novo –
diferentemente do que ocorrera na elaboração das Cartas
Políticas de 1824, 1891 e 1934 –, não partiu de um anteprojeto
vindo de fora, preferindo os seus responsáveis formar uma
“Grande Comissão”, que adotou como texto-base a Constituição
de 1934, o que lhe permitiu progredir rapidamente e submeter
à votação final do plenário um projeto revisto que, aprovado em
18 de setembro desse mesmo ano, veio a ser a nossa quarta
constituição republicana.

Comparando-a com os textos constitucionais precedentes,
Afonso Arinos diz que a Constituição de 1946 assemelhava-se
bastante à de 1934, em relação à qual teve vida bem mais longa,
favorecida que foi pela inexistência de um ambiente internacional
que lhe fosse hostil, o que não impediu, entretanto, viesse a se
tornar vítima de desgaste interno, que levou ao seu
desaparecimento, em razão de algumas das suas imperfeições,
é verdade, mas sobretudo pela divisão nacional das classes
dirigentes, sempre incapazes de compreender que a oposição
democrática não significa luta contra as instituições.39

Debruçando-se, igualmente, sobre o seu texto, outra não
é a conclusão a que chegou Miguel Reale, para quem a
Constituição de 1946, conquanto mereça louvores pelos seus
acertos – e.g. a melhor distribuição das competências entre a
União, os Estados e os Municípios, a fixação de diretrizes gerais
de ordem econômica ou educacional, e o significativo avanço
em delinear, além dos direitos políticos, também os direitos
sociais –, nem por isso há de ser poupada de críticas quanto ao
que ele chamou de quatro graves equívocos daquele documento
político, a saber: a) o enfraquecimento do Executivo, deixado à
mercê do Legislativo; b) o fortalecimento do Legislativo, mas
num quadro normativo anacronicamente reduzido às figuras da

39 Afonso Arinos de Melo Franco. Direito Constitucional, cit., pág. 172.
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lei constitucional e da lei ordinária; c) a criação de óbices à
intervenção do Estado no domínio econômico, o que era
incompatível com a sociedade industrial emergente; e, por fim,
d) a adoção do pluralismo partidário, sem limitações nem
cautelas, o que levou ao ressurgimento da “política estadual” e
à criação de “partidos nacionais” de fachada, cujas siglas
escondiam meras federações de clientelas ou de facções locais.40

Apesar disso tudo e de vários abalos durante o tempo em
que esteve em vigor – aqui nos referimos, especialmente, às
crises que levaram ao suicídio de Getúlio Vargas; ao impedimento
do Vice-Presidente João Café Filho; à tentativa de obstar a posse
do Presidente eleito, Juscelino Kubitschek de Oliveira, e aos
levantes militares durante o seu governo; à renúncia de Jânio
Quadros, com a subseqüente “manobra” para, uma vez frustrada
a tentativa de impedir a posse do Vice-Presidente, João Goulart,
reduzir-lhe os poderes, mediante a adoção de uma canhestra
fórmula parlamentarista, que, de tão artificial e ilegítima, porque
mudava a identidade da Constituição41, dois anos depois veio a
ser derrubada em consulta plebiscitária –, apesar disso tudo, não
se pode esquecer que, sob aquela Constituição, vivemos por mais
de vinte anos em clima de tolerância e paz, até 31 de março de
1964, quando as Forças Armadas, com inegável apoio da maioria
da sociedade civil, cansada, no dizer de Afonso Arinos, da
“esmerada incompetência da inépcia”, depuseram o desnorteado
Presidente João Goulart, mergulhando o Pais num regime
autoritário que durou precisos quarenta anos.

Julgando-a, favoravelmente, no entanto, Paulo Bonavides
e Paes de Andrade destacam, desde logo, que a Constituição de
1946 recuperou com decisão o princípio federativo, que
praticamente desaparecera sob a Carta de 37, com a entrega
do governo dos Estados a prepostos do poder central. No plano
das liberdades, em geral, observam que aquela Carta declarou,
solenemente, inviolável a liberdade de consciência e de crença,
assim como livre o exercício dos cultos religiosos, ressalvados

40 Momentos decisivos da história constitucional brasileira, in Direito Natural/Direito
Positivo, cit., pág. 91.
41 Carl Schmitt. Teoria de la Constitución. México: Editora Nacional, 1966, pág. 120.
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os que fossem contrários à ordem pública e aos bons costumes.
Mais, ainda, deixou assente que as liberdades e garantias
individuais, de resto declaradas mais amplas do que as
constantes, exemplificativamente, no corpo da Constituição, não
poderiam ser cerceadas por qualquer expediente autoritário,
razão por que a aprovação do estado de sítio fora reservada,
com exclusividade, ao Congresso Nacional, composto, novamente,
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. No que toca
ao Legislativo e ao Judiciário, espezinhados sob a Carta de 1937,
o texto democrático de 1946 buscou devolver-lhes a dignidade,
pelo respeito às suas tradicionais prerrogativas e uma equilibrada
partilha do poder político, apesar da opinião em contrário dos
que entendem que esse modelo acabou desequilibrando a
balança em favor do Legislativo e gerando, mais tarde, fricções
que colaboraram para a erosão daquela lei fundamental. A
criação de partidos políticos, em princípio, foi declarada livre,
vedando-se, no entanto, a organização, o registro e o
funcionamento de partidos ou associações cujo programa ou
ação contrariasse o regime democrático, baseado na pluralidade
dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem.
Essa ressalva, no entendimento de Bonavides e Paes de
Andrade, revelava-se contraditória, tendo em vista o caráter
pluralista e democrático daquela Constituição. Explica-se, no
entanto, se levarmos em conta que a sua inserção no texto
constitucional ocorreu no contexto de um pós-guerra
imediatamente posterior ao esfacelamento das instituições
democráticas, pisoteadas pelos “operadores” da ideologia nazi-
fascista, que ascenderam ao poder graças às franquias
democráticas, mas contra elas se voltaram, logo a seguir,
sufocando povos e nações sob regimes totalitários e
rebarbarizantes. Em razão dessa amarga experiência, que se
reflete, em quase todas as constituições democráticas, na
proclamação do respeito à dignidade da pessoa humana como
valor fundamental, em razão dessa trágica experiência,  as
democracias pós 1939/1945 rejeitaram o “destino trágico” do
Estado de Direito42, assumiram-se como democracias combatentes

42 Luis Legaz y Lacambra. El Estado de derecho en la actualidad. Madrid: Reus, 1934,
págs. 75/79.
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e, prudentemente, constitucionalizaram as crises da Cidade
Livre, ao invés de esperar que elas surgissem para, só então,
já desnorteadas pelos abalos nas suas estruturas políticas,
imaginar o que fazer para conjurar os conflitos, com um mínimo
de restrição às liberdades públicas e aos direitos fundamentais,
até o  pleno restabelecimento da normalidade institucional.

No plano social, entretanto, apesar das suas múltiplas
promessas, o certo é que, aos olhos do povo – que,
inconscientemente, antropomorfiza as instituições –, a
Constituição de 1946 nada fez para melhorar a sua qualidade
de vida, considerada supereior antes da redemocratização do
País, tanto mais em face da legislação trabalhista e
previdenciária, que, indiscutivelmente, operara avanços
significativos na proteção aos menos favorecidos. Pelo contrário,
por má-fé ou desídia das classes dirigentes, que “preferiram o
caminho fácil do populismo, no estilo inaugurado por Vargas”,
ao invés de se preocuparem em esclarecer as classes populares
sobre os limites da força normativa da Constituição, o que se
viu foi a generalização, sobretudo entre os humildes, de um
sentimento de orfandade e de saudade, em relação à figura
carismática do ditador deposto, cuja popularidade,
principalmente nessa camada da população, os novos dirigentes
do País parece não terem levado na devida conta, o que, tudo
somado, pavimentou o caminho para a volta de Getúlio Vargas
“ literalmente nos braços do povo “, só que, desta feita, não
mais como chefe de nenhuma insurreição armada, e sim como
Presidente da República, sacramentado pelo batismo das
urnas.43

6. A Constituição de 1967

Produto da Revolução de 1964, e com a pretensão de
consolidar seus “ideais e princípios”, tivemos a Constituição de
1967, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, para tanto

43 História Constitucional do Brasil, cit., págs. 415/417.
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constrangido a deliberar em sessão extraordinária de apenas
quarenta e dois dias – de 12/12/66 a 24/1/67 –, com base em
proposta literalmente enviada “a toque de caixa” pelo Presidente
da República, que para tanto dispunha do apoio das Forças
Armadas, se  necessário até mesmo para o fechamento das
Casas Legislativas, àquela altura em recesso forçado e já
desfalcadas dos principais líderes oposicionistas, cujos mandatos
e direitos políticos tinham sido cassados pelos chefes da
insurreição militar vitoriosa.

Por isso é que Paulo Bonavides e Paes de Andrade, entre
outros, afirmam que em 1966/1967 não houve propriamente
uma tarefa constituinte, mas uma farsa constituinte; que os
parlamentares, além de não estarem investidos de faculdades
constituintes, se encontravam também cerceados pelos atos
institucionais; e, finalmente, que a coação ao trabalho dos
parlamentares, exercida pelos atos excepcionais, impediu que
os representantes do povo, mesmo sem os poderes constituintes
autorizados pelo eleitorado, pudessem fazer uma Carta
constitucional relativamente independente. Daí, segundo
informam, a existência de dispositivos “não emendáveis”, no
texto imposto à aprovação do Congresso Nacional, que,
amedrontado, submeteu-se a mais essa chantagem, inspirada,
certamente, pelo propósito de “constitucionalizar o
institucional”.44

Deplorando, igualmente, esse inusitado estado de coisas,
que não tinha precedentes em nossa história republicana, até
porque era a primeira vez que a soberania popular se via
“monitorada” no exercício do poder constituinte, ainda que de
um poder constituinte meramente nominal – a ponto de se
estabelecer que, mesmo se não houvesse deliberação final, até
o dia 21/1/67, as Mesas da Câmara e do Senado deveriam
promulgar a Constituição, na parte votada formalmente –,
deplorando essa insolência ditatorial, o comedido Afonso Arinos
afirmou, resignado, que “o Governo ordenava, assim, ao
Congresso que agisse de acordo com suas instruções, e ele se

44 História Constitucional do Brasil, cit., págs. 436/437.
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submeteu, para evitar mal maior”, e que, apesar de tudo, foram
dignos de registro os esforços do Congresso para aprimorar o projeto
do Governo, “cheio de inépcias e incongruências”, assim como a
receptividade do Presidente Castelo Branco às modificações
sugeridas pelos parlamentares, nisto freqüentemente em
divergência com o seu Ministro da Justiça, o advogado Carlos
Medeiros Silva, que fora o redator do texto final do projeto de
Constituição.45

Agravando, ainda mais, esse clima de pressão e de
suspicácia em relação ao Congresso Nacional – transformado,
compulsória e temporariamente, em assembléia constituinte
tão-só para dar ao país uma Constituição que, além de uniforme
e harmônica, representasse “a institucionalização dos ideais e
princípios da Revolução”, porque somente uma nova Constituição
poderia “assegurar a continuidade da obra revolucionária” –
tudo isso conforme os ditames do Ato Institucional nº 4/66 –,
agravando esse estado de coisas, outra não era a índole do
projeto de Constituição apresentado pelo Presidente da
República, a tal ponto autoritário que pretendia perenizar
algumas das excrescências jurídicas do Estado Novo,
deformações autoritárias que a Constituição de 1946 havia
sepultado, mas que os Atos Institucionais, caprichosamente,
devolveram à luz do dia, afora outras “novidades” criadas pela
legalidade revolucionária.

É que, observa Cezar Saldanha, apesar da intenção e do
sentimento de muitos dos seus fautores, aquele texto não
conseguira libertar-se, plenamente, de um sabor autoritário,
que brotava, de um lado, da concepção de que o povo brasileiro,
ainda não estando preparado para o exercício da democracia,
deveria ser governado por um Executivo forte, centralizado,
nacionalista e intervencionista; e, de outro, da idéia de que a
segurança nacional, tal como concebida por estrategistas
franceses e norte-americanos e assimilada pelos nossos chefes
militares, deveria constituir-se em objetivo prioritário, a ser

45 Afonso Arinos de Melo Franco. Direito Constitucional, cit., págs. 177/178.
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preservado no Ocidente, mesmo à custa de eventuais limitações
ao método democrático, em face da natureza e dos métodos da
nova forma de agressão ideológica – a guerra revolucionária –
promovida em escala mundial pelas potências comunistas.

Dentre aqueles resíduos incômodos de autoritarismo,
referimo-nos, desde logo, e principalmente, à eleição indireta para
a escolha do Presidente da República, uma fórmula que,
politicamente, limita as possibilidades de acesso ao poder das
forças oposicionistas; afasta os líderes carismáticos; anula a
controvérsia eleitoral; reduz as possibilidades de mudança; e,
afinal, assegura uma continuidade maior à política federal, que
outra não é senão a de um duplo movimento de centralização
política, em torno da União, no sistema federal, e do poder
executivo, no governo federal, como anotou Themístocles
Brandão Cavalcanti em estudo publicado um ano depois da
entrada em vigor daquela Carta Política.46

Outro resquício autoritário, fruto, igualmente, daquela
visão política fechada, e que se pretendeu conservar em nossa
ordem constitucional, foi a esdrúxula aprovação de leis por

decurso de prazo, inserida no art. 54 da Carta de 1967 sob o
argumento, falacioso, de que era necessário romper-se a inércia

do Legislativo, uma fórmula duplamente equivocada. Primeiro,
porque encerra uma contradição nos termos, já que o debate é
da natureza da atividade parlamentar; e, depois, porque as “leis
motorizadas”, ao invés de trazerem benefícios, via de regra são
portadoras de vícios que, certamente, seriam evitados se a sua
discussão fosse mais detida, o que, no particular, nos traz à
memória a advertência de Victor Nunes Leal ao dizer que a
tarefa de fazer leis é semelhante à de acondicionar explosivos,
em que todo o cuidado é pouco e qualquer descuido pode ser
fatal.47

46 Introdução à análise da Constituição de 1967. O esquema político da Constituição, Estudos
sobre a Constituição de 1967. Rio de Janeiro: FGV, 1968, pág.25.
47 Problemas de Direito Público. Rio de Janeiro: Forense, 1960, pág.8.
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No âmbito do processo legislativo, igualmente merecedora
de crítica, foi a prerrogativa, atribuída ao Presidente da
República, para expedir decretos-leis sobre segurança nacional e
finanças públicas, uma faculdade tanto mais autoritária quanto
vinha acompanhada da previsão de que esses textos legislativos
teriam vigência imediata, não poderiam ser emendados pelos
deputados e senadores e, se não fossem votados dentro de
sessenta dias, a contar do seu recebimento pelo Congresso
Nacional, seriam tidos como aprovados. A experiência
encarregou-se de mostrar os efeitos deletérios dessa novidade,
traduzidos na enxurrada de decretos-leis, que o Presidente da
República editava “impunemente” com a certeza de que, para a
sua aprovação definitiva, poderia contar com a velha e malfadada
inércia do Poder Legislativo, de resto igualmente “operante” para
a chancela dos projetos que o Executivo, nos termos do art. 54
daquela Constituição, poderia encaminhar ao Congresso
Nacional para apreciação acelerada.

Mesmo assim, como esses maus exemplos costumam deixar
rastros e fazer adeptos, com destaque, no particular, para os
que são tentados a “normalizar” instrumentos de exceção48, em
razão disso, quem se dispuser a fazer a interpretação histórica -
para desvendar-lhes a teleologia - dos preceitos que, atualmente,
constrangem o Congresso a votar medidas provisórias e projetos
de iniciativa do Presidente da República (CFB - arts. 62, § 6º, e
64, § 2º), quem se dispuser a essa empreitada, mesmo a
contragosto, terá de manusear ou revolver o entulho autoritário
que marcou a nossa experiência constitucional mais recente,
uma herança maldita que os fariseus da política dizem abominar,
mas que - desculpam-se -, são obrigados a continuar
administrando para não mergulhar o País em crises de
governabilidade, algo tão esotérico que nem eles sabem o que é.

Outro não é o juízo de valor a se fazer sobre a anomalia,
consagrada no art. 20, § 2º, da mesma Constituição de 1967,
que permitia à União, mediante lei complementar, atendendo

48 Paul Leroy. L’Organisation Constitutionelle et les Crises. Paris: L.G.D.J, 1966,
págs. 271/273.
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a relevante interesse social ou econômico nacional, conceder
isenções de impostos federais, estaduais e municipais, uma
faculdade incompatível com o sistema federativo, na medida
em que – parafraseando o que disse John Marshall no julgamento
do caso Mac Culloch v. Maryland –, não apenas o poder de tributar,
mas também o poder de isentar envolve o poder de destruir. E o
mais grave é que essa prerrogativa esdrúxula convivia, no mesmo
texto constitucional – art. 50, § 1º – com uma cláusula pétrea que
proibia fosse objeto de deliberação proposta de emenda tendente
a abolir a Federação.49

Para coroar isso tudo, em agosto de 1969, tendo sido, o
então Presidente da República, acometido de moléstia que o
incapacitou para continuar à frente do governo, ao invés de
substituí-lo o Vice-Presidente, consoante estabelecia o art. 79
daquela Carta Política, o que se viu foi um golpe de força dos
três ministros militares, que usurparam o poder e se auto-
investiram na Presidência da República sob o nebuloso pretexto
de que a situação do País, naquele instante, não permitia se
transferissem as responsabilidades da sua autoridade suprema
“a outros titulares, conforme previsão constitucional”.50

Em suma, declarando-se “responsáveis pela execução das
medidas destinadas a assegurar a paz e a ordem pública e de
tomar as providências relacionadas com a Segurança Nacional”,
os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica
Militar, desrespeitando a própria legalidade revolucionária, que
a Constituição de 1967 intentara consolidar, deram “um golpe
dentro do golpe”, mergulhando o País num regime ainda mais
autoritário, do qual só viemos a sair em 1988. Nesse entretempo,
no entanto, dentro da linha de “raciocínio” que inspirara o putsch
da enfermidade do Presidente da República, aqueles mesmos
chefes militares, diante da irreversibilidade da moléstia que
acometera o Chefe da Nação, fazendo uso de sucessivos atos
institucionais, declararam vagos os cargos de Presidente e de

49 Decisões Constitucionaes de Marshall. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1903,
pág.127.
50 Preâmbulo do Ato Institucional nº 12, de 31/8/69.
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Vice-Presidente da República; suspenderam a eleição indireta,
que deveria realizar-se para a escolha de um novo Presidente,
modificaram o respectivo processo eleitoral; e, finalmente,
assistidos de prestimosos juristas, editaram, em 17 de outubro
de 1969, a Emenda nº 1 à Constituição de 1967 – até hoje conhecida
pelo nome de Emenda nº 1 de 1969 –, um texto que vigorou em
nosso País, como se fosse Constituição, até 5 de outubro de
1988, quando o saudoso Deputado Ulysses Guimarães,
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, promulgou a
Constituição de 1988, pondo fim ao período autoritário iniciado
em 31 de março de 1964.

7. A Emenda nº 1, à Constituição de 1967

Simulacro de Constituição, editado pela Junta Militar que
assumiu o poder em 1969, sobre esse documento nenhum
comentário a fazer, senão o que disse Afonso Arinos, com a
argúcia de costume: tal como a de 1967, foi uma Constituição
de tipo instrumental, destinada tão-somente a dar fisionomia
jurídica a um regime de poder de fato; há, dentro dela, um
núcleo, por assim dizer, tradicional, que reconhece as realidades
históricas e políticas da formação nacional, e, por isso mesmo,
é a sua parte duradoura; afora isso, o seu texto é de escassa,
ou, mesmo, nenhuma importância.51

Ainda assim, até porque a História se faz com
documentos52, embora impingida aos brasileiros “de cima para
baixo” “ como o foram as Cartas de 1824 e de 1937 “, nem por
isso, para o bem ou para o mal, a Emenda nº 1 à Constituição de
1967 há de ser apagada da nossa experiência constitucional.
Recolhida ao museu das antigüidades, servirá como testemunho
de uma época que, apesar de obscura, todos devem conhecer,
quando mais não seja, para evitar que a história se repita...

51 Afonso Arinos de Melo Franco. Direito Constitucional, cit., pág.179.
52 H.I.Marrou. Do Conhecimento Histórico. Lisboa: Aster, s/d.
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8. A Constituição de 1988

Vivendo, ainda, sob essa Carta Política, em relação à qual,
portanto, nos falta a indispensável perspectiva do tempo, não é
prudente anteciparmos nenhum juízo crítico a seu respeito,
embora possamos formular augúrios: que ela nos permita
construir, com discernimento e firmeza, uma sociedade
efetivamente justa e solidária, que tenha na dignidade da pessoa
humana o seu referente fundamental.
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UMA PROPOSTA DE SISTEMA DE GOVERNO PARA O
BRASIL:

O MODELO SEMIPRESIDENCIALISTA

Luís Roberto Barroso (*)

SUMÁRIO: I. Introdução. II. Sistema de governo. III. O parlamentarismo.
IV. O presidencialismo. V. O sistema semipresidencialista. VI. Origem e
desenvolvimento do semipresidencialismo em Portugal. 1. Presidência da
República; 2. Assembléia da República; 3. Governo. VII. Origem e desenvolvimento
do semipresidencialismo na França. 1. Presidência da República; 2. Parlamento;
3. Governo. VIII. Adequação do sistema semipresidencialista ao caso brasileiro.

I. Introdução

A necessidade de uma reforma política extensa e

profunda tornou-se consenso no Brasil. Tais mudanças devem

incluir: um novo sistema de governo, um novo sistema eleitoral
e um novo modelo partidário. Para que não seja refém das
circunstâncias efêmeras de cada momento político, nem

* Professor titular de direito constitucional da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro - UERJ. Doutor livre-docente pela UERJ e mestre pela Yale Law School. O
presente texto é fragmento de um estudo mais amplo, financiado pelo INSTITUTO
DE DIREITO DO ESTADO E AÇÕES SOCIAIS - IDEIAS e elaborado sob minha
orientação. A versão integral pode ser vista no sítio institutoideias.org.br. A
coordenação da pesquisa ficou a cargo de Cláudio Pereira de Souza Neto, professor-
adjunto da Universidade Federal Fluminense, mestre pela PUC/RJ e doutor
pela UERJ. A execução da pesquisa foi conduzida, em sua maior parte, por Thaís
Lima, bacharel em Direito pela UERJ. A redação f inal é de minha
responsabilidade, mas beneficiou-se de versões preliminares elaboradas por
ambos. Participaram da discussão de idéias os Professores Ana Paula de
Barcellos, Nelson Nascimento Diz e o mestrando Eduardo Mendonça.
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tampouco dos interesses postos na mesa a cada processo
eleitoral, a reforma política deve ser pensada a médio prazo.
Quatro anos para algumas medidas, oito para outras.

Uma reforma capaz de atender as demandas da
sociedade brasileira deve ser capaz de promover os seguintes
valores: legitimidade democrática, governabilidade e virtudes
republicanas. Para a realização desses objetivos, deverá
produzir as seguintes alterações na prática política brasileira:

1. Em relação à legitimidade democrática: a) propiciar maior
identificação entre sociedade civil e classe política, com
aumento da coerência entre discurso e prática, visibilidade
e controlabilidade da atividade parlamentar; b) conferir maior
autenticidade programática aos partidos políticos, fomentando
a fidelidade e mitigando a pulverização partidária, com o fim
de legendas de aluguel e de partidos sem penetração social,
que servem a interesses privados; c) reduzir a influência do
poder econômico no processo eleitoral, com o barateamento
das campanhas, a limitação dos gastos e, eventualmente, o
financiamento público.

2. Em relação à governabilidade: a) facilitar a formação de
maiorias de sustentação política do governo; b) institucionalizar
as relações entre Executivo e Legislativo, com predomínio dos
partidos e não do poder individual atomizado de cada
parlamentar; c) criar mecanismos de superação de crises
políticas, impedindo a continuidade de governos que perderam
sua base de apoio no parlamento e na sociedade.

3. Em relação às virtudes republicanas1: a) eliminar o
poder de barganha individual de cada parlamentar, gerador
de mecanismos de troca de favores por votos; b) tornar o debate

1 A expressão “virtudes republicanas” é aqui utilizada para designar a preservação
da integridade pessoal dos agentes públicos e a observância de padrões éticos
de gestão da coisa pública, que levem à promoção do interesse público, e não dos
interesses particulares dos governantes ou de terceiros identificados. Tais
virtudes se expressam nos princípios constitucionais da moralidade, da
impessoalidade e da finalidade pública na ação política e administrativa. A
expressão também é frequentemente empregada, no debate político, para denotar
o exercício consciente e ativo da cidadania.
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político mais programático e menos clientelista; c) esvaziar a
necessidade de loteamento de órgãos públicos e de distribuição
de cargos em troca de apoio.

A seguir uma proposta quanto ao sistema de governo.

II. Sistema de governo

O sistema de governo identifica os mecanismos de
distribuição horizontal do poder político e, consequentemente,
o modo como se articulam os Poderes do Estado, notadamente o
Executivo e o Legislativo. Como se sabe, são dois os modelos
dominantes no mundo: o parlamentarismo e o presidencialismo.
Mais recentemente, consolidou-se em alguns países uma
fórmula híbrida, que combina elementos dos dois sistemas
clássicos. Trata-se do semipresidencialismo, modelo que apresenta
duas particularidades: os poderes do Parlamento são limitados
e o chefe de Estado não desempenha apenas funções
cerimoniais ou simbólicas, títularizando poderes próprios e
efetivos2. Em meio a outros aspectos, o semipresidencialismo
conjuga a especial legitimação que caracteriza a eleição direta
do chefe de Estado com mecanismos de responsabilização política
do chefe de Governo.

 A seguir, serão apresentadas, de maneira objetiva, as
principais características de cada um dos dois sistemas puros.
No tópico subseqüente, far-se-á uma apreciação do sistema
semipresidencialista, com ênfase em algumas peculiaridades
dos modelos que vigem em Portugal e na França. Como se
observará, o semipresidencialismo representou para aqueles
países o termo final de um longo e tortuoso processo de
maturação institucional, propiciando uma equação mais
equilibrada entre os Poderes Executivo e Legislativo. Em
desfecho, serão expostas as razões pelas quais se sustenta

2 Sobre o tema, v., dentre muitos outros, Maurice Duverger, Les regimes semi-
presidentiel,1986, autor que cunhou a designação; Rafael Martinez Martinez,
Semi-presidentialism: A comparative study, 1999, p. 10; e Manoel Gonçalves Ferreira
Filho, O parlamentarismo, 1993.
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que esta fórmula engenhosa de combinação das virtudes dos
sistemas clássicos é adequada para o Brasil, sendo mais
conveniente que o presidencialismo puro de nossa tradição
republicana. Pretende-se com a proposta neutralizar alguns
problemas que vêm de longe e são recorrentes, como (i) a
superconcentração de poderes no Executivo, sem mecanismos
adequados de controle e responsabilização política; (ii) a
refuncionalização da atividade legislativa, pela atuação
concertada de Governo e Parlamento.

III. O parlamentarismo

O parlamentarismo tem como característica
fundamental a divisão do Poder Executivo entre um chefe de
Estado e um chefe de Governo. Este último é normalmente
denominado Primeiro-Ministro, sendo escolhido pelo
Parlamento3. O Primeiro-Ministro depende, para a estabilidade
de seu governo, da manutenção do apoio parlamentar. Esta
dualidade no Executivo e a responsabilização do chefe de
Governo perante o Poder Legislativo são os traços
fundamentais do sistema parlamentarista4. A estrutura do

3 A origem do parlamentarismo remonta à Inglaterra do século XVIII. Os fatos que
se sucederam no século anterior criaram o ambiente propício à formação do
referido regime. Como destaca Manoel Gonçalves Ferreira Filho, O
parlamentarismo, 1993, p. 5-6: “A partir de 1714, todavia, cada vez menos os
monarcas ingleses governaram. Com a morte da rainha Ana, a regra de exclusão
dos príncipes católicos do direito à sucessão levou o trono à casa real de Hanover,
com o advento de Jorge I. Este e Jorge II pouco se interessavam pela política
britânica (britânica e não mais apenas inglesa, pois desde 1707 a Escócia estava
reunida à Inglaterra). Nem sequer dominavam a língua. Por isso, a incumbência
de presidir o Conselho de Ministros, e, portanto, a de efetivamente supervisionar
a gestão dos negócios públicos, foi pelo rei deferida a um ministro, o Primeiro-
Ministro, que os representava nesse Conselho, a ele levando sua opinião e as
decisões que deveriam ser formalizadas. Na ausência do rei, por sua vez, o
Conselho de Ministros passou a se reunir numa saleta, num Gabinete, dai o uso
desse termo para designar o próprio Conselho. Com isso veio a fixar-se a idéia
de que o Executivo - use-se o termo - é de estrutura dualista, cabendo ao monarca
a chefia do Estado (essencialmente a sua simbolização e representação) e ao
Primeiro-Ministro a chefia do governo (a supervisão diuturna dos negócios
públicos).” Sobre o tema, v. tb. Marcelo Caetano, Direito constitucional, v. 1, 1977,
p. 67 s.

4 V. Luis Pinto Ferreira, Curso de direito constitucional, v. l, 1978, p. 318; José
Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, 2000, p. 508; Wilson
Accioli, Teoria geral do Estado,1985, p. 351.
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poder segue a repartição tripartite, mas a separação entre os
Poderes Executivo e Legislativo não é rígida. O chefe de
Estado, por sua vez, exerce funções predominantemente
protocolares, de representação simbólica do Estado. Não é
por outra razão que, em pleno século XXI, o posto continua a
ser exercido por Monarcas em diversos países caracterizados
por elevados índices de desenvolvimento econômico e social,
como Reino Unido, Dinamarca e Holanda, em meio a outros.

Várias vantagens são atribuídas a esse sistema de
governo5. A principal delas é tornar a relação entre Executivo
e Legislativo mais harmoniosa e articulada. O chefe de
Governo é, em regra, oriundo dos quadros do Legislativo, sendo
indicado pelo partido que obteve maioria nas eleições
parlamentares. Esse apoio da maioria facilita a atuação
político-administrativa. No entanto, não é incomum que a
maioria do Parlamento retire seu apoio ao Governo, embora
isto se dê apenas em face de graves divergências. Nesse caso,
ocorre a aprovação de um voto de desconfiança e o Governo é
substituído. Em seu lugar, passa a governar um novo Gabinete,
que tenha obtido apoio parlamentar. É possível, inclusive, que
em uma mesma legislatura o Governo seja substituído várias
vezes, sem que, para isso, sejam feitas novas eleições
parlamentares. Não há, portanto, a hipótese de um Governo
que não seja apoiado pela maioria do Parlamento. Isso
permite, em tese, uma maior eficiência do Governo, que não
tem a sua ação obstruída por um Legislativo hostil.

Por conta dessa possibilidade de substituição facilitada
do Gabinete governamental, o sistema se torna mais propício
à superação de crises políticas. Se o Governo não possui mais
o apoio do Parlamento, este pode aprovar uma moção de
desconfiança, o que leva à queda do Gabinete. Observe-se
que isso pode se dar por razões políticas, e não apenas por
razões éticas. Se o Governo enfrenta uma crise grave, não só

5 V. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, O parlamentarismo, 1993, p. 13-4; Wilson
Accioli, Teoria geral do Estado, 1985, p. 357 e ss.
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por conta de algum procedimento reputado ilegal ou ilegítimo6,
mas também em razão de uma decisão política que tomou,
ele é substituído imediatamente, sem que seja necessária a
instauração de um processo complexo e frequentemente
conturbado como o de impeachment. O Governo não possui
mandato. Ele governa apenas pelo período em que goze de
apoio parlamentar. Por outro lado, o Governo terá também
mecanismos para evitar a obstrução contínua por parte do
Parlamento, solicitando ao Presidente a dissolução da
legislatura7.

Pode-se objetar que essa virtude do parlamentarismo
tem o seu reverso: nem sempre haverá concerto entre o
Legislativo e o Executivo, o que provocará instabilidade, com
sucessivas trocas de Gabinete8. A constatação, de fato, se
confirma na história. É comum que alguns países
parlamentaristas passem por períodos de sucessivas trocas
de gabinete. Em 54 anos de pós-guerra, a Itália já havia
conhecido 58 gabinetes9. Mas o inverso também se verifica.
Há casos em que um mesmo gabinete governa por diversas
legislaturas. Lembre-se, por exemplo, do que tem ocorrido na
Inglaterra, país em que o Partido Conservador governou por
diversas legislaturas (18 anos), sendo em seguida substituído
pelo Partido Trabalhista, que governa desde 199710. O
sistema, portanto, nem sempre é capaz de prevenir crises,
mas oferece mecanismos mais céleres e menos traumáticos
para sua superação.

6 Se o Governo é acusado, por exemplo, de corrupção, e tal acusação ostenta a
gravidade e a verossimilhança necessárias, ele é substituído de modo imediato.
O Governo continua, então, íntegro, e os antigos governantes podem responder
as acusações sem que disso resulte o enfraquecimento do Governo e prejuízos
para a sociedade.

7 Tal instrumento é de emprego excepcional, podendo, inclusive, produzir
conseqüência contrária ao Governo. Exemplo recente disso ocorreu na
Alemanha, onde o Primeiro-Ministro Schröder solicitou a antecipação das
eleições. O resultado praticamente empatado do pleito levou à formação de um
governo de coalizão, chefiado pela líder do partido de oposição, Angela Merkel.

8 V. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, O parlamentarismo, 1993, p. 15-6.
9 V. Marco Maciel, Reformas e governabilidade, 2004, p. 20.
10 Sobre a estabilidade do regime na Inglaterra, v. Luis Pinto Ferreira, Curso de

direito constitucional, v. l, 1978, p. 321.
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Alega-se, em relação ao parlamentarismo, que o sistema
depende de um ambiente no qual o quadro partidário seja
dotado de racionalidade e não seja excessivamente
fragmentado. De fato, a funcionalidade do modelo diminui
em situações nas quais sejam necessárias coalizões
complexas, que são menos estáveis e supervalorizam o papel
de pequenos partidos, quando necessários à composição da
maioria parlamentar. Portanto, como regra, o argumento é
procedente11. Ele desconsidera, no entanto, que o próprio
parlamentarismo tende a conformar um sistema partidário
mais depurado. De fato, nesse sistema a atividade
parlamentar torna-se mais centrada na atuação dos partidos,
já que são eles que indicam os Governos. Para mudar o
Governo, o povo deverá votar de modo a alterar a composição
partidária do Parlamento.

No Brasil, a percepção geral é de que o Presidente da
República é escolhido pelo povo de modo mais atento e
cuidadoso que os parlamentares. De fato, a  população se
mobiliza muito mais para a escolha do chefe do Executivo do
que para a dos Deputados. Nos países em que a eleição do
chefe de Governo depende do partido ao qual a maioria dos
parlamentares pertence, essa atenção especial se transfere,
pelo menos em parte, para as eleições parlamentares.
Considere-se, sobretudo, que durante o processo eleitoral os
partidos já apresentam o quadro partidário que ocupará, em
caso de vitória, a função de Primeiro-Ministro. Para utilizar
um termo usado por Ackerman em outro contexto, há uma
“institucionalização do carisma”, o que certamente exerce
um importante papel no fortalecimento dos partidos.

IV. O presidencialismo

No sistema presidencialista, os poderes da chefia de
Estado e de Governo se concentram no Presidente da

11 Diz aqui “em regra” porque há contextos em que o sistema se viabiliza mesmo
diante de uma maior fragmentação partidária. É o que ocorre, por exemplo, em
Israel. Isso se dá, contudo, em razão de outros elementos particulares ao siste-
ma que não é possível examinar.
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República12. O Presidente governa auxiliado por seus
ministros, que são, em regra, demissíveis ad nutum. O
Presidente não é politicamente responsável perante o
Parlamento. O programa de governo pode ser completamente
divergente das concepções compartilhadas pela maioria
parlamentar. O presidencialismo possibilita, por exemplo, a
coexistência entre um Presidente socialista e um Parlamento
de maioria liberal. Uma vez eleito, o Presidente deverá cumprir
um mandato. Enquanto durar o mandato, o Presidente não
poderá ser substituído — salvo procedimentos excepcionais,
como o impeachment e o recall, mesmo que seu governo deixe
de contar com o apoio da maioria dos parlamentares e, até
mesmo, da maioria do povo.

O sistema presidencialista apresenta algumas virtudes
destacáveis. A primeira delas diz respeito à legitimidade do
chefe do Executivo. Na maioria dos países que adotam esse
sistema, a eleição para Presidente da República se faz de forma
direta13. Por isso, o eleito goza de grande legitimidade, sobretudo
nos momentos posteriores aos pleitos eleitorais. O fato de ter
sido o próprio povo que o escolheu torna-o mais habilitado a
tomar decisões polêmicas. O presidencialismo, por essa razão,
seria um sistema mais aberto a permitir transformações
profundas na sociedade. É por esse motivo que grande parte da
esquerda brasileira, ao contrário do que costuma ocorrer no
plano internacional, tem defendido o presidencialismo como
sistema de governo adequado ao Brasil14.

12 O presidencialismo foi concebido pelos constituintes norte-americanos de 1787.
Foi essa a forma que encontraram para estruturar a separação de poderes na
ausência de um monarca.

13 Dentre as exceções está a pátria de origem do próprio sistema, os EUA. Sobre o
tema afirma Manoel Gonçalves Ferreira Filho, O parlamentarismo, 1993, p. 11:
“a eleição do Presidente da República é, segundo a Constituição de 1787,
indireta, cabendo a um Colégio eleitoral diretamente eleito pelo povo, no âmbito
de cada Estado. Na verdade, é hoje uma eleição semidireta, já que os
representantes dos Estados eleitos para o Colégio Eleitoral recebem do povo um
verdadeiro mandato imperativo para dar o seu voto a determinado candidato”.

14 Foi o que teve lugar tanto no plebiscito de 1963 quanto no de 1993. Um dos
principais argumentos em favor do presidencialismo é o de que, pelo voto direto,
o povo pode tomar a decisão de alterar os rumos da vida nacional, e tem na
Presidência da República um instrumento consistente para isso, diante da
ausência dos procedimentos e anteparos institucionais que caracterizam a
dinâmica parlamentar.
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Além disso, o presidencialismo garantiria maior
estabilidade administrativa, por conta de os mandatos serem
exercidos durante um período pré-determinado. No Brasil, o
Presidente da República é eleito para cumprir o mandato e,
no curso desse período, não pode ser substituído, a não ser
por razões excepcionais, subsumidas às hipóteses de crime
de responsabilidade, apuradas em processo de impeachment15.
Como acima consignado, passa-se diferentemente no
parlamentarismo, sistema no qual o chefe de Governo pode
ser substituído a qualquer tempo, mesmo que por razões
políticas. Por isso, no presidencialismo, o mandato
presidencial permitiria que o programa de governo fosse
formulado considerando um prazo maior para sua
implementação, com ganhos em estabilidade administrativa
e previsibilidade da atuação estatal.

Entretanto, a despeito dessas vantagens, o
presidencialismo também não está isento de críticas
importantes. A primeira delas refere-se à forte concentração
de poder numa só figura, o que potencializa o risco de
autoritarismo. Na história constitucional brasileira, a
emergência de governos autoritários sempre se deu através
do fortalecimento do Executivo em detrimento do Legislativo.
Foi o que ocorreu tanto na ditadura do Estado Novo, quanto
no regime militar de 1964. Mesmo em momentos de
normalidade democrática, a presença de um Executivo
excessivamente forte tem aberto espaço a certas práticas
arbitrárias. No Brasil, essa crítica tem sido recentemente
desenvolvida a propósito do uso excessivo de medidas
provisórias no período pós-88. De fato, a ausência da
responsabilidade política incrementa em demasia a liberdade
de ação do governante. Essas ponderações são procedentes.
No entanto, duas observações devem ser feitas.

15 Nos termos da Constituição de 1988, cabe ao Senado Federal processar e julgar
o Presidente da República nos crimes de responsabilidade, que estão definidos
na Lei n° 1.079/50. Após a instauração do processo de impeachment o Presidente
ficará suspenso de suas funções e, caso haja condenação, restará inabilitado
por 8 anos para o exercício de função pública (art.52). A única experiência
brasileira num processo de impeachment ocorreu nos idos de 1992 com o então
Presidente Fernando Collor de Mello.
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Em primeiro lugar, as decisões do Executivo são, em
regra, controláveis pelo Poder Judiciário, o qual utilizará, como
parâmetros, tanto as leis quanto a Constituição. Na verdade,
a atuação judicial costuma ser mais incisiva no
presidencialismo que no parlamentarismo. Não se pode perder
de vista o fato de que o próprio controle de constitucionalidade
tem sua origem no sistema político norte-americano, que é
também a matriz do modelo presidencialista de separação de
poderes. Embora possam ser identificadas importantes
exceções em países que adotam o parlamentarismo16, em
regra, é seguro afirmar que, diante das decisões do
Parlamento, os juizes costumam ser mais cautelosos que
perante as decisões do Executivo.

Em segundo lugar, tanto regimes presidencialistas
quanto parlamentaristas estão expostos a degenerações
autoritárias. E há Estados presidencialistas que não são
autoritários. E o que se verifica historicamente. Na América
Latina, as ditaduras não se implantaram propriamente por
conta do presidencialismo, mas em razão da ruptura, pela via
dos golpes militares, da ordem constitucional. Por outro lado,
a ascensão dos regimes totalitários na primeira metade do
século, tanto na Alemanha quanto na Itália, se deu através
do sistema parlamentarista. Não foram os chefes de Estado
que levaram à instauração daqueles regimes de força e
iniqüidade, mas Primeiros-Ministros.

Outra desvantagem do presidencialismo - e esta sim têm
gerado graves problemas na vida política brasileira - é a
possibilidade de crises institucionais graves causadas pelo
desacordo entre o Executivo e o Legislativo. No presidencialismo,
de fato, não existem instrumentos hábeis para a solução rápida

16 Na verdade, há uma forte tendência à expansão do poder judicial em países que
adotam o modelo parlamentarista. A Alemanha fornece o exemplo paradigmático,
que vem se espraiando por quase toda a Europa. Até mesmo a Inglaterra e os
países cujo sistema de governo é fortemente influenciado pela matriz inglesa
têm adotado crescentes graus de atuação judiciária. É o caso, por exemplo, de
África do Sul, Nova Zelândia, Israel e Canadá, Estados que, recentemente, vêm
admitindo a possibilidade do controle judicial da constitucionalidade das leis.
V. Ran Hirschl,Towards juristocracy. The origins and consequences of the New
Constitutionalism, 2004, p. 169 e ss.
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e normal de crises políticas, tal como ocorre no parlamentarismo.
Ademais, na hipótese de o Presidente não conseguir compor
maioria no Parlamento, a execução dos programas de governo e
das políticas públicas em geral fica substancialmente prejudicada.
No parlamentarismo, se ocorre uma incompatibilidade
fundamental entre o Parlamento e o Governo, este cai, e forma-
se um novo Governo, com apoio parlamentar. Por outro lado, se o
Parlamento não consegue formar um novo Governo, ou se é o
Parlamento que está em desacordo com a vontade popular, há
mecanismos que permitem a convocação de novas eleições
parlamentares.

No presidencialismo, essas possibilidades inexistem, e
o Governo acaba se prolongando até o final do mandato sem
sustentação congressual e sem condições de implementar seu
plano de ação. O país fica sujeito, então, a anos de paralisia e
de indefinição política, o que pode gerar sérios problemas
econômicos e sociais, ou pelo menos, deixá-los sem solução
imediata17. Além disso, a pré-fixação do mandato presidencial
pode manter no poder um governante que tenha perdido
inteiramente o apoio popular. A destituição de um Presidente
somente se dará na hipótese de crime de responsabilidade,
pela complexa via do impeachment, ou por outra medida
excepcional, que é o recall, em que o eleitorado é convocado
diretamente para se pronunciar acerca da permanência ou
não de um governante no poder18. Ambos são procedimentos
custosos e traumáticos.

V. O sistema semipresidencialista

Sem embargo de suas virtudes, os dois modelos
clássicos - parlamentarismo e presidencialismo - apresentam

17 V. José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, 2000, p. 509.
18 Exemplo recente da adoção desse mecanismo é a Venezuela. De acordo com o

artigo 233 da Constituição Venezuelana, de 1999. Como se sabe, em 2004 o
Presidente da República foi submetido a um recall. Antes desse evento, o país
passava por uma gravíssima crise institucional, envolvendo, inclusive, um golpe
militar. Com o pronunciamento do povo, teve fim a crise, e o Governo pôde
voltar a atuar com a legitimidade fora de dúvida.
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disfunções importantes. Esses problemas se manifestam tanto
no plano da instauração de regimes verdadeiramente
democráticos, quanto no que diz respeito à governabilidade,
à eficiência e à capacidade estrutural de superar crises
políticas. O modelo semipresidencialista surge como uma
alternativa que busca reunir as utilidades desses sistemas
puros, sem incidir em algumas de suas vicissitudes. Ressalte-
se, desde logo, não se tratar de um modelo híbrido desprovido
de unidade e coerência, um agregado de elementos estanques.
Pelo contrário, trata-se de uma fórmula dotada de identidade
própria capaz de oferecer solução adequada para alguns dos
principais problemas da vida política brasileira.

No semipresidencialismo, o Presidente da República é o
chefe de Estado, eleito pelo voto direto do povo, e o Primeiro-
Ministro o chefe de Governo, nomeado pelo Presidente e
chancelado pela maioria do Parlamento. Assim como no
parlamentarismo, no semipresidencialismo também tem lugar
a dualidade do Executivo, que se divide entre as chefias de
Estado e de Governo. Contudo, enquanto no parlamentarismo a
chefia de Estado tem funções meramente formais (como as de
representação internacional, assinatura de tratados, geralmente
a pedido do Primeiro-Ministro), no semipresidencialismo lhe são
atribuídas algumas importantes funções políticas. Dentre essas
se destacam, de modo geral, as seguintes: nomear o Primeiro-
Ministro; dissolver o Parlamento; propor projetos de lei; conduzir
a política externa; exercer poderes especiais em momentos de
crise; submeter leis à Corte Constitucional; exercer o comando
das Forças Armadas; nomear alguns funcionários de alto-
escalão; convocar referendos19. A nota distintiva dos países que
adotam o semipresidencialismo situa-se na maior ou menor
atuação do Presidente na vida política20.

19 Rafael Martinez Martinez, Semi-presidentialism: A comparative study, 1999, p. 13.
20 Contudo, segundo Rafael Martinez Martinez, Semi-presidentialism: A comparative

study, 1999, p.11, há, independentemente dessas variações, cinco condições
necessárias ao semipresidencialismo: “1. Direct election of the President of the
Republic through universal suffrage; 2. The existence of a dual executive power; 3.
The granting of ample constitutional powers to the President of the Republic; 4. The
President appoints the prime minister and chairs cabinet meetings; 5. The government
is accountable to the Parliament”.
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A principal vantagem que o semipresidencialismo herda
do parlamentarismo repousa nos mecanismos céleres para a
substituição do Governo, sem que com isso se provoquem
crises institucionais de maior, gravidade. O Primeiro-Ministro
pode ser substituído sem que tenha de se submeter aos
complexos e demorados mecanismos do impeachment e do
recall. Por outro lado, se quem está em desacordo com a
vontade popular não é o Primeiro-Ministro (ou não é apenas
ele), mas o próprio Parlamento, cabe ao Presidente dissolvê-
lo e convocar novas eleições. Do presidencialismo, o sistema
semipresidencialista mantém, especialmente, a eleição do
Presidente da República e parte de suas competências. A
eleição direta garante especial legitimidade ao mandatário,
dando sentido político consistente a sua atuação institucional.
O ponto merece um comentário adicional.

No semipresidencialismo, as funções do chefe de Estado
se aproximam daquelas atribuídas ao Poder Moderador por
Benjamin Constant. O Presidente da República se situa em
uma posição de superioridade institucional em relação à chefia
de Governo e ao Parlamento, mas esse papel especial não se
legitima no exercício da política ordinária, mas na atuação
equilibrada na superação de crises políticas e na recomposição
dos órgãos do Estado21. Embora o semipresidencialismo esteja
necessariamente vinculado à forma republicana, o fato de a

21 Tratando do sistema português, Fábio de Sousa Coutinho, Leituras de direito
político, 2004, p.70, faz uma comparação entre o chefe de Estado no
semipresidencialismo e o Poder Moderador de Benjamin Constant:
“Definitivamente, parece claro que se quis conferir ao chefe de estado o famoso
‘poder moderador’ que Benjamin Constant havia imaginado para definir os poderes
do Rei em uma monarquia constitucional. Recorde-se o teor daquela célebre
definição: ‘O Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário são três
forças que devem cooperar, cada um por sua parte, com o movimento geral. Mas
quando essas forças desarrumadas se cruzam, se entrechocam, se embaraçam,
faz-se necessária uma força que as devolva a seus lugares. Esta força não pode
estar no interior de uma delas, pois serviria para destruir as outras. É preciso
que ela esteja de fora, que ela seja neutra de todo jeito, porque sua ação se
explica por toda parte onde se faz necessário que ela seja aplicada’”. Corroborando
tal tese está a opinião do já citado Rafael Martinez Martinez, Semipresidentialism:
A comparative study, 1999, p. 13, que diz: “the President of the Republic also plays
the role of political symbol and moderator of the three State powers, that is, he assumes
the role of embodying the neutral power defined by Benjamin Constant as pertaining
to heads of State”.
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chefia de Estado ser exercida por um Presidente eleito não é
suficiente para caracterizá-lo22. É possível conceber um sistema
parlamentarista em que o chefe de Estado também seja um
Presidente eleito. O fundamental, no particular, que é seja
titular de competências políticas significativas.

O semipresidencialismo é adotado em diversos países
(como Colômbia, Finlândia, França, Polônia, Portugal e
Romênia)23. A seguir serão examinados dois exemplos: o
português e o francês, enfatizando-se como o sistema logrou
dar cabo de longos períodos de instabilidade institucional,
equilibrando a relação entre os Poderes. Em seguida, serão
apresentadas as razões pelas quais o sistema também pode
fornecer ao Brasil maior estabilidade política, ostentando
sensível vocação para se consolidar também como o sistema de
nossa maturidade institucional.

VI.Origem e desenvolvimento do semipresiden-
cialismo em Portugal24

O constitucionalismo português se inicia com a
Constituição de 1822, produto da Revolução do Porto. O modelo
não era parlamentarista, mas o do presidencialismo com Rei.
Esta primeira Carta foi substituída pela Constituição de 1826,
no contexto da Restauração, com fortalecimento do monarca,
que acumulava os Poderes Executivo e Moderador. Nova Carta
foi editada em 1838, durando apenas até 1842, quando um

22 Rafael Martinez Martinez, Semi-presidentialism: A comparative study, 1999, p. 10,
a partir das idéias de Duverger, caracteriza o semipresidencialismo nos seguintes
termos: “O sistema semipresidencialista era caracterizado pela eleição do chefe
de Estado por sufrágio universal. Ademais, a esse chefe de Estado eram
conferidos mais poderes que a um chefe de Estado parlamentarista, o que
automaticamente implicava limitação aos poderes do Parlamento. O governo era
formado por um gabinete, chefiado pelo Primeiro-Ministro escolhido pelo
Presidente. E, finalmente, o governo era responsável perante o Parlamento, o
que conferia ao novo regime algumas das características do Presidencialismo e
do Parlamentarismo. Em suma, estávamos lidando com uma nova fórmula para
o governo: o semipresidencialismo”. (tradução livre)

23 Rafael Matinez Martinez, Semi-presidentialism: A comparativa study, 1999, p. 4.
24 V., por todos, J.J. Gomes Canotilho, Direito constitucional e teoria da Constituição,

1998; Jorge Miranda, Manual de direito constitucional, t.l, 2003; Jorge Bacelar
Gouveia, Manual de direito constitucional, v. l, 2005.
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golpe de Estado restabeleceu a Constituição de 1826. O
constitucionalismo monárquico português viveu a sina do
provisório. Em 1911, entra em vigor a primeira Constituição
republicana, institucionalizando a Revolução de 1910 e
adotando o modelo parlamentarista puro. Em 1917, triunfa uma
revolta militar, instaurando-se a ditadura, que sofre breve
refluxo após a morte de Sidónio Pais, mas que é reinstalada
em 1926. Em 1933, a Constituição de 1911, já descaracterizada,
é substituída pela de 1933. O regime ditatorial, conhecido como
Estado Novo, liderado por Oliveira Salazar, baseava-se em um
Executivo forte, que se  sobrepunha ao Legislativo. O sistema
era antiparlamentarista e antipartidarista25.

Em 1974, com a eclosão da Revolução dos Cravos, o
Movimento das Forças Armadas derruba o Estado Novo e convoca
uma Assembléia Constituinte, a ser eleita por sufrágio universal,
direto e secreto. Começa a desenhar-se o modelo
semipresidencialista. A Constituição de 1976 institui um Poder
Legislativo unicameral e o Presidente concentra o poder de veto
e de dissolução da Assembléia da República. O Governo é
politicamente responsável perante a Assembléia, que lhe pode
opor moção de censura ou rejeitar moção de confiança, pelo voto
da maioria absoluta de seus membros. A Constituição de 1976
caracteriza-se pelo equilíbrio, até então inédito na história
constitucional portuguesa, entre o Executivo e o Legislativo. Em
sua redação atual, a Constituição Portuguesa prevê quatro órgãos
interdependentes de soberania: o Presidente da República, a
Assembléia da República, o Governo e os Tribunais (arts. 110° e
111°, 1). Exceto pelos Tribunais, que não guardam relação direta
com o tema aqui tratado, passa-se a seguir ao exame da
composição e atribuições de cada uma dessas instituições.

VI.1. Presidência da República

O Presidente representa a República Portuguesa,
garante a independência nacional, a unidade do Estado e o
regular funcionamento das instituições democráticas. É, por

25 J.J. Gomes Canotilho, Direito constitucional e teoria da Constituição, 1998, p. 173.
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inerência, Comandante Supremo das Forças Armadas
(art.120o). Sua eleição se dá pelo sufrágio universal, direto e
secreto (art. 121°), para um mandato de 5 anos (art.128°), não
podendo se reeleger por três vezes seguidas ou durante o
qüinqüênio subseqüente ao termo do seu segundo mandato
(art.123°). A Constituição prevê para ele o desempenho de
competências que divide em: competência quanto a outros
órgãos (art.133°), competência para prática de atos próprios
(art.134°) e competência nas relações internacionais (art.135°).

Dentre as competências quanto a outros órgãos
encontram-se as de presidir o Conselho de Estado, marcar o
dia das eleições, convocar extraordinariamente a Assembléia
da República, dissolver a Assembléia da República, nomear o
Primeiro-Ministro, demitir o Governo, nomear e exonerar -
sob proposta do Governo - diversos agentes políticos, incluindo
os membros do Governo, o Presidente do Tribunal de Contas,
o Procurador-Geral da República e os principais chefes
militares. Na prática de atos próprios, compete ao Presidente
da República exercer as funções de Comandante Supremo
das Forças Armadas, promulgar e mandar publicar leis e
outros atos normativos infraconstitucionais, submeter a
referendo questões de relevante interesse nacional, declarar
o estado de sítio ou estado de emergência, suscitar a
jurisdição preventiva ou repressiva do Tribunal Constitucional,
dentre outras. Em matéria de relações internacionais, cabe
ao Presidente, sob proposta do Governo e/ou autorização da
Assembléia da República, conforme o caso, a nomeação de
embaixadores, a ratificação de tratados e a declaração de
guerra, em meio a outras atribuições.

VI.2. Assembléia da República

A Assembléia da República é órgão único do Poder
Legislativo, dentro do modelo unicameral português. Ela é
composta por, no mínimo, cento e oitenta e, no máximo,
duzentos e trinta Deputados (arts.147° e 148°). Como aos
Parlamentos de maneira geral, cabe-lhe exercer competências
legislativas e de fiscalização, relacionando-se com os demais
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Poderes, na fórmula democrática dos freios e contrapesos,
com as características próprias de um sistema de governo
que tem elementos parlamentaristas.

As competências políticas e legislativas vêm descritas
no art. 161° da Constituição, e incluem o poder de aprovar
alterações à Constituição, fazer leis em geral e conceder
autorizações legislativas, autorizar empréstimos, aprovar
tratados, autorizar e confirmar a declaração de estado de
sítio e de guerra. Os Deputados detêm a iniciativa da lei e do
referendo (art.167°), sendo que a Constituição prevê um
conjunto amplo de matérias em relação às quais existe
reserva absoluta de competência legislativa (art.164°). Em
relação a outras, a reserva é meramente relativa,
comportando delegação de poder legislativo ao Governo
(art.165°). Em matéria de fiscalização, as competências da
Assembléia vêm previstas no art. 162°, compreendendo o poder
de vigiar pelo cumprimento da Constituição e das leis, apreciar
os atos do Governo e da Administração, apreciar os decretos-
leis para efeito de cessação de sua vigência ou alteração e
tomar contas do Estado, dentre outras.

Para os fins aqui visados, merecem especial destaque
as competências exercidas em relação aos outros órgãos
institucionais, tratadas no art. 163°. A esse propósito, cabe à
Assembléia da República autorizar a saída do Presidente da
República do território nacional, promover a acusação contra
o Presidente da República por crimes praticados no exercício
de suas funções, apreciar o programa de governo, votar moções
de confiança e de censura ao Governo, eleger a parcela dos
membros do Conselho de Estado que lhe cabe indicar, assim
como os integrantes de outros órgãos superiores e,
especialmente, eleger dez (dos treze) juizes do Tribunal
Constitucional e o Provedor de Justiça.

VI.3. Governo

Por fim, o Governo é o órgão de condução política geral
do país (art.182°). Ele é formado pelo Primeiro-Ministro e por
ministros, secretários e subsecretários de Estado (art. 183°).
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O Governo responde ao Presidente e à Assembléia da
República (art.190°). O Primeiro-Ministro responde ao
Presidente da República e, no âmbito da responsabilidade
política do Governo, à Assembléia. Os Vice-Primeiros-Ministros
e os ministros são responsáveis ante o Primeiro-Ministro e,
no âmbito da responsabilidade política do Governo, ante a
Assembléia; os secretários e subsecretário de Estado são
responsáveis perante o  Primeiro-Ministro e o respectivo
ministro (art.191°). Essa cadeia de responsabilização política
se estrutura nos seguintes termos.

O Governo deve apresentar à Assembléia seu programa
político (art.188°). Esse programa pode ser rejeitado pela maioria
absoluta dos Deputados (art.132°). Se isso se dá, o Governo cai.
O Governo poderá solicitar à Assembléia da República a
aprovação de um voto de confiança sobre uma declaração de
política geral ou sobre qualquer assunto relevante de interesse
nacional (art.193°). Já a Assembléia poderá apresentar moção
de censura ao programa, mediante a iniciativa de um quarto
dos Deputados (art.194°). A conseqüência da aprovação da moção
de censura será a demissão do Governo, que também ocorrerá
quando da rejeição do programa ou quando da não aprovação de
uma moção de confiança.

O Governo exerce competências políticas, legislativas e
administrativas, que são repartidas entre o Conselho de
Ministros, o Primeiro-Ministro e os ministros (arts.200° e 201°).
No plano das competências políticas (art.197°), é de sua
atribuição referendar atos do Presidente (que é condição para
a existência jurídica de determinados atos, nos termos do
art.140°), negociar e ajustar convenções internacionais,
apresentar propostas de lei e de resolução à Assembléia da
República, propor ao Presidente da República a sujeição a
referendo de questões de relevante interesse nacional,
pronunciar-se sobre a declaração do estado de sítio ou do
estado de emergência, apresentar à Assembléia da República
as contas do Estado e praticar os demais atos que lhe sejam
cometidos, pela Constituição ou pela lei.

No que tange à competência legislativa (art.198°), o
principal poder do Governo é o de editar decretos-lei, quer
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em matéria não reservada à Assembléia da República, quer
nos casos de autorização desta (delegação) ou, ainda, para
desenvolvimentos dos princípios ou das bases gerais já contidos
em leis. E, f inalmente, em matéria de competência
administrativa (art.199°), cabe ao Governo elaborar os planos,
fazer executar o orçamento, fazer regulamentos de execução
das leis, dirigir os serviços públicos, promover o
desenvolvimento econômico-social e a satisfação das
necessidades coletivas.

Tal configuração faz com que o sistema português seja
um exemplo típico de semipresidencialismo. Trata-se do termo
final de um longo e conturbado processo de maturação política
e institucional, que permitiu a interação harmônica entre
Executivo e Legislativa. Com a presente Constituição, Portugal
parece ter chegado à consolidação da normalidade democrática.
Sistema semelhante é adotado na França, como se descreverá
no capítulo seguinte, e também lá os resultados são auspiciosos.

VI.Origem e desenvolvimento do semipresiden-
cialismo na França

A história recente da França foi um bom laboratório para
desenvolvimento do sistema semipresidencialista. Até que o
país fosse ocupado pelos alemães e a capital francesa fosse
transferida para Vichy, vigorava a chamada Terceira República,
período em que o país adotava o parlamentarismo. O chefe de
Estado possuía apenas formalmente a titularidade do Poder
Executivo. De fato, este se concentrava no Primeiro-Ministro.
O período era de  intensa instabilidade governamental26 . Em
regra, não se formava uma maioria parlamentar consistente,
o que exigia governos de coligação entre os diversos partidos.
O chefe de Estado não tinha o poder de dissolver o
Parlamento27. O regime cai por terra sob o domínio alemão,

26 Antônio Carlos Moraes Lessa, O sistema político francês contemporâneo: Em
busca da normalidade. In. Samuel Pinheiro Guimarães e Carlos Henrique Cardim
(orgs.), França: Visões brasileiras, 2004, p.133, informa que, durante os setenta
anos da III República, existiram 110 diferentes gabinetes. V. tb. Jorge  Bacelar
Gouveia, Manual de direito constitucional, v. l, 2005, p. 319.

27 Jorge Miranda. Manual de direito constitucional, t.I, 2003, p. 172.
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que submeteu a história institucional francesa a dramático
interstício ditatorial.

Após a libertação da França, assume a chefia do Governo
Provisório, nos anos de 1944-46, o General Charles de Gaulle.
Ele foi líder das Forças Francesas Livres, e emergiu da guerra
como herói nacional, sendo visto pela opinião pública, pelos
militares e por grande parte da classe política como a solução
da crise da Terceira República28. O Governo Provisório fica
encarregado de preparar um projeto de Constituição, que seria
enviado à Assembléia Constituinte e submetido,
posteriormente, a referendo popular. Contudo, as idéias de
De Gaulle29 em muito divergem das dos partidos políticos
integrantes da Assembléia. O chefe do Governo Provisório
defendia uma Presidência forte, que atuasse acima dos
partidos. Mas a Assembléia receava que as concepções de De
Gaulle levassem a França a uma nova ditadura, e, por isso,
optou pela supremacia do Parlamento.

A Constituição, aprovada por referendo do povo francês,
é promulgada em 1946. Neste mesmo ano, De Gaulle,
discordando das regras da nova Constituição, renuncia. A
Carta de 1946 muito pouco se distanciava do modelo da
Terceira República. O Parlamento continuava concentrando
os poderes30, dentre os quais o de escolher, em eleição
indireta, o Presidente da República. Este exercia apenas

28 V. Debbasch, Bourdon, Pontier e Ricci, Droit constitutionnel et institutions
politiques, 1990, p. 477 e ss.

29 Charles de Gaulle, Discours et messages, Istor, a. I, n. 3, p. 82, declarou, durante
a constituinte: ‘Esse regime de uma assembléia que governa, esse regime é
concebível, mas não é o que concebe o governo (...) Queremos um governo que
governe ou uma Assembléia onipotente delegando um governo para cumprir
suas vontades? (...) A fórmula que se impõe, penso eu, depois de todas as
experiências que tivemos, é a de um governo que tenha e só – digo só – a
responsabilidade inteira do Poder Executivo”.

30 V., neste sentido, Debbasch, Bourdon, Pontier e Ricci, Droit constitutionnel et
institutions politiques, 1990, p. 66: “(O Parlamento) possui a função legislativa.
Em primeiro lugar, dispõe de iniciativa legislativa. Em segundo lugar, é o ‘senhor’
do processo legislativo. O direito de emenda não é limitado, não mais que o
número e a competência de comissões parlamentares. Enfim, o domínio da lei é
infinito. Não existem matérias (propriamente) legislativas; toda matéria pode
ser legislada”. (tradução livre). Cf. também Pierre Pactet, Institutions politiques
droit constitutionnel, 1994, p.307.
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funções simbólicas. Essa estrutura institucional, somada à
pulverização do quadro partidário, faria da Quarta República
um período de grande instabilidade31. O quadro político se
agravaria com a crise da Argélia, que lutava para se libertar
do domínio francês32.

Todos esses fatores tornariam o contexto favorável ao
retorno de De Gaulle. E o General voltou com plenos poderes.
Em 1958, a Assembléia investiu De Gaulle da tarefa de redigir
uma nova Constituição, que foi aprovada, no mesmo ano, por
referendo popular33. No ano seguinte, De Gaulle torna-se o
primeiro Presidente da Quinta República francesa. Suas
idéias acerca das instituições se confirmam, sendo este um
período de relativa estabilidade governamental34. A
Constituição de 1958, inicialmente, limitava-se a diminuir
as forças parlamentaristas35. Mas a forte influência de De
Gaulle ensejava a formulação de novas interpretações acerca

31 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, O parlamentarismo, 1993, p. 50, resume este
momento de crise: “O grande número de partidos – sem que qualquer um tivesse
maioria absoluta na Assembléia Nacional – fazia com que todo o gabinete se
apoiasse numa coalizão. Ora, as coalizões eram efêmeras, sendo rompidas
facilmente, seja pela discordância ideológica, seja pela ambição dos grupos (que
se consideravam) mal aquinhoados na repartição dos cargos ministeriais. Em
conseqüência disso, os Gabinetes eram também efêmeros e se sabiam tais. Mas
a substituição de um Gabinete por outro – em geral depois de longas negociações
– não mudava o quadro governante, apenas lhe distribuía as funções”. V. tb.
Luis Pinto Ferreira, Curso de direito constitucional, v. I, 1978, p. 325; e Bernard
Chantebout, Droit constitutionnel et science politique, 1991, p. 369 e ss.

32 Para lutar contra a Frente de Libertação Nacional, a França chegou a enviar
500.000 soldados para a guerra. V. Alto Comisionado de Las Naciones Unidas
para Los Refugiados, La situación de los refugiados en el mundo: Cincuenta años de
acción humanitaria, 2000, p. 44.

33 V. Bernard Chantebout, Droit constitutionnel et science politique, 1991, p. 375 e
ss.

34 Segundo Antônio Carlos Moraes Lessa, O sistema político francês contemporâneo:
Em busca da normalidade. In: Samuel Pinheiro Guimarães e Carlos Henrique
Cardim (orgs.), França: Visões brasileiras, 2004, p. 133, a V República conquistaria
uma considerável estabilidade se comparada com a IV República, eis que
presenciara, de 1958 a 1995 apenas quatro Presidentes da República e quinze
Primeiros-Ministros. V. tb. Pierre Pactet, Institutions politiques droit
constitutionnel, 1994, p.331 e ss; e Debbasch, Bourdon, Pontier e Ricci, Droit
constitutionnel et institutions politiques, 1990, p. 740.

35 Jorge Miranda, Manual de direito constitucional, t. I, 2003, p. 173, explica: “O
sistema continuaria a ser de governo parlamentar, embora com o Presidente da
República alçado à posição de árbitro, incumbido de velar pelo cumprimento da
Constituição, pelo regular funcionamento dos poderes públicos e pela
continuidade do Estado”.



116

Arquivos do Ministério da Justiça, Brasília, Ano 51, número 190, jul./dez. 2006.

das funções do Presidente36. Além disso, em 1962, é aprovada
uma emenda à Constituição que implementa as eleições diretas
para Presidente, o que conferia a este maior legitimidade.

Com a Constituição de 1958, encerra-se o período de
fragmentação partidária. Os parlamentares passaram a ser
eleitos em dois turnos37. Isso provocava um reagrupamento
partidário no segundo turno e uma bipolarização entre
esquerda e direita38. Durante o período De Gaulle, a
Presidência preponderou sobre o Parlamento. O general
contava com a maioria parlamentar. O Primeiro-Ministro,
conforme artigo 8°, era nomeado pelo Presidente. Além disso,
De Gaulle utilizou-se por quatro vezes do artifício da convocação
de referendo (artigo 11), suprimindo a participação parlamentar
no processo39. Permaneceu na presidência até 1969, quando
renunciou40 justamente por terem sido rejeitadas em referendo
suas propostas de alteração do estatuto das regiões e do
Senado41 .

36 José Alfredo de Oliveira Baracho, A revisão da Constituição francesa de 1958:
A permanente procura de uma Constituição modelar, Cuestiones Constitucionales,
n. 3, p. 127.

37 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, O parlamentarismo, 1993, p. 54. Em 1985, a
França adotou o sistema proporcional, que perdurou somente até 1986.
Atualmente vence o parlamentar que conseguir mais que 50% dos votos no
distrito. Caso nenhum dos candidatos alcance esse percentual, a disputa se
fará num segundo turno em que competirão todos os candidatos que obtiveram
mais de 12,5% dos votos.

38 V. José Alfredo de Oliveira Baracho, A revisão da Constituição francesa de 1958:
A permanente procura de uma Constituição modelar, Cuestiones Constitucionales,
n. 3, p. 127; Antônio Carlos Moraes Lessa, O sistema político francês
contemporâneo: Em busca da normalidade. In: Samuel Pinheiro Guimarães e
Carlos Henrique Cardim (orgs.), França: Visões brasileiras, 2004, p. 133.

39 Antônio Carlos Moraes Lessa, O sistema político francês contemporâneo: Em
busca da normalidade. In: Samuel Pinheiro Guimarães e Carlos Henrique Cardim
(orgs.), França: Visões brasileiras, 2004, p. 133 e Jorge Miranda, Manual de
direito constitucional, t. I, 2003, p. 173.

40 V. Bernard Chantebout, Droit constitutionnel et science politique, 1991, p. 438-9.
41 Antônio Carlos Moraes Lessa, O sistema político francês contemporâneo: Em

busca da normalidade. In: Samuel Pinheiro Guimarães e Carlos Henrique Cardim
(orgs.), França: Visões brasileiras, 2004, p. 133, resume: “O período que se estende
de junho de 1958 a novembro de 1962 foi de fundamental importância para o
entendimento da futura evolução do regime. Em áreas chaves da política, o
padrão estava estabelecido não somente para o restante do mandato de de Gaulle,
mas para os de seus sucessores também. Entre os muitos aspectos do legado
gaullista, cabe destacar a criação de uma Presidência forte, o realinhamento do
sistema partidário francês, a resolução do conflito argelino, a adoção de uma
política externa mais independente, a consolidação da aliança franco-alemã no
coração da Comunidade Européia e a formatação de um novo espírito de
autoconfiança e de prosperidade econômica”.
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Da renúncia de De Gaulle até 198642, sob a Presidência
de Mitterrand, a França não conheceria grandes divergências
ideológicas entre o Presidente e o Gabinete. Durante esses anos,
o Presidente sempre contava com o apoio da maioria parlamentar,
exercendo forte influência sobre as decisões do Primeiro-Ministro.
A harmonia entre Presidente e Parlamento só veio a se alterar
em 1986, quando o chefe de Estado e o Gabinete passaram a
pertencer a correntes políticas diversas. Esse fenômeno é
chamado de coabitação43. Aqui, o sistema de governo francês
provou adaptar-se tanto a um contexto de divergência entre a
Presidência e o Governo, quanto a um de convergência. Em
verdade, o sistema francês é suscetível de graduações conforme
a configuração político conjuntural, que permite variações entre
o parlamentarismo e o presidencialismo44.

Em 1986, o socialista François Mitterrand ocupava a
Presidência, e o liberal-conservador Jacques Chirac, o cargo
de Primeiro Ministro. Neste momento, a Constituição francesa
foi estritamente aplicada, exercendo cada qual os poderes
que lhe eram atribuídos45. Mitterrand nomeou Chirac
Primeiro-Ministro, respeitando a lógica parlamentarista de
que o Governo deve ser dado à corrente partidária vitoriosa
nas eleições parlamentares. Nos primeiros meses de seu

42 Para um quadro sintético dos Governos da V República até 1988, v. Debbasch,
Bourdon, Pontier e Ricci, Droit constitutionnel et institutions politiques, 1990, p.
741.

43 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, O parlamentarismo, 1993, p. 54, comenta essas
diferenças: “Duas situações podem ocorrer. Na primeira (1958-1984, 1987-
199...), o Presidente e a maioria na Assembléia pertencem à mesma corrente
política. Nesta, a preponderância do primeiro é incontrastável, ficando o governo
à sua mercê. Pode aí o Presidente fazer a sua política, nomeando e exonerando
o Gabinete quando lhe aprouver. O regime se torna um presidencialismo com
Gabinete. Noutra (1985-1986), o Presidente e a maioria parlamentar, portanto,
o Gabinete, pertencem a correntes políticas diversas. Aí tem-se uma necessária
coabitação, que parece redundar num poder de frenagem em mãos do Presidente,
ficando o Gabinete com a iniciativa política. O regime assume então o caráter
parlamentarista, embora o de um parlamentarismo bloqueado pelo contrapeso
da vontade presidencial”. V. tb. Bernard Chantebout, Droit constitutionnel et
science politique, 1991, p. 473 e ss.

44 V. Jorge Bacelar Gouveia, Manual de direito constitucional, v. I, 2005, p. 331.
45 V. Antônio Carlos Moraes Lessa, O sistema político francês contemporâneo: Em

busca da normalidade. In: Samuel Pinheiro Guimarães e Carlos Henrique Cardim
(orgs.), França: Visões brasileiras, 2004, p. 133.
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governo, Chirac utilizou-se, por cinco vezes de competência
prevista no art. 49, III, da Constituição Francesa46. O
dispositivo permite que o Primeiro-Ministro, após deliberação
do Conselho de Ministros, edite leis, que somente não serão
consideradas aprovadas se a Assembléia apresentar moção
de censura num prazo de vinte e quatro horas. Por seu turno,
Mitterrand passou a utilizar-se do art. 61 da Constituição,
que permitia ao Presidente encaminhar ao Conselho
Constitucional as leis editadas pelo Gabinete47.

Esse quadro mantém-se até 1988, quando Mitterrand é
reeleito e o socialista Michel Rocard é nomeado Primeiro-
Ministro. A nomeação de Rocard atendia à resposta da
população francesa, dada nas urnas, contra a política
implementada por seu antecessor, Jacques Chirac. Mas,
mesmo com o retomo ao Governo de sua agremiação
partidária, Mitterrand enfrentaria crises de instabilidade
política, e, no seu segundo mandato, ainda nomearia mais
dois Primeiros-Ministros: Edith Cresson e Pierre Bérégovoy.
Neste período, os liberais voltam a crescer e, em 1993, inicia-
se novo período de coabitação, com o governo de Edouard
Balladur. Em 1993, o bloco de centro-direita volta a ser maioria
no Parlamento, com 82,3% dos votos. Instaura-se, então, um
novo período de coabitação, que permanece até as eleições
presidenciais de 1995. Nesse pleito, Chirac derrota o
candidato de centro-esquerda, Lionel Jospin. Nova coabitação
somente será vista em 1997, quando Jospin é nomeado
Primeiro-Ministro, sob a presidência de Chirac.

Durante esses diversos períodos, o sistema francês
demonstrou grande flexibilidade, ora aproximando-se do
parlamentarismo, ora do presidencialismo. Isso se deve à
específica repartição de competências que caracteriza a
Constituição da França. Ela prevê, como órgãos de poder, a

46 V. Debbasch, Bourdon, Pontier e Ricci, Droit constitutionnel et institutions
politiques, 1990, p. 927..

47 V. José Alfredo de Oliveira Baracho, A revisão da Constituição francesa de
1958: A permanente procura de uma Constituição modelar, Cuestiones
Constitucionales, n. 3, p. 131.
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Presidência da República, o Governo, o Parlamento - formado
pela Assembléia Nacional e o Senado -, o Conselho
Constitucional e a Alta Corte de Justiça. A seguir, breve
descrição das competências dos três primeiros órgãos, por sua
importância para o tema ora examinado.

VII. l. Presidência da República

O Presidente da República é eleito pelo sufrágio universal
direto para um mandato de cinco anos (art.6°). Ele deve zelar
pelo respeito à Constituição, funcionando como árbitro no
equilíbrio dos poderes públicos, e é também responsável pela
independência nacional, a integridade do território e o respeito
aos acordos da Comunidade e aos tratados internacionais
(art.5°). Ao final de seu mandato, os ex-Presidentes tornam-
se, de pleno direito, membros vitalícios do Conselho
Constitucional (art.56). A Constituição reserva para ele funções
ligadas à representação da soberania, assim como um conjunto
amplo de competências políticas e administrativas.

Na sua condição de chefe de Estado, cabe ao Presidente
da República credenciar embaixadores e enviados especiais
junto aos Estados estrangeiros e receber as credenciais dos
embaixadores e enviados especiais destes (art.14), exercer o
papel de chefe supremo das Forças Armadas (art.15), assim
como negociar e ratificar os tratados internacionais (art.52).
No plano político-administrativo, a ele compete nomear o
Primeiro-Ministro e pôr fim às suas funções quando este
apresentar o pedido de demissão do Governo (art.8°), presidir
o Conselho de Ministros (art.9°), promulgar as leis aprovadas
pelo Parlamento (art.10), submeter matérias a referendo,
mediante proposta do Governo ou do Parlamento (art.11),
dissolver a Assembléia Nacional (art.12) e exercer poderes
extraordinários em caso de ameaça à independência do país,
integridade territorial ou ao funcionamento dos poderes
públicos (art.16).

Cabe ainda ao Presidente da República, em meio a
diversas outras funções, nomear os funcionários civis e
militares (art.13), nomear três, membros do Conselho
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Constitucional e o seu Presidente (art.56), submeter leis, antes
de sua promulgação, ao Conselho Constitucional (art.61) e
presidir o Conselho Superior da Magistratura (art.65). As
competências relacionadas à chefia do Estado são exercidas
privativamente pelo Presidente. No entanto, inúmeras de suas
competências político-administrativas enunciadas acima
deverão ter a chancela (contresigné) do Primeiro-Ministro,
inclusive as relativas à convocação de referendum, dissolução
do Parlamento, medidas extraordinárias e nomeação de
membros do Conselho Constitucional (art.19). Como intuitivo,
essa necessidade de “contra-assinatura” pode se tornar
problemática em períodos de coabitação48.

VII.2. Parlamento

O Parlamento, como visto, compõe-se da Assembléia
Nacional e do Senado (art.24). É da sua competência votar as
leis, em todas as matérias previstas no art. 34. As leis poderão
ser de iniciativa do Primeiro-Ministro ou dos membros do
Parlamento (art.34) e os respectivos projetos deverão ser
examinados nas duas assembléias, sucessivamente (art.45).
As propostas e emendas formuladas pelos membros do
Parlamento serão rejeitadas quando importarem em redução
de recursos públicos ou na criação ou aumento de encargos
públicos (art.41). As matérias que não tenham sido reservadas
à lei, nos termos do art.34, terão caráter regulamentar
(art.37). Rememore-se que a Assembléia Nacional pode
promover a demissão do Governo, por via de censura ou
desaprovação, nos termos do art. 50, já referido.

VII.3. Governo

O Governo cuida da rotina política do país, bem como dos
serviços administrativos. Sua responsabilidade se dá perante o
Parlamento (art. 81). A direção do Governo cabe ao Primeiro-
Ministro (art.21). Ele poderá  solicitar o pronunciamento da

48 Sobre o tema, v. Bernard Chantebout, Droit constitutionnel et science politique,
1991, p. 497; e Debbasch, Pontier, Bourdon e Ricci, Droit constitutionnel et
institutions politiques, 1990, p. 717 e s..
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Assembléia sobre um projeto de lei49, que será aprovado caso
esta não vote uma moção de censura no prazo de vinte e quatro
horas. O Primeiro-Ministro também poderá solicitar ao Senado
a aprovação de uma declaração de política geral. A Assembléia
Nacional poderá questionar, nos termos da Constituição, a
responsabilidade do Governo, mediante aprovação de moção
de censura (art.49). Em qualquer dos casos, censurado o
Governo, o Primeiro-Ministro deverá apresentar ao Presidente
da República seu pedido de demissão (art.50). Ao Primeiro-
Ministro, particularmente, compete, dentre outras atribuições,
a iniciativa das leis (art.44), o exercício do poder regulamentar
(art.21), encaminhar leis, antes de sua promulgação, ao
Conselho Constitucional (art.61) e efetuar nomeações para
postos civis e militares (art.21). Algumas outras competências
são referidas pela Constituição ao Conselho de Ministros como
um todo (art.13).

Tal qual ocorre em Portugal, também na França tem
lugar um sistema semipresidencialista, em que o Presidente
exerce considerável parcela do poder-político, não se
restringindo a uma representação protocolar do Estado. Como
se observará adiante, tal sistema, que permite uma interação
mais harmônica entre os Poderes, é adequado à resolução de
inúmeros problemas que têm atingido a política brasileira, e
pode significar, como ocorreu na França e em Portugal, o
momento de nossa maturidade institucional.

VIII. Adequação do sistema semipresidencialista ao
caso brasileiro

O semipresidencialismo é a síntese de experiências
políticas diversas vividas por inúmeras democracias

49 John D. Huber, Rationalizing parliament, 1996, p. 3, esclarece o teor desse poder
do Primeiro-Ministro: “Sob tal procedimento, não existe votação quanto ao projeto
de lei em si, mas ao revés, todo o debate cessa imediatamente e, se uma moção de
censura não é apresentada e admitida em um período de tempo específico, o
projeto de lei é considerado aprovado, tal como apresentado pelo governo”. (tradução
livre). V. sobre a controvérsia do dispositivo: Debbasch, Bourdon, Pontier e Ricci,
Droit constitutionnel et institutions politiques, 1990, p. 928-9; Bernard Chantebout,
Droit constitutionnel et science politique, 1991, p. 406-7.
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contemporâneas maduras. Por ser um sistema híbrido,
desenvolvido racionalmente, tem a possibilidade de conciliar
aspectos positivos de cada um dos modelos puros, com o expurgo
de algumas de suas disfunções. Isso o torna um sistema
especialmente adequado para países de democratização mais
recente, ainda afetados por instabilidades políticas sucessivas
e que não completaram integralmente os ciclos do
amadurecimento institucional50. Além das virtudes que
apresenta, abstratamente consideradas, a fórmula apresenta
importantes potencialidades quando inserida nas condições
concretas da vida política brasileira. Confira-se a demonstração
do argumento.

No semipresidencialismo, o Presidente da República,
que desempenha a função de chefe de Estado, é eleito
diretamente pelo voto  popular51. Circunstâncias da história
política do país nos últimos cinqüenta anos tornam esse
aspecto um fator importante da identidade constitucional
brasileira52, sendo o voto direto, secreto, universal e periódico
uma cláusula pétrea do sistema (art.60, § 4°, II)53. Por duas
vezes o povo brasileiro já se manifestou em plebiscito pelo
presidencialismo - em 1963 e 1993. Além disso, o movimento
conhecido como “Diretas já”, que ao longo de 1984 clamava
pela aprovação de emenda constitucional instituindo eleições
presidenciais por sufrágio popular, foi uma das maiores
mobilizações políticas da vida nacional. Acrescente-se ainda
que, para bem e para mal, o Executivo é tradicionalmente
mais representativo que o Congresso. Não por outra razão, a

50 Sobre o ponto, v. Juan José Linz, Presidencialismo ou parlamentarismo: Faz
alguma diferença?, 1987 e Giovanni Sartori, Li riforme istituzionali tra buone e
cattive, Rivista Italiana di Scienza Politica, n. 3, 1992, p. 402.

51 Diferentemente do que se passa nos países parlamentaristas, que ou são
monarquias – como o Reino Unido, a Dinamarca, a Espanha – ou são repúblicas
cujo Presidente é eleito indiretamente – como a Alemanha e a Itália, por exemplo.

52 Como lembra, Fábio de Sousa Coutinho, Leituras de direito político, 2004, p. 70,
a eleição direta do Presidente tem se mostrado “inegociável para os brasileiros
e visceralmente ligada à própria consolidação da democracia entre nós”.

53 “Art. 60, § 4º, II. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente
a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico”.
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eleição do Presidente desperta na população interesse muito
mais acentuado que as eleições parlamentares. O
semipresidencialismo, portanto, permite a eleição direta do
Presidente, traço essencial do sistema político brasileiro.

Por outro lado, o semipresidencialismo pode mitigar a
tendência de dissensão entre o Presidente e o Congresso,
que é uma das agruras da política brasileira. Entre nós, o
modelo presidencialista, aliado ao sistema eleitoral
proporcional de lista aberta, tem produzido uma relação
conturbada entre Executivo e Legislativo, assinalada por
conflitos e cooptações, com freqüente sucumbimento das
virtudes republicanas. De fato, o Presidente é eleito, passando
a acumular a chefia de Estado e a de Governo, sem qualquer
participação direta do Congresso. Porém, não é possível
governar sem o apoio deste. Nesse ambiente, e tendo em conta
a fragmentação do quadro partidário, Executivo e Legislativo
se envolvem em negociações personalizadas, nas quais muitas
vezes o interesse público cede aos interesses eleitorais,
quando não a objetivos privados ou patrimoniais.

O semipresidencialismo - conjugado com o sistema
eleitoral distrital misto e com um sistema partidário dotado
de mais autenticidade e menor fragmentação - tem a virtude
de aprimorar o código de relação entre o Governo e o Parlamento
e de facilitar o exercício do poder, sem comprometer os
mecanismos de controle. Assim, o Governo somente se constitui
por obra da maioria do Congresso, que a ele delega poderes
amplos. Na hipótese de esvaziamento desse apoio, novo Governo
deverá ser formado. Não sendo possível organizar uma maioria
parlamentar em torno da constituição de um Governo, será o
caso de se dissolver o Congresso e se convocarem eleições
parlamentares. Assinale-se que, com o sistema eleitoral
proposto no próximo tópico, os pleitos eleitorais serão mais
simples e baratos, com predominância de partidos e não de
indivíduos. O semipresidencialismo, portanto, contribui para
Governos de maior base política e para o desenvolvimento de
relações mais saudáveis entre Executivo e Legislativo, pautadas
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por articulações institucionais e partidárias, não por
negociações pessoais.

Nesse contexto, há um maior controle político sobre os
atos do Governo. No semipresidencialismo, tal controle é feito
indiretamente pelo Parlamento ou pelo Presidente, mas
também diretamente pelo povo, nas ocasiões em que o chefe
de Estado dissolve o Parlamento. Assim, a crise pode ser
solucionada tanto através de uma mera alteração de Gabinete
quanto da realização de novas eleições. Se o Gabinete está
em desacordo com o que pensa a maioria do Parlamento, o
Gabinete cai. Se for o Parlamento que se confronta com a
vontade popular, é o Parlamento que é dissolvido. O povo tem,
então, o poder de solucionar o impasse, dando a última palavra
acerca de quais devem ser os rumos a serem seguidos pelo
país.

Do que se vem expondo até aqui, extrai-se o potencial
do semipresidencialismo para propiciar governabilidade, pela
separação adequada entre atos de Estado e ação política. O
Presidente da República, com mandato a prazo certo e a
autoridade institucional indisputável - que incluem a
participação na indicação do Primeiro-Ministro e o poder de
dissolução do Parlamento -, é o guardião da estabilidade e da
ordem constitucional. O Primeiro-Ministro e o Gabinete, a
seu turno, atuam no front mais inóspito das ações políticas e
das transformações sociais, sujeitos às turbulências do
quotidiano do poder. As crises políticas dificilmente se
transformam em crises institucionais e são neutralizáveis,
como regra geral, por institutos como voto de confiança,
destituição do Governo ou convocação de eleições.

Naturalmente, esses poderes típicos do modelo
parlamentarista deverão ser exercidos com moderação e visão
de estadista. A destituição reiterada de Governos, por motivos
triviais, constituir-se-ia em fator de instabilidade e de
desarmonia entre os órgãos de poder. De outra parte, a
dissolução do Parlamento somente se justifica quando da
ausência de uma maioria estável, capaz de formar Governos
duráveis, ou quando tal maioria se  mostre em flagrante



125

Arquivos do Ministério da Justiça, Brasília, Ano 51, número 190, jul./dez. 2006.

descompasso com a vontade popular54. Devem-se considerar, a
propósito, algumas válvulas de segurança, como por exemplo:
(a) a impossibilidade de demissão do Primeiro-Ministro antes
de transcorrido um prazo mínimo de sua nomeação (seis meses,
por exemplo), salvo quorum elevadíssimo; (b) a obrigatoriedade
de indicação prévia do nome do sucessor do Primeiro-Ministro,
pelos parlamentares, para que possa ser válida a moção de
desconfiança55; e (c) a impossibilidade de dissolução do
Parlamento antes de determinado prazo após as eleições (dois
anos, por exemplo), dentre outras que podem ser cogitadas56.

54 Comentando o caso português, esclarece Jorge Bacelar Gouveia, Manual de direito
constitucional, v. I, 2005, p. 1159: “Na prática, é um poder que, pela sua
gravidade, só se utiliza em última instância, em face de duas situações-limite:
quando, na ausência de uma maioria estável, mesmo de coligação entre vários
partidos, seja inviável a formação de governos duráveis, com crises políticas
permanentes ou freqüentes; quando, apesar de essa maioria existir, se verificar
uma ausência de legitimidade política dessa maioria e do Governo que ela apóia”.

55 Este instituto é denominado na Alemanha de voto de desconfiança construtivo, e
está previsto no artigo 67, da Lei Fundamental, nos seguintes termos: “1. O
Parlamento Federal só poderá declarar sua desconfiança ao Chanceler Federal
se eleger um sucessor com a maioria dos votos de seus membros e solicitar ao
Presidente Federal a exoneração do Chanceler Federal. O Presidente deverá
atender ao pedido e nomear o eleito”.

56 Bibliografia: Alto Comisionado de Las Naciones Unidas para Los Refugiados, La
situación de los refugiados en el mundo: Cincuenta años de acción humanitaria, 2000;
André Ramos Tavares, Curso de direito constitucional, 2002; Antônio Carlos Moraes
Lessa, O sistema político francês contemporâneo: Em busca da normalidade. In:
Samuel Pinheiro Guimarães e Carlos Henrique Cardim (orgs.), França: Visões
brasileiras, 2004; Assembléia da República, O Parlamento na história constitucional.
In: sítio www.parlamento.pt, visitado em 31 mar. 2006; Bernard Chantebout, Droit
constitutionnel et science politique, 1991; Charles Debbasch, Jacques Bourdon, Jean-
Marie Pontier, Jean-Claude Ricci, Droit constitutionnel et institutions politiques, 1990;
Charles De Gaulle, Discours et messages, Istor, a. I, n. 3, 2000; Fabio de Sousa
Coutinho, Leituras de direito político, 2004; Giovanni Sartori, Li riforme istituzionali
tra buone e cattive, Rivista Italiana di Scienza Politica, n. 3, 1991; J. J. Gomes
Canotilho, Direito constitucional e teoria da Constituição, 1998; João Sobral, O
Parlamento no direito constitucional português. In: sítio www.ciari.org, visitado em
10 abr. 2006; John D. Huber, Rationalizing parliament, 1996; Jorge Bacelar Gouveia,
Manual de direito constitucional, v. 1, 2005; Jorge Miranda, Manual de direito
constitucional, t. 1, 2003; José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo,
2000; José Alfredo de Oliveira Baracho, A revisão da Constituição francesa de
1958: A permanente procura de uma Constituição modelar, Cuestiones
Constitucionales, n. 3, 2000; Juan José Linz, Presidencialismo ou parlamentarismo:
Faz alguma diferença?, 1987; Luis Pinto Ferreira, Curso de direito constitucional, v.
1, 1978; Manoel Gonçalves Ferreira Filho, O parlamentarismo, 1993; Marco Maciel,
Reformas e governabilidade, 2004; Marcelo Caetano, Direito constitucional, v. 1, 1977;
Maurice Duverger, Les régimes semi-présidentiel, 1986; Paulo Bonavides, Ciência
política, 1976; Pierre Pactec, Institutions politiques droit constitutionnel, 1994; Rafael
Mart’nez Martinez, Semi-presidentialism: A comparative study, 1999; Ran Hirschl,
Towards juristocracy. The origins and consequences of the New Constitutionalism, 2004;
Wilson Accioli, Teoria geral do Estado, 1985.
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Uma última observação: o Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT) aprovado com a
Constituição de 1988 previu, no seu art.2°, a realização de
um plebiscito para a escolha, pelo eleitorado, do sistema de
governo que deveria vigorar no país. Na consulta popular
realizada em 21.04.93, por maioria significativa, prevaleceu
o sistema presidencialista, restando derrotado o
parlamentarismo. A proposta semipresidencialista, aqui
veiculada, flexibiliza o modelo presidencialista puro. Por essa
razão, para evitar questionamento quanto à legitimidade da
mudança, é prudente submetê-la a ratificação popular.
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SOBRE O CONCEITO CONSTITUCIONAL DE TERRA INDÍGENA

Luiz Armando Badin (*)

Ao equacionar a questão indígena, cumprindo escrupulosamente o que determina a
Constituição, acredito que o Brasil pode oferecer ao mundo uma fórmula política e jurídica
profundamente original para a convivência pacífica e harmônica entre comunidades e etnias
diferentes, dentro de um mesmo território. Nossa  diversidade étnica e cultural é, sem dúvida
nenhuma, um dos mais valiosos bens que integram o patrimônio nacional (...)

Veremos que o artigo 231 da Constituição é a grande bacia em que desaguaram
várias tendências de nossa tradição jurídica. Para ela confluíram: 1) a teoria do indigenato,
defendida por João Mendes Jr., nas famosas conferências de 1902; 2) a noção de que a
terra indígena é o habitat de um povo, segundo a fórmula de um julgamento do Supremo
Tribunal Federal de 1961, em que o Ministro Victor Nunes Leal deu mostras de sua
intuição jurídica verdadeiramente genial e da mais refinada sensibilidade ética; 3) a afirmação
do direito à diferença, que remonta aos corajosos argumentos de Francisco de Vitória,
que, já no século XVI, se notabilizara pela defesa dos índios contra o colonizador espanhol;
4) a indignação de Clóvis Bevilaqua, que, em estudo do começo do século XX denunciava
como a voracidade dos não-índios tinha reduzido e confinado a alguns rincões do país a
população nativa brasileira; e 5) a influência determinante exercida pelos próprios índios,
que, na Constituinte, souberam não se deixar aniquilar pelos interesses que sempre lhes
foram nocivos e contrários.

Introdução

Gostaria, primeiramente, de louvar a disposição do Dr.
Sérgio Servulo da Cunha, chefe de Gabinete do Ministro de
Estado da Justiça, em organizar este Simpósio sobre Direito
Indígena. Com essa iniciativa, permitiu que suspendêssemos

(*) Secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça
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1 Conferência apresentada no Simpósio de Direito Indígena organizado pela Escola
Nacional de Administração Pública – ENAP e pelo Ministério da Justiça, em 22 e 23
de março de 2004.

nossas atividades profissionais, ainda que por dois breves dias1,
para refletir, conjuntamente, sobre um tema que admite
abordagens tão variadas.

O objeto da presente conferência é o conceito constitucional
de terra indígena. Falamos, portanto, de uma área que ocupa
de dez a doze por cento do território brasileiro.

É estimulante para o jurista abordar a questão, ao término
desses dois dias de discussões interdisciplinares, em que
estiveram presentes renomados especialistas na matéria.

A questão indígena sempre suscitou reflexões apaixonadas.
Podem comprová-lo todos aqueles que já se dedicaram ao
assunto, especialmente as autoridades que hoje compõem esta
mesa de trabalho: o Ministro Nelson Jobim, do Supremo Tribunal
Federal, o Ministro Humberto Gomes de Barros, do Superior
Tribunal de Justiça, a Dra. Ella Wolkmer Castilho, do Ministério
Público Federal e o Dr. Mércio Pereira Gomes, Presidente da
Fundação Nacional do Índio.

Trata-se, efetivamente, de assunto para uma vida. A
abordagem jurídica do problema é apenas uma de suas
dimensões. É bom esclarecer, desde o início, que o direito
indígena não pode ser compreendido exclusivamente a partir
dos conceitos que herdamos de nossa tradição romanística de
direito, como os de posse e propriedade, por exemplo.

Quando se fala sobre terra indígena, é preciso considerar
a importância transcendental da relação dos índios com o
território em que vivem. Essa realidade é absorvida pela ordem
jurídica. Não é à toa que a garantia da terra é o ponto mais
importante do direito constitucional dos índios, na medida em
que, para eles, a base territorial tem valor de sobrevivência
física e cultural (art. 231, § 1º, da Constituição Federal).

Esse espírito telúrico aparece bem na famosa resposta –
ecologista avant la lettre - do chefe Seatle à oferta do Presidente
norte-americano para a compra de suas terras. O líder indígena
recusou-a explicando que, para seu povo, “somos parte da terra, e
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2 De acordo com a compilação dos “Cem Discursos Históricos”, organizada por Carlos
Figueiredo e publicada pela Editora Leitura (4ª Edição, 2002, p. 275).
3 O autor dirigiu a Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça de 2003 a 2005.

ela é parte de nós (...) A terra não pertence ao homem. O homem
pertence à terra. Todas as coisas estão ligadas, como o sangue que
nos une a todos” (1865)2. Os índios Guarani, como aprendemos
neste Simpósio, têm concepções muito parecidas.

Não se trata, portanto, de mera questão fundiária - muito
embora a relação direta com a terra seja fundamental para o
índio -, mas, sim, de necessidade cultural e ética, ou seja,
profundamente marcada pelo sentido axiológico.

Por isso tudo a questão indígena é tão complicada e, ao
mesmo, tempo desafiadora e apaixonante.

Ao equacioná-la, cumprindo escrupulosamente o que
determina a Constituição, acredito que o Brasil pode oferecer
ao mundo uma fórmula política e jurídica profundamente original
para a convivência pacífica e harmônica entre comunidades e
etnias diferentes, dentro de um mesmo território. Nossa
diversidade étnica e cultural é, sem dúvida nenhuma, um dos
mais valiosos bens que integram o patrimônio nacional.

O Estado brasileiro tem, assim, a obrigação constitucional
de resgatar dívida histórica com os índios, preservando a riqueza
de sua diversidade e garantindo os direitos originários sobre as
terras que tradicionalmente ocupam.

Conceito constitucional e regime jurídico

Passo agora a examinar o núcleo do conceito constitucional
de terra indígena. Antes de iniciar a análise da definição
jurídica, no entanto, gostaria de fazer duas observações. A
primeira delas, de ordem epistemológica, diz respeito ao caráter
não-oficial das reflexões que pretendo expor neste Simpósio.
Dessa forma, não me pronuncio como autoridade responsável
pelo exame da legalidade dos atos demarcatórios encaminhados
ao Ministro de Estado da Justiça, isto é, na condição de Consultor
Jurídico da Pasta3, mas sim em caráter estritamente pessoal.
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A segunda observação é de ordem metodológica e diz respeito
à delimitação do tema tratado. Preferi me concentrar
propriamente na caracterização da terra indígena e não no seu
regime jurídico constitucional. Propus-me responder à indagação
sobre quais são os predicados necessários para qualificar uma
terra como indígena, nos termos da Constituição.

Deixo de aprofundar, portanto, o exame de questões relativas
ao regime jurídico, isto é, das conseqüências que advêm da
definição de uma terra como indígena. Refiro-me aqui ao conjunto
de regras protetivas e atributos especiais estabelecidos no corpo
do artigo 231 da Constituição.

De qualquer modo, é bom lembrar que a terra indígena está
sujeita a um regime especial: é inalienável, indisponível e os
direitos sobre ela, imprescritíveis. Por tudo isso é que as rendas
do patrimônio indígena são também impenhoráveis. Os índios
não podem ser removidos, salvo em situações muito especiais,
definidas na própria Constituição (epidemias, catástrofes,
soberania nacional), e isso somente após deliberação do Congresso
Nacional. A eles é assegurado o usufruto exclusivo das riquezas
naturais do solo, dos rios e dos lagos situados nessas áreas. A
exploração das riquezas minerais do subsolo (pesquisa e lavra) e
o aproveitamento dos recursos hídricos dependem também de
autorização do Congresso Nacional, assegurando-se, além disso,
a participação das comunidades afetadas nos resultados da lavra.
O garimpo não é admitido, salvo aquele realizado, de modo
tradicional e em condições administrativas especiais, pelos
próprios índios. Como decorrência dos direitos originários dos
índios sobre suas terras, são ainda nulos todos os títulos que
contra elas se possam opor, com indenização apenas das
benfeitorias de boa-fé.

Como se vê, as conseqüências jurídicas da determinação
de uma terra como indígena são bastante sérias. Por isso mesmo,
parece-me que a questão mais importante é a anterior, a que
se refere justamente ao exame dos requisitos que, preenchidos,
permitem definir determinada porção de território como de
ocupação tradicional dos índios.

Essa é também a questão mais difícil.
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Difícil, porque exige uma mudança de perspectiva cultural:
os direitos dos índios se definem segundo seus usos, costumes
e tradições, e não de acordo com o direito civil. Difícil, porque o
conceito constitucional de terra indígena faz referência a
elementos científicos – históricos, antropológicos, sociais e
biológicos - que os juristas, impregnados pelo sedimento cultural
de décadas de positivismo empedernido, não estão habituados
a considerar em suas análises.

Difícil, porque o conceito é abrangente e exige extremo
rigor de quem tem de decidir, no caso concreto, sobre a
demarcação de uma terra indígena, uma vez que essa
declaração atinge situações sociais muitas vezes consolidadas
ao longo de anos.

Difícil, finalmente, porque, apesar da importância da
matéria, há relativamente poucos estudos jurídicos consistentes
sobre o assunto. (É possível afirmar que há mais escritos sobre
os instigantes temas do aluvião e da enfiteuse, no Direito Civil,
do que sobre terras indígenas, embora estas ocupem parcela
expressiva do território nacional.)

Não é novo esse sentimento de perplexidade do jurista
diante da norma constitucional - e porque não dizer, diante da
própria realidade desafiadora da questão indígena. Entre nós,
souberam enfrentar convenientemente a questão aqueles que
se despiram de  preconceitos e, sobretudo, de interesses, e
assumiram uma postura de compreensivo respeito à alteridade.

Pontes de Miranda deu um exemplo eloqüente desse
desconforto e dessa perplexidade ao comentar o dispositivo
referente aos índios da Constituição de 1967. Criticou
duramente a falta de técnica legislativa na redação do artigo,
que ora falava em posse permanente, ora em habitação, ora em
localização.

O paradoxo está em que, se o direito indígena só se
compreende a partir dos usos, costumes e tradições dos próprios
índios, a norma constitucional que o protege emprega termos
que são próprios da cultura jurídica dos não-índios: fala-se em
posse permanente, bem da União, usufruto das riquezas
naturais etc.
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Na Constituição de 1967 não havia, portanto, imprecisão de
técnica legislativa, como reclamava Pontes de Miranda. E o texto
constitucional em vigor é reflexo de um compromisso político
possível entre culturas diferentes.

De qualquer modo, cumpre-me traçar algumas balizas para
a compreensão da norma constitucional, com vistas a sua
concretização. E para isso, não podemos deixar de voltar os olhos
para esse belíssimo capítulo da história do direito e da criação
jurídica no Brasil.

Veremos que o artigo 231 da Constituição é a grande bacia
em que desaguaram várias tendências de nossa tradição jurídica.
Para ela confluíram: 1) a teoria do indigenato, defendida por
João Mendes Jr. nas famosas conferências de 1902 (em que
opôs, oportunamente, o “indigenato” ao “colonato”); 2) a noção de
que a terra indígena é o habitat de um povo, segundo a fórmula de
um julgamento do Supremo Tribunal Federal de 1961, em que o
Ministro Victor Nunes Leal deu mostras de sua intuição jurídica
verdadeiramente genial e da mais refinada sensibilidade ética
(falarei desse acórdão paradigmático mais adiante); 3) a afirmação
do direito à diferença, que remonta aos bravos argumentos de
Francisco de Vitória, padre dominicano que foi um dos fundadores
do direito internacional moderno e que, já no século XVI, se
notabilizara pela defesa dos índios contra o invasor espanhol; 4)
a indignação de Clóvis Bevilaqua, que, em estudo do começo do
século XX, denunciava como a voracidade dos não-índios tinha
reduzido e  confinado a alguns rincões do país a população nativa
brasileira; e 5) a influência determinante exercida pelos próprios
índios, que, na Constituinte, souberam não se deixar aniquilar
pelos interesses que sempre lhes foram nocivos e contrários.

Houve, portanto, uma progressiva sedimentação de idéias e
de conceitos jurídicos que levaram à Constituição de 1988, antes
mesmo da evolução do direito internacional. A Convenção n.º
169, da Organização Internacional do Trabalho, por exemplo,
trouxe normas semelhantes, mas posteriormente à Constituição
brasileira. Pode-se pensar, a propósito, naquele processo aluvial
de formação do direito, de que nos falava Santiago Dantas.
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Pelo menos nos textos jurídicos, isto é, nos enunciados
das normas de direito nacional e internacional, percebe-se um
nítido movimento de transição, em que a visão integracionista
é progressivamente superada pela afirmação do direito à
diferença cultural e étnica.

Não concordo, portanto, com a negativa da existência de
um direito indígena. Talvez ele apenas não seja estudado nas
Faculdades de Direito, hoje, com a devida e necessária
profundidade, salvo por honrosas exceções, como os Professores
Dalmo Dallari e José Afonso da Silva, que dedicaram
importantes reflexões ao estudo do tema.

O artigo 231 da Constituição é, em resumo, construção
jurídica das mais originais e escapa às definições tradicionais
do direito civil. Essa é a chave para sua compreensão.

Propriedade coletiva reservada da União

As terras indígenas são bens de titularidade da União, que
tem o dever constitucional de demarcá-las administrativamente.
Trata-se de uma propriedade vinculada (ou reservada) à plena
garantia dos direitos das comunidades indígenas. É o que está
claramente prescrito no caput do artigo 231 e no inciso XI do
artigo 20.

Requisitos constitucionais

Definição de terra tradicionalmente ocupada pelos índios

Segundo a norma do § 1º do artigo 231 da Constituição
Federal, quatro fatores devem ser considerados para que uma
terra seja reconhecida como tradicionalmente ocupada pelos
índios:

a) fator temporal (permanência da ocupação) - via de regra,
as terras onde se localizam suas aldeias ou malocas devem ser
habitadas em caráter permanente;
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b) fator econômico -  as terras devem ser utilizadas para
suas atividades produtivas; são os locais necessários à
subsistência e produção econômica (como campos de caça, pesca,
coleta e cultivo, por exemplo);

c) fator ecológico - as terras devem ser imprescindíveis à
preservação dos recursos naturais necessários a seu bem-estar;

d) fator cultural e demográfico - as terras devem ser
necessárias a sua reprodução física e cultural (manifestações
culturais da comunidade, cemitérios, locais religiosos e
destinados a práticas rituais), bem como a outras atividades
próprias a sua organização social e econômica.

Critério da tradicionalidade

Todas essas condições se definem segundo os usos, costumes
e tradições dos próprios índios, isto é, conforme a cultura deles, e
não de acordo com os critérios dos não-índios. E aqui não me
refiro a um tradicionalismo radical, mas aceitando o dinamismo
das transformações culturais próprias de qualquer sociedade.

Durante algum tempo, a tendência do Supremo Tribunal
Federal foi a de considerar tais requisitos necessários e
cumulativos, mas, apesar de votos dos Ministros Mauricio Corrêa
e Nelson Jobim, que apontam nesse sentido, não se trata de
matéria plenamente sedimentada (v. ADIn n.º 1512-5 – RR –
Caso Raposa Serra do Sol).

Há, assim, entendimento jurisprudencial do próprio Supremo
tendente a aceitar a idéia mais flexível (e generosa) de que a
Constituição protege, em termos gerais, o habitat de um povo,
conforme entendimento que remonta ao Ministro Victor Nunes Leal.

Por isso, os defensores da causa indígena devem acompanhar
de perto a discussão que está sendo travada no Supremo Tribunal
Federal, para que a Constituição de 1988 não venha a ser
interpretada de maneira restritiva, isto é, contrária a seu sentido
original. É preciso afirmá-la como um nítido ponto de inflexão em
nossa história constitucional.
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4 Sobre a idéia de habitat, ver também o artigo 2º, V, do Estatuto do Índio.

Posse permanente

A relação dos índios com suas terras não se rege pelo direito
privado. Não se trata de simples poder de fato exercido sobre o
imóvel, regulado nos termos do Código Civil, mas, sobretudo, do
habitat de um povo, isto é, daquele conjunto de fatores sociais,
políticos e ambientais que são necessários ao desenvolvimento
equilibrado e harmônico de uma sociedade humana.

A Convenção n.º 169 da Organização Internacional do
Trabalho precisa que o termo “terras” deve incluir o conceito de
territórios, o que abrange a totalidade do habitat das regiões
que os povos interessados ocupam ou utilizam de alguma forma.

Segundo José Afonso da Silva, com quem concordo, a
declaração constitucional de que as terras tradicionalmente
ocupadas pelos índios se destinam a sua posse permanente
(art. 231, § 2º) é uma garantia de que, no futuro, elas lhes
deverão servir sempre de habitat4.

Essa é, sem dúvida, uma garantia para o futuro, não um
pressuposto passado. Não se coloca a distinção, que fazia Pontes
de Miranda, entre posse permanente e posse transitória, uma
em oposição à outra.

Ocupação tradicional. Posse imemorial. Posse atual

A Constituição não fala nem em posse atual nem em posse
imemorial. O termo utilizado é ocupação tradicional. Não foi
fortuitamente que o Ministro Carlos Velloso, do Supremo
Tribunal Federal, recuperou a idéia de posse atual justamente
em um caso em que se discutia a posse imemorial dos índios
sobre aldeamento há muito extinto.

Há Súmula do Supremo Tribunal Federal que exige que a
posse da terra seja atual, excluindo os aldeamentos extintos e
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5 O Estatuto do Índio exige a ocupação efetiva da terra onde habita (art. 23). O
dispositivo deve ser confrontado com o conceito constitucional.

aqueles que em tempos muitos remotos foram ocupados por
indígenas.

O conceito de ocupação tradicional é mais sutil. Não está
ligado necessariamente nem à posse física e atual da terra,
nem remonta a tempos imemoriais.

Não se pode excluir totalmente a dimensão temporal do

artigo 231 da Constituição. O “tradicionalmente” é advérbio de

modo e de tempo. Mais de modo do que de tempo, é bem verdade,

mas não desprovido daquela dimensão temporal que é própria

da idéia de tradição: o legado cultural que se transmite entre

gerações. Ou seja, trata-se da terra como parte da herança

cultural de um povo, transmitida dos pais para os filhos. Isso é

menos que um poder de fato no sentido do Código Civil.

Exemplo de ocupação tradicional desprovida de posse atual

é o dos índios removidos à força de suas terras. Podem não

exercer a posse física imediata, mas ocupavam tradicionalmente

determinados territórios. É o caso, por exemplo, dos índios

Panará, dos Pataxós Hã Hã Hãe e dos Krenaks do Vale do Rio

Doce, em Minas Gerais.

E, com efeito, o Estatuto do Índio se refere às terras que

tenham sido desocupadas pelos índios ou comunidades indígenas

em virtude de ato ilegítimo de autoridade ou particular (art. 61, §

1º). A exigência de atualidade da posse deve ser, portanto,

relativizada em alguns casos excepcionais.

É também indispensável um vínculo com a terra5, embora não
necessariamente um vínculo físico imediato – cuja exigência estrita
amesquinharia nossa Constituição. A ligação tradicional com a terra,
contudo, deve ser comprovada em bases científicas rigorosas.

A idéia de “localização permanente” encontra-se superada
pela atual Carta Política. A utilização do termo, embora tenha
sido uma constante nas Cartas Políticas de 34, 37 e 46, foi deixada
de lado pelas seguintes.
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O conceito constitucional é amplo. A ocupação tradicional
não se circunscreve à aldeia, à maloca, mas à área imprescindível
para a conservação e reprodução da identidade étnica e cultural
de um povo.

Importância da pesquisa histórica e antropológica diante
do texto aberto da Constituição. O dever de rigor científico,
em contrapartida.

Obviamente, não se pode chegar ao exagero de afirmar
que  os próprios índios devem definir, de modo  unilateral, quais
as terras que tradicionalmente ocupam. Por isso é que para tal
definição não se pode prescindir do conhecimento científico,
tampouco da oitiva das partes interessadas, especialmente dos
próprios índios.

Obviamente, não se pode chegar ao exagero de afirmar
que  os próprios índios devem definir, de modo  unilateral, quais
as terras que tradicionalmente ocupam. Por isso é que para tal
definição não se pode prescindir do conhecimento científico,
tampouco da oitiva das partes interessadas, especialmente dos
próprios índios.

Além disso, o reconhecimento oficial das terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios deve obedecer ao devido
processo administrativo de demarcação, para que se torne válido
e regular. Após o processo, tem-se um ato declaratório, e não
constitutivo, dos direitos originários dos índios, segundo a teoria
do indigenato.

É como positivação desse necessário dever de rigor
científico na elaboração dos laudos de identificação e delimitação
de terras indígenas que deve ser entendida a Portaria n.º 14/
96 do Ministério da Justiça.

Alguns princípios de Hermenêutica Constitucional
aplicados ao Direito Indígena

A partir do que foi exposto, é possível enunciar, em resumo,
alguns princípios para orientar a interpretação e a aplicação do
direito constitucional dos índios. Decorrem desta reflexão:
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6 A Constituição alemã de 1919 – a famosa Constituição de Weimar - fixou a necessária
distinção entre diferenças e desigualdades. Como explica o Professor Fábio Konder
Comparato, “as diferenças são biológicas ou culturais, e não implicam a superioridade
de alguns em relação a outros. As desigualdades, ao contrário, são criações arbitrárias,
que estabelecem uma relação de inferioridade de pessoas ou grupos em relação a
outros. Assim, enquanto as desigualdades devem ser rigorosamente proscritas, em
razão do princípio da isonomia, as diferenças devem ser respeitadas ou protegidas,
conforme signifiquem uma deficiência natural ou uma riqueza cultural” (p. 200 de A
Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, Saraiva, 2004).

“Para o sistema de direitos humanos, a distinção entre desigualdades e
diferenças é de capital importância. As primeiras referem-se a situações em que
indivíduos ou grupos humanos acham-se juridicamente, uns em relação aos outros,
em posição de superioridade-inferioridade: o que implica a negociação da igualdade
fundamental de valor ético entre todos os membros da comunhão humana. Por isso
mesmo, a desigualdade constitui sempre a negação da dignidade de uns em relação
a outros. As diferenças, ao contrário, são manifestações da rica complexidade do ser
humano. Em todo o curso da História, e em todos os lugares, porém, os indivíduos ou
grupos diferentes sempre foram vistos com suspeita, ou tratados com desprezo; ou
seja, na raiz de toda desigualdade encontramos uma diferença, quer biológica, quer
cultural, quer meramente patrimonial (...) Por isso, enquanto as desigualdades devem
ser perpetuamente combatidas, as diferenças, quando não contrárias à dignidade
humana, hão de ser estimuladas e apoiadas” (p.289).

1. A inaplicabilidade do direito civil tradicional em matéria
de propriedade e posse indígena.

2. A necessidade de rigorosa fundamentação com base em
conhecimento científico, histórico e antropológico, para evitar abusos.

3. A relevância da interpretação histórica, na medida em
que se deve considerar que a proteção aos índios resgata dívida
social antiga da sociedade brasileira. A decisão judicial não pode
ignorar o histórico de injustiças perpetradas contra os povos
indígenas.

4. A consciência de que a interpretação da regra
constitucional deve ter em perspectiva o direito à diferença6,
isto é, a possibilidade de afirmação de uma identidade étnica e
cultural, que é um dos atributos da dignidade da pessoa humana,
pedra angular do sistema de proteção dos direitos fundamentais.

É preciso dar concreção à norma constitucional a partir
dessa inversão de perspectiva cultural, observando os usos, costumes
e tradições dos próprios índios.

Defender a igualdade essencial de índios e não-índios
começa por tratar os primeiros simplesmente como iguais, sem
a exaltação romântica ou a idealização a que são inclinadas
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algumas sensibilidades7. É, no fundo, assegurar o direito de
preservar um modo de vida particular.

5. A norma constitucional só adquire pleno sentido à luz
dos casos concretos. É só diante da realidade que se podem
extrair todas as conseqüências da definição constitucional de
terra indígena. Daí a importância dos precedentes
jurisprudenciais sobre a questão.

Em alguns raros momentos, o Direito deixa entrever sua
beleza e transcende o papel de mero instrumento de dominação
social. Um dos pontos culminantes de nossa jurisprudência
constitucional em matéria indígena, é, seguramente, o voto do
saudoso Ministro Victor Nunes Leal no caso dos índios Caidinéos.

Em 1961, discutia-se no Supremo Tribunal Federal a
constitucionalidade de uma lei do Estado do Mato Grosso que
reduzia  área tradicionalmente ocupada por aqueles índios.

O primeiro voto, do relator do processo, acolhia o argumento
de que os índios tinham deixado, ao longo do tempo, de ocupar
certas áreas, que se tornaram ociosas.

Vejam a sensibilidade do Ministro Victor Nunes Leal para o
problema. Vale a pena rememorar essa decisão luminosa,
verdadeiro farol para orientar a aplicação do direito constitucional
dos índios:

“Aqui não se trata do direito de propriedade comum; o
que se reservou foi o território dos índios. Essa área foi
transformada num parque indígena, sob a guarda e
administração do Serviço de Proteção aos Índios, pois estes
não têm disponibilidade de terras.

O objetivo da Constituição Federal é que ali permanecem
os traços culturais dos antigos habitantes, não só para a
sobrevivência dessa tribo, como para estudo dos etnólogos e
para outros efeitos de natureza cultural ou intelectual.

7 Um dos primeiros Consultores Jurídicos do Ministério da Justiça foi ninguém menos
do que José de Alencar, autor de O Guarani e Iracema, mas também de escritos - não
tão interessantes - sobre direito eleitoral. Em uma publicação tradicional como os
Arquivos do Ministério da Justiça, vale recuperar o registro histórico.
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Não está em jogo, propriamente, um conceito de
posse, nem de domínio, no sentido civilista dos vocábulos;
trata-se do habitat de um povo.

Se os índios, na data da Constituição Federal,
ocupavam determinado território, porque desse território
tiravam seus recursos alimentícios, embora sem terem
construções ou obras permanentes que testemunhassem
posse de acordo com o nosso conceito, essa área, na qual
e da qual viviam, era necessária à sua subsistência. Essa
área, existente na data da Constituição Federal, é que se
mandou respeitar. Se ela foi reduzida por lei posterior;
se o Estado a diminuiu de dez mil hectares, amanhã a
reduzirá em outros dez, depois mais dez, e poderia acabar
confinando os índios a um pequeno trato, até o território
da aldeia, porque ali é que a “posse” estaria materializada
nas malocas.

Não foi isso que a Constituição quis. O que ela
determinou foi que num verdadeiro parque indígena, com
todas as características culturais primitivas, pudessem
permanecer os índios, vivendo naquele território, porque a
tanto equivale dizer que continuariam na posse do mesmo.

Entendo, portanto, que, embora a demarcação desse
território resultasse, originariamente, de uma lei do Estado,
a Constituição Federal dispôs sobre o assunto e retirou ao
Estado qualquer possibilidade de reduzir a área que, na época
da Constituição, era ocupada pelos índios, ocupada no
sentido de utilizada por eles como seu ambiente ecológico.

Peço vênia ao eminente Ministro Relator para acolher
a argüição de inconstitucionalidade da Lei estadual nº
1.077, de 1953, confirmando o acórdão do Tribunal local,
que assim dispôs”.

Com essa tese, o Supremo Tribunal Federal, por 8 votos a
2, afastou a possibilidade de redução da terra indígena para a
área que os índios “efetivamente vinham ocupando” (do ponto
de vista dos não-índios, bem entendido), bem como a necessidade
de prova da antigüidade e da constância dessa posse para
embasar o direito dos índios.
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Portanto, é nesse sentido que deve ser interpretada
também a atual Constituição. Essa é a chave para a melhor
interpretação do conceito constitucional de terra indígena.

Faço absoluta questão de ressaltar o fato de que essa não
é uma visão idílica ou desenganadamente utópica. É apenas
expressão de refinado senso de equilíbrio, de proporção, de
alteridade. Ou seja, de uma visão não só simplesmente justa
da questão da terra dos índios, mas também moderna e original.

Quase trinta anos depois, a sociedade brasileira consagrou,
no processo constituinte, a idéia generosa de que a terra
indígena é o habitat dos povos que nela se fixaram. Esse parece
ser o princípio cardeal a orientar a perfeita compreensão das
normas sobre os índios, na Constituição Federal.
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RESUMO: Do ponto de vista da elaboração de nova política criminal para lidar
com os crimes internacionais que geram riqueza (tráficos, crime organizado, etc), as
medidas direcionadas ao setor financeiro podem ser interpretadas como uma forma
de reduzir o abismo existente entre o tempo e a racionalidade do sistema financeiro,
de um lado, e do sistema jurídico-penal, de outro. Nesse sentido, estão as medidas
voltadas a capacitar tecnicamente um órgão público que funcione como mediador
entre o sistema financeiro e o sistema de justiça criminal; a formar um banco de
dados com registros que vincule determinados tipos de operações a pessoas físicas e
jurídicas em relação às quais se tenha informações cadastrais; e a criar canais de
transmissão de informações em tempo real entre o setor financeiro e o poder judiciário.
Para abordar estas questões, este texto irá apresentar o processo de formação desta
política criminal, protagonizado pelo GAFI/OECD, e o impacto de sua implementação
no Brasil.
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Desde o início da década de 90, a regulação da atividade
financeira passou a fazer parte da estratégia político-criminal
formulada internacionalmente para lidar com os chamados
crimes transnacionais – tráfico de drogas, armas e pessoas,
terrorismo, corrupção, lavagem de dinheiro e, unindo a todos, a
atuação das “organizações criminosas”. O objetivo desta
estratégia é alcançar a riqueza produzida por essas atividades
e se traduz na criação de mecanismos voltados a localizar e a
recuperar o capital desviado – no caso do desvio de verbas
públicas, por exemplo – ou a privar determinadas pessoas do
capital obtido por intermédio destas atividades, como ocorre,
por exemplo, no caso do tráfico de drogas. Para alcançar este
objetivo, ao lado das regras relacionadas à atribuição de
responsabilidade individual, à sanção penal aplicável, à
extradição de pessoas, etc., esta estratégia exige que os Estados
adotem uma série de outras medidas não diretamente vinculadas
ao sistema penal. Em conjunto, estas medidas visam permitir o
acesso do poder público a esse capital, por intermédio de
instrumentos como o bloqueio de contas bancárias, a decretação
de indisponibilidade provisória, a alienação antecipada de bens,
o confisco, etc.

ABSTRACT: From the standpoint of preparation of a new criminal policy to
tackle international crime that generates wealth (traffic, organized crime, etc), measures
directed toward the financial market could be interpreted as a way to reduce the
existing gap between the time and rationality of the financial system and the criminal
justice system. In this regard, the measures are aimed at technically enabling public
organs to operate as mediator between the financial system and the criminal justice
system; to create a database containing records that interconnect certain types of
operations to individuals and corporations about whom reference information is
kept; and to create real time information transmission channels between the financial
industry and the Judicial Power. To approach these issues this text will present
the formation process of this criminal policy led by FATF/OECD and the impact of
its implementation in Brazil.

KEY WORDS: international crime, money laundering, financial system, FATF
(Financial Action Task Force on Money Laundering), COAF (Council For Financial
Activities Control), UN Conventions, Central Bank, suspicious transaction report.

SUMÁRIO: 1. A regulação financeira como instrumento de política criminal.  1.1.
Os princípios de Basiléia 1.2. As recomendações do GAFI  1.3. As convenções da ONU
2. O sistema antilavagem de dinheiro no Brasil 2.1. A mediação entre o setor financeiro
e a intervenção jurídico-penal: as comunicações de operações suspeitas 2.2. A mediação
entre o setor financeiro e a intervenção jurídico-penal: o Bacen-Jud e o novo Cadastro de
Clientes 3. Observações finais.
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O surgimento desta estratégia tem colocado a juristas e
simpatizantes questões novas relacionadas à responsabilização
penal, ao caráter vinculante de instrumentos que não tratados
ou convenções, aos mecanismos de cooperação internacional e
intercâmbio de informações, ao direito à privacidade, entre vários
outros. Pensada no contexto das transformações transnacionais
do Estado, o estudo desta estratégia mostra-se rico e relevante
por ao menos três razões.

A primeira delas diz respeito à natureza do ambiente em
que se localiza o problema que esta estratégia busca afrontar.
Ao focalizar o capital obtido por determinadas práticas, esta
estratégia político-criminal propõe-se a intervir sobre a dinâmica
do sistema financeiro internacional que, nas últimas décadas,
caracteriza-se por intensa liberalização e mobilidade do capital.
A possibilidade de envio instantâneo de valores para diferentes
centros financeiros ao redor do globo faz com que qualquer
estratégia voltada a localizar um determinado montante dependa
da existência de normas similares em todos os países pelos
quais ele possa passar. Dessa forma, a harmonização das
legislações nacionais torna-se condição de todo o processo, desde
a identificação e o rastreamento de valores até o intercâmbio
de informações financeiras e judiciais sobre determinado capital,
seus proprietários e os eventuais crimes cometidos.

Em segundo lugar, na arena internacional, há um órgão
ligado à OECD que nos últimos quinze anos centraliza a
elaboração e a permanente atualização desta estratégia político-
criminal: o GAFI (Grupo de Ação Financeira sobre a Lavagem de
Dinheiro). Em face do que foi dito acima, entre suas funções está
o monitoramento periódico de países membros e não-membros
do órgão, com vistas a pressionar todos os países com centros
financeiros relevantes a incorporar o conjunto de medidas por
ele criadas para obstar a “lavagem de dinheiro” e o “financiamento
do terrorismo”. Esta atividade de monitoramento e avaliação tem
propiciado a produção e a sistematização de informações sobre
as transformações normativas e institucionais decorrentes da
incorporação destas medidas, tanto por parte dos países
submetidos à avaliação, quanto por parte do próprio GAFI.
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2 Ver, nesse sentido, CARMO, Lie Uema do. “Mercado de Capitais: a caminho do
crescimento” em Conjuntura Econômica, fevereiro de 2006, p. 82. E “Brazil Attracts
More Investors” in LatinFinance. Coral Gables: march, 2006, pg. 01.

Em terceiro lugar, esta estratégia articula medidas de
natureza financeira voltadas à identificação e à recuperação
de capital com a lógica e os princípios do sistema de justiça
criminal. A esfera penal, ainda que pouco possa contribuir à
realização do objetivo central – obstar a circulação e o usufruto
de determinado capital – oferece um rol de justificativas bastante
palatáveis aos atores domésticos que deverão propor, aprovar e
implementar o pacote de medidas: “combater o tráfico de drogas
e o crime organizado”, “impedir a ocorrência de ataques
terroristas”, etc. Estas justificativas estão invariavelmente
acompanhadas da estrutura e dos componentes centrais do
sistema de justiça criminal: o tipo penal, a sanção privativa de
liberdade, a responsabilidade individual, o processo penal, etc.
Sob esta roupagem, esta estratégia alcançou em pouco mais de
dez anos um status na agenda internacional e um patamar de
difusão que outras, como os direitos humanos ou o meio-
ambiente, estão muito longe de atingir.

Estes três aspectos encontram no Estado brasileiro terreno
fértil para o desenvolvimento de pesquisas sobre a
transnacionalização. O Brasil dispõe hoje de um sistema financeiro
altamente sofisticado para um país em desenvolvimento, tendo
acumulado nos últimos anos bons indicadores de desempenho2.
Coincidentemente ou não, o Brasil tem rezado perfeitamente a
cartilha do GAFI, como demonstram as duas avaliações realizadas
pelo GAFI no Brasil. E, por fim, não é de hoje que predomina no
Brasil o entendimento de que a simples criação de leis penais
constitui o primeiro e mais utilizado instrumento para lidar com
todos os tipos de problemas.

Desse modo, com o propósito de estudar algumas das
transformações transnacionais pelas quais tem passado o Estado
brasileiro, o objetivo deste trabalho é apresentar certos aspectos
da incorporação do sistema antilavagem de dinheiro pelo setor
financeiro. Desde 1998, quando este processo teve início,
modificações importantes ocorreram na estrutura e nas funções
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desempenhadas pelos órgãos que atuam tanto na justiça
criminal quanto na regulamentação e fiscalização de atividades
financeiras.

Neste último âmbito, foco deste texto, é possível identificar
mudanças substanciais, especialmente no que diz respeito ao
calcanhar de Aquiles do sistema antilavagem de dinheiro: o
acesso do poder judiciário às informações financeiras. Do ponto
de vista deste sistema, qualquer iniciativa de controle da lavagem
de dinheiro depende da existência de informações completas e
atualizadas sobre os clientes e todas as suas transações e,
ainda, da possibilidade de fornecê-las a diferentes órgãos
públicos. Depende, ainda, que esses bancos de dados possam
ser compartilhados com outros países, tendo em vista que as
operações desenvolvem-se, via de regra, no sistema financeiro
internacional. Em virtude disso, para implementar o sistema
antilavagem de dinheiro no Brasil, foram aprovadas e executadas
um conjunto de medidas voltadas à identificação de clientes e
usuários do sistema financeiro, foram criados novos órgãos no
âmbito do Poder Executivo para centralizar as informações e a
atuação do Estado e reformuladas as regras referentes ao
intercâmbio de informações financeiras entre diferentes órgãos
brasileiros e entre estes e os organismos internacionais.

A implementação do sistema antilavagem de dinheiro tem
propiciado a expansão dos mecanismos de fiscalização e de
controle público sobre a atividade econômica e financeira. Trata-
se de um setor em que se assiste, em inúmeros países do
mundo, a uma extensão da atividade regulatória do Estado sobre
questões até então deixadas ao arbítrio dos atores privados
envolvidos. Dessa forma, a pretexto de descrever o processo e o
resultado da implementação do sistema antilavagem de
dinheiro, este trabalho pretende acrescentar três elementos
ao estudo deste tema.

O primeiro diz respeito ao contexto de surgimento do
sistema antilavagem de dinheiro: as principais regras ao setor
financeiro foram criadas no final da década de 80, pelos próprios
bancos dos países mais ricos. A partir daquele momento, o
discurso da globalização financeira e os sucessivos episódios de
crises sistêmicas patentearam um valor comum a ser
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compartilhado pelo setor financeiro: a estabilidade. As regras
criadas pelo sistema antilavagem de dinheiro foram criadas
neste contexto e, sugiro, graças a ele.

O segundo elemento diz respeito às exigências do exercício
jurisdicional em todos os casos em que as informações sobre a
origem, o destino e o caminho percorrido por determinado capital
são relevantes ao desenrolar da causa. Fazer com que o sistema
financeiro internacional se organize de tal forma a ser capaz
de produzir informações que vinculem pessoas físicas e jurídicas
ao movimento de determinado capital é condição sine qua non
para a efetivação da prestação jurisdicional em certos casos.
Produzir informações consistentes e permitir o acesso delas ao
poder judiciário passa a ser peça-chave dos mecanismos de
proteção aos cofres públicos, aos indivíduos e atores privados
vítimas de fraudes e outros danos, etc.

O terceiro elemento, vinculado estreitamente aos
anteriores, diz respeito às dificuldades normativas decorrentes
da necessidade de mediação entre a regulamentação financeira
e a regulamentação jurídica. Entre estas dificuldades está o
não compartilhamento de um código de linguagem que facilite
a intervenção jurídica sobre a dinâmica financeira. Falta-lhe
um mediador: tarefa exercida pelas autoridades regulatórias
no modelo vigente. Especificamente na área penal, este
fenômeno se intensifica em face de dois componentes que têm
pautado a intervenção jurídico-penal nas últimas décadas: a
incorporação de questões altamente técnicas e especializadas
como resultado da expansão do direito penal sobre domínios ou
não regulados ou regulados por outras áreas do direito, e a
atuação dita preventiva, isto é, que procura antecipar-se à
ocorrência do dano.

Para explorar estes três elementos, este texto irá apresentar
uma breve introdução sobre o surgimento e o desenvolvimento
da relação entre regulação financeira e política-criminal (1.).
Em seguida, serão indicadas as principais características do
sistema antilavagem de dinheiro implementado no Brasil com o
propósito de discutir alguns elementos da mediação entre o setor
financeiro e a intervenção jurídica (2.). Para concluir, serão
apresentadas algumas observações finais sobre os três elementos
supra mencionados (3.).
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1. A regulação financeira como instrumento de Política
Criminal

O “poder financeiro” de algumas atividades consideradas
criminais passa a ser objeto de preocupação a partir do final da
década de 80, no contexto da “guerra contra as drogas” 3. O
primeiro documento internacional nesse sentido é a Convenção
da ONU contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas (1988)4. Semente da estratégia de intervenção
sobre os crimes transnacionais, nessa convenção há, pela
primeira vez, menção à “lavagem de dinheiro”5 e a mecanismos
voltados ao confisco de valor equivalente aos proveitos ou
produtos obtidos com a prática criminal. O preâmbulo desta
convenção sintetiza o papel que passa a desempenhar a
dimensão econômica e financeira na formulação das estratégias
de intervenção penal da seguinte forma:

“Conscientes de que o tráfico ilícito gera
consideráveis rendimentos financeiros e grandes fortunas
que permitem às organizações criminosas transnacionais
invadir, contaminar e corromper as estruturas da
administração pública, as atividades comerciais e
financeiras lícitas e a sociedade em todos os seus níveis,

Decididas a privar as pessoas dedicadas ao tráfico
ilícito do produto de suas atividades criminosas e eliminar,
assim, o principal incentivo a essa atividade,

Interessadas em eliminar as causas profundas do
problema do uso indevido de entorpecentes e de substâncias
psicotrópicas, compreendendo a demanda ilícita de tais
drogas e substâncias e os enormes ganhos derivados do tráfico
ilícito” (ONU, 1988, Preâmbulo – grifos meus).

3 Ver GREEN, Penny. Drugs, Trafficking and Criminal Policy. The Scapegoat Solution.
Winchester: Waterside Press, 1998, p. 31-44 sobre a americanização do controle das
drogas e um histórico da “guerra contra as drogas” na Europa. No âmbito latino-americano,
a principal referência é Del Olmo, Rosa. La cara oculta de la droga. Bogotá: Ed. Temis, 1998.
4 A Convenção entrou em vigor internacional em 11.11.1990 e foi promulgada no
Brasil pelo Decreto 154 de 26.06.91. Em diante “ONU, 1988”.
5 O art.3.1. (ONU, 1988) descreve longamente as condutas e atividades que hoje
conhecemos sob o nome de “lavagem de dinheiro”.
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6 Sobre o impacto da expansão tecnológica e da internacionalização do mercado
financeiro no direito ver FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São
Paulo: Malheiros, 1999, p. 59-110. E também ARNAUD, André-Jean. Entre Modernidad
y Globalización. Siete Lecciones de Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado. Bogotá:
Universidad Externado de Colombia, 2000 (trad. de Natalie González Lajoie),
especialmente “El derecho de los mercados financieros entre modernidad y
globalización (lección sexta), p. 201-238. E, ainda, ARESTIS, Philip e BASU, Santona.
“Globalização Financeira e Regulação” em Regulação Financeira e Bancária. Rogério
Sobreira (org.). São Paulo: Atlas, 2005, p. 44-59.
7 Bélgica, Canadá, França, Alemanha (à época, a República Federal) Itália, Japão,
Holanda, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos da América e, fora do G-10,
Luxemburgo.

É a partir deste momento que as questões de natureza
econômica e financeira passam a ocupar papel de destaque na
justificação da intervenção penal sobre alguns crimes. Além da
punição do indivíduo, a privação dos bens materiais advindos da
prática considerada criminal passa a ser central na estruturação
do modelo de intervenção. O raciocínio baseia-se na idéia de que
privar dos benefícios materiais obtidos pela atividade considerada
criminal pode torná-la economicamente desinteressante e fazer
com que as pessoas nela envolvidas mudem de atividade. A
dissuasão aparece nesse discurso não apenas como decorrência
da aplicação de uma pena, mas como efeito da privação dos
benefícios materiais obtidos.

O surgimento desta estratégia está intimamente vinculado
às transformações recentes do sistema financeiro internacional.
Isto porque, a liberalização e a mobilidade do capital, a
diversidade de produtos financeiros, a agilidade e o anonimato
das operações e a existência de praças financeiras com um
mínimo de regulação bancária, societária e fiscal passam a impor
sérias dificuldades à tentativa do poder público de localizar e a
apreender determinado capital6. Do ponto de vista do setor
financeiro, estas mesmas transformações do sistema financeiro
internacional colocaram outras dificuldades. Buscando garantir
a estabilidade dos mercados, assistimos, na década de 90, a
alterações substanciais na supervisão e regulação da atividade
financeira.

O Comitê de Basiléia, composto pelos representantes dos
bancos centrais do G-107, exerceu papel central na definição
dos novos mecanismos de regulação do setor financeiro. No final
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da década de 80, o Comitê divulgou documentos com
recomendações direcionadas tanto para a supervisão do setor
financeiro com vistas à prevenção de riscos quanto para a
proteção do sistema contra a lavagem de dinheiro. O
denominador comum destas medidas é a produção, o tratamento
e a disponibilização de informações oriundas do sistema
financeiro nacional.

Dessa forma, quando o Grupo de Ação Financeira sobre a
lavagem de dinheiro (GAFI) começou a desenvolver suas
atividades, em 1990, já havia uma predisposição do setor
financeiro em ampliar os mecanismos de controle e obtenção
de informações sobre as operações e os clientes do sistema
financeiro. De todo modo, no âmbito da estratégia político-
criminal para atingir o poder financeiro das organizações
criminosas, o pacote de medidas para o setor financeiro
percorreu desde então um longo caminho de normatização. Como
se verá brevemente a seguir, das diretrizes do Comitê de Basiléia
(1988) específicas à lavagem de dinheiro (1.1.) este pacote de
medidas passou ao documento “Quarenta Recomendações” do
GAFI (1990) (1.2), documento soft law por excelência, para ser
então positivado em duas convenções da ONU: contra a
criminalidade organizada transnacional (2000) e contra o
financiamento do terrorismo (1999) (1.3).

1.1. Os Princípios de Basiléia

O conjunto de princípios elaborados pelo Comitê de Basiléia
destinaram-se a prevenir a utilização do sistema bancário pelos
fundos derivados de atividade criminal mediante o estímulo a
padrões éticos de conduta profissional. Os princípios aludem à
adequada identificação de todos os clientes; ao desencorajamento
de transações que não pareçam legítimas; à cooperação com as
autoridades legais; à adoção formal, por parte dos bancos, de
políticas condizentes com esses princípios; e à garantia de que
todos os funcionários do sistema bancário, onde quer que estejam
localizados, estejam informados sobre seu conteúdo (“Prevention
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of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money-
Laundering”, Basle Committee on Banking Regulations and Supervisory
Practices, 1988. Em diante, “Basiléia, 1988”)8.

No mesmo mês de dezembro de 1988 em que se adotava a
Convenção da ONU contra o tráfico de drogas, o Comitê de
Basiléia apresentava um documento com o objetivo de encorajar
o setor bancário, mediante uma ‘declaração geral de princípios
éticos’, a adotar posição comum com o fim de assegurar que os
bancos não fossem utilizados para esconder ou lavar fundos
adquiridos mediante atividades criminais e, em particular,
mediante tráfico de drogas9. Na perspectiva do Comitê, prevenir
que o sistema bancário seja um intermediário nas operações
de fundos derivados de atividades criminais responde a
necessidades essencialmente corporativas. O objeto de
preocupação consiste no temor de que uma vinculação
inadvertida entre instituições bancárias e organizações
criminais possa enfraquecer a confiança pública e, logo, a
estabilidade de todo o sistema bancário.

No decorrer do texto, os representantes do G-10 consideram
aceitáveis as alegações de que “os bancos podem não ter como
saber quando uma transação é originada ou forma parte de
uma atividade criminal”, da mesma forma que “no contexto
internacional, pode ser difícil assegurar que transações de um
país a outro, em benefício de um cliente, estejam ou não em
conformidade com as regras deste outro país”.  Em face dessas
dificuldades, sugere que os bancos façam “esforços razoáveis
para determinar a verdadeira identidade dos clientes”, e
aconselham que deixem de oferecer serviços ou prover uma
assistência ativa nas transações em que tenham “boas razões
para supor estarem associadas às atividades de lavagem de
dinheiro”. Além desta, o documento sugere como “medidas
apropriadas” a serem tomadas em face de uma “presunção
razoável” de que um determinado montante de dinheiro é
derivado de atividade criminal, a negativa de assistência ao

9 GILMORE, William. Dirty Money: The evolution of money laundering countermeasures,
2o ed., Belgium: Council of Europe Publishing, 1999, p. 86.
8 Outras informações sobre os precursores do sistema antilavagem de dinheiro, ver
MACHADO, Maíra Rocha. Internacionalização do Direito Penal. São Paulo: Ed. 34, 2004,
p. 129-138.
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titular da operação, o rompimento da relação com o cliente e o
fechamento ou congelamento de suas contas10.

Estes princípios constituem tão somente a base a partir
da qual o GAFI estruturou as obrigações ao setor financeiro. De
princípios éticos, as recomendações passam a indicar
verdadeiras obrigações jurídicas, como se verá a seguir.

1.2. As Recomendações do GAFI

Criado pelos chefes de Estado ou Governo do G-7 e pelo
Presidente da Comissão das Comunidades Européias, o GAFI
iniciou suas atividades com a produção de um documento,
denominado “Quarenta Recomendações”, cujo objetivo era
estabelecer as linhas mestras de um sistema antilavagem de
dinheiro pautado no aprimoramento dos sistemas jurídicos
nacionais, no aumento do papel do sistema financeiro e no
fortalecimento da cooperação internacional. Após a publicação
do documento, em 1990, passaram a fazer parte do grupo e a
implementar as “Quarenta Recomendações” todos os países
membros da OECD (Organização de Cooperação e
Desenvolvimento Econômico) e outros não membros convidados
a participar11. A composição inicial de membros do GAFI foi
modificada em 2000 com a incorporação de Brasil, Argentina e
México – membro da OCDE - e em 2003 com a entrada da
Federação Russa e da África do Sul. Em 2005, a China foi aceita
como observador podendo tornar-se membro efetivo tão logo
cumpra as “Recomendações-chave do GAFI”12.

10 Basiléia, 1988, Princípios, II, III e IV.
11 Aos fundadores (Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados
Unidos da América e Comissão Européia) prontamente aderiram Austrália, Áustria,
Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Espanha, Suécia e Suíça. Em 1991, ao grupo se uniram
novos países da OECD (Dinamarca, Finlândia, Grécia, Irlanda, Islândia, Nova
Zelândia, Noruega, Portugal e Turquia), além de Hong Kong, Singapura e o Conselho
de Cooperação do Golfo.
12 GAFI, Annual Report, 2004-2005, 10.06.2005, p. 7. Todos os documentos do GAFI
mencionados neste trabalho estão disponíveis em www.fatf-gafi.org (último acesso
em 17.10.06), e as citações destes documentos foram traduzidas livremente ao
português.
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Oficialmente, o GAFI não faz parte da OECD. Em que pese a
coincidência de membros, da localização física e do fato de que
alguns dos documentos mais importantes sejam firmados por ambos,
o GAFI se descreve como “ um organismo intergovernamental cujo
propósito é o desenvolvimento e a promoção de políticas, nos
planos nacional e internacional, de combate à lavagem de
dinheiro e ao financiamento do terrorismo”. E apenas acrescenta
que “o GAFI é sediado na OCDE”13.

As “Quarenta Recomendações” foram atualizadas em 1996
e 2003, como forma de ajustar o texto original às dificuldades
detectadas pelos países e à dinâmica do sistema financeiro
internacional. Após o 11 de setembro de 2001, o GAFI ampliou
seu mandato inicial, até então restrito à lavagem de dinheiro,
para incluir o financiamento do terrorismo. Em outubro daquele
ano, em sessão extraordinária, publicou o documento “Oito
Recomendações Especiais”, destinado a estabelecer novos
padrões internacionais para o “combate ao financiamento do
terrorismo”. Desde então, todas as suas atividades passaram a
incorporar, ao lado do combate à lavagem de dinheiro, estratégias
de ação voltadas especificamente ao bloqueio e confisco de capital
destinado ao financiamento do terrorismo.

Três eixos centrais têm guiado a atividade do GAFI desde
sua criação. O primeiro deles consiste na elaboração e permanente
atualização de um “modelo de atuação estatal”, envolvendo aspectos
penais, administrativos e financeiros. O segundo eixo focaliza a
difusão internacional deste modelo, o que inclui a expansão dos
países membros do GAFI, condicionada a critérios de admissão, o
estímulo à criação de órgãos regionais com os mesmos propósitos
do GAFI e a cooperação com outros organismos internacionais
(Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Organização das
Nações Unidas, Europol, dentre outros)14.

13 Trecho reproduzido em todos os press release do órgão.
14 A lista dos organismos internacionais com os quais o GAFI mantém vínculos, a
descrição das atividades que desenvolvem conjuntamente e, ainda, um sumário dos
membros e das atividades dos cinco órgãos regionais “estilo-GAFI” em funcionamento
– Caribe, Europa, Ásia-Pacífico, Leste e Sul da África e América do Sul - constam dos
relatórios anuais divulgados pelo GAFI em sua página web.
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O monitoramento permanente da implementação e do
funcionamento do “modelo de atuação estatal” constitui o
terceiro eixo. Por meio de avaliações periódicas, o programa de
monitoramento e a forma de reagir à não incorporação das
recomendações do GAFI são diferentes para países membros e
não membros do órgão. Aos primeiros, a técnica primordial é a
pressão dos pares (peer pressure), realizada com base nos resultados
de rodadas de avaliação mútua15. Os países não-membros do GAFI,
diferentemente, podem ser arrolados em lista largamente
difundida como “país que não coopera com o sistema antilavagem
de dinheiro” e submetidos a contra-medidas voltadas a evitar que
os países membros do GAFI realizem negócios ou transações com
pessoas físicas e jurídicas oriundas destes países16.

O objetivo é, portanto, assegurar que todos os países – ou
ao menos os que possuem centros financeiros relevantes –
implementem um mesmo modelo de atuação estatal para lidar com
a lavagem de dinheiro. Em funcionamento há pouco mais de
quinze anos, é possível afirmar que, em maior ou menor medida
conforme o país, este modelo já tenha sido incorporado, em
suas características essenciais, a 76 países: além dos 31
membros, 24 países não membros avaliados em 2001 e
considerados “aprovados” de acordo com os critérios do órgão e
outros 21 países não membros que estiveram na lista dos que
não cooperam com o sistema e dela saíram por terem
implementado as condições mínimas exigidas pelo órgão17. Este

15 O relatório anual contém uma síntese dos resultados obtidos nos países membros
avaliados (GAFI, Annual Report,..., p. 08-11). Para versão integral do guia de avaliação
contendo os critérios essenciais, os níveis de adequação e as interpretações de cada
uma das recomendações, ver GAFI, Methodology for Assessing Compliance with the
GAFI 40 Recommendations and the GAFI 8 Special Recommendations, 27.02.2004.
16 Os critérios de avaliação e as contra-medidas adotadas aos países não-membros
podem ser consultados em outro documento do GAFI (GAFI. Annual Review of Non-
Cooperative Countries or Territories, 10.06.2005). Para uma crítica do processo de
avaliação e da utilização de contra-medidas, ver MACHADO, Maíra Rocha.
Internacionalização... p. 168-183. No Brasil, a divulgação periódica da lista de países
que não cooperam é realizada em Carta-Circular do Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (COAF), do Ministério da Fazenda.
17 Dos 23 países considerados “não cooperadores com o sistema”, apenas três
permaneceram na lista desde de 2001: Myanmar, Nauru e Nigéria (GAFI. Annual
Review of Non-Cooperative Countries or Territories, 10.06.2005, Executive Summary).
Nauru foi retirada desta lista em outubro de 2005, depois de abolir seus “400 shell
banks”.
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cenário parece indicar que as regras do GAFI dispõem de
verdadeiro caráter vinculante. O que permite a criação de uma
categoria especial para as “Quarenta Recomendações” do GAFI:
binding soft law 18.

Este modelo de atuação estatal - aqui denominado “sistema
antilavagem de dinheiro” - estrutura-se sobre três pontos principais.
O primeiro consiste em tornar autônoma a investigação do crime
de lavagem de dinheiro em relação ao procedimento sobre o crime
antecedente. Este tipo penal autônomo é composto por dois
elementos essenciais: o movimento ou ocultação de capital e a ilicitude
da origem. O segundo ponto consiste em atribuir a um conjunto de
pessoas físicas e jurídicas que atuem direta ou indiretamente no
sistema financeiro o dever legal de identificarem clientes, manterem
arquivos e comunicarem as transações consideradas suspeitas.

Este modelo de atuação estatal - aqui denominado “sistema
antilavagem de dinheiro” - estrutura-se sobre três pontos
principais. O primeiro consiste em tornar autônoma a investigação
do crime de lavagem de dinheiro em relação ao procedimento
sobre o crime antecedente. Este tipo penal autônomo é composto
por dois elementos essenciais: o movimento ou ocultação de capital
e a ilicitude da origem. O segundo ponto consiste em atribuir a um
conjunto de pessoas físicas e jurídicas que atuem direta ou
indiretamente no sistema financeiro o dever legal de
identificarem clientes, manterem arquivos e comunicarem as
transações consideradas suspeitas.

No âmbito do setor financeiro, foco deste artigo, as
sucessivas atualizações das “Quarenta Recomendações”
ampliaram substancialmente o rol de pessoas obrigadas. Se
inicialmente aplicavam-se apenas aos operadores do sistema
bancário, hoje alcançam as instituições não bancárias dentro e
fora de regimes de regulação, bem como os setores econômicos
que movimentam grandes quantias (cassinos, agentes
imobiliários, contadores, etc.). Há, ademais, para estes setores,
a previsão de sanções para as pessoas físicas e jurídicas que
deixarem de cumprir as obrigações.

18 Sobre os instrumentos soft law ver NASSER, Salem Hikmat. Fontes e Normas do
Direito Internacional: um Estudo sobre a Soft Law. São Paulo: Ed. Atlas, 2005. Sobre as
recomendações do GAFI e a noção de binding soft law, ver MACHADO, Maíra Rocha.
Internacionalização..., p. 45 e p. 207.
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A criação de uma “unidade de inteligência financeira”
constitui o terceiro ponto sobre o qual estrutura-se o sistema
antilavagem de dinheiro. Dentre suas atribuições está a
centralização das comunicações efetuadas pelos operadores
financeiros, a aplicação de sanções administrativas aos que
deixarem de cumprir as obrigações estipuladas em lei, além do
intercâmbio de informações com autoridades estrangeiras. O
resultado da implementação destas medidas no Brasil será
detalhado mais a frente.

Cada um destes três pontos sintetiza uma ou mais das
“Quarenta Recomendações” elaboradas pelo GAFI. Estas
recomendações estabelecem os pontos que devem ser incorporados
às legislações nacionais, deixando uma margem para que certos
elementos possam ser definidos de acordo com as características
jurídicas, institucionais e organizacionais do país. Nessa margem,
a plena verificação do grau de adequação dos países membros do
GAFI às recomendações realiza-se nas rodadas de avaliação
mútua. Desde 2004, estas avaliações são desenvolvidas com base
em documento que estabelece os critérios de avaliação que deverão
ser adotados pelos assessores, além de especificar e exemplificar
o conteúdo das recomendações. Este documento “foi objeto de
acordo na Plenária do GAFI no encontro de fevereiro de 2004 e
aprovado pelo Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional
e do Banco Mundial em março de 2004”19. Ao lado do controle
exercido por parte do órgão sobre o nível de implementação dos
sistemas, de suas falhas e lacunas, a publicação dos resumos dos
relatórios produzidos pelos avaliadores permite também que se
conheçam os sistemas adotados em diferentes países e se
acompanhem as modificações que estes sistemas virão a sofrer
para seguirem em conformidade com as recomendações do órgão.

1.3. As Convenções da ONU

Por intermédio da atuação do GAFI, portanto, as medidas
direcionadas ao setor financeiro e ao sistema de justiça criminal,
foram difundidas e incorporadas em dezenas de países, de acordo
com os resultados do monitoramento realizado pelo órgão. Apenas

19 GAFI, Methodology for Assessing Compliance with the GAFI 40 Recommendations and
the GAFI 8 Special Recommendations, 27.02.2004, p. 05 e 82.
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no início desta década, enquanto o GAFI já colhia estes resulta-
dos, as convenções da ONU contra o crime organizado
transnacional e o financiamento do terrorismo concederam o
status de hard law a esta estratégia político-criminal.

Em 29.09.2003 entrou em vigor internacional a Convenção
da ONU contra o crime organizado transnacional, adotada em
Nova York, em 15.11.200020. A convenção aplica-se aos crimes
de lavagem de dinheiro (art. 6), corrupção (art. 8), crime organizado
(art. 5), além de todos crimes graves (sancionados com pena
privativa de liberdade cujo máximo não seja inferior a 4 anos)
desde possuam “caráter transnacional”21 e envolvam a atuação
de “grupo criminoso organizado”22. A convenção estabelece, ao
lado da criminalização, uma série de medidas não-penais para
afrontar e prevenir estas atividades (art. 7, 9, 30 e 31).

A Convenção da ONU para a Supressão do Financiamento
do Terrorismo, adotada em Nova York em 09.12.199923, em vigor
internacional desde 2002, estrutura-se a partir da seguinte
premissa, expressa no preâmbulo: “o número e a gravidade dos
atos terroristas internacionais dependem do financiamento que
os terroristas venham a obter”. Com base nisso, estabelece como
objetivos da convenção, em primeiro lugar, obstar e neutralizar,
sem ameaçar o movimento legítimo de capital, o financiamento direto
ou indireto de atividades terroristas e a movimentação de fundos

20 A Convenção foi promulgada no Brasil por meio do Decreto 5.015, de 12.03.04. Em
2005, esta convenção já havia sido assinada por 147 países e ratificada por 102. Em
diante, “ONU, 2000”.
21 “... infração será de caráter transnacional se (a) for cometida em mais de um Estado;
(b) for cometida num só Estado, mas uma parte substancial de sua preparação,
planejamento, direção e controle tenha lugar em outro Estado; (c) for cometida num
só Estado, mas envolva a participação de um grupo criminoso organizado que pratique
atividades criminosas em mais de um Estado ou (d) for cometida num só Estado, mas
produza efeitos substanciais noutro Estado” (ONU, 2000, art. 3.2).
22 “Grupo criminoso organizado - grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente
há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais
infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter,
direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material” (ONU,
2000, art. 2º, a)
23 Esta convenção encontra-se em vigor internacional desde 10.04.2002. No Brasil,
a convenção foi aprovada pelo Congresso Nacional em 30.06.05 e promulgada pelo
Presidente da República por meio do Decreto 5.640, de 26.12.2005. Em diante “ONU,
1999”. Desde 2005, a convenção conta com 132 países signatários e 54 Estados-
parte, dos quais 50 ratificaram o instrumento após 11 de setembro de 2001.
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supostamente destinados a fins terroristas24. E, em segundo
lugar, intensificar o intercâmbio de informações sobre estes
fundos. A convenção estabelece ainda, para cada um dos crimes
de sua competência, um conjunto de medidas “extra-penais”.

Em ambas as convenções, estas medidas reproduzem, ao
menos no que diz respeito à lavagem de dinheiro, os mesmos aspectos
propostos pelo GAFI desde o início da década de 90: a exigência de
que as instituições financeiras identifiquem clientes, mantenham
arquivos e comuniquem operações suspeitas e ainda que o
intercâmbio de informações seja realizado por intermédio de um
“serviço de informação financeira que funcione como centro nacional
de coleta, análise e difusão de informação” (ONU, 2000, art. 7.1. a,
b e ONU, 1999, art. 18.1.b). No caso do financiamento do terrorismo,
a convenção inclui medidas que garantam que as “instituições
confirmem a identidade dos verdadeiros titulares dessas transações”
e “a existência jurídica e a estrutura do cliente obtendo, junto a
um cartório, ao cliente ou a ambos, comprovação de constituição”
(ONU, 1999, art. 18.1.b. i, ii). As duas convenções dedicam também
longos artigos para regulamentar o confisco do produto - da receita,
dos fundos, ou do valor equivalente – e o procedimento, interno e
internacional, para este fim (ONU, 2000, art. 12 e 13 b e ONU,
1999, art. 8). Como fazia, de forma não tão sofisticada, a convenção
contra o tráfico de drogas (ONU, 1988, art. 5).

* * *

Enfim, a realização dos objetivos enunciados nesta estratégia
político-criminal tem ao menos duas condições. A primeira é a
existência de regras jurídicas e administrativas voltadas a coletar
e armazenar informações sobre este capital, seus titulares,
beneficiários, instituições bancárias de origem e destino. Regras
que devem ser, ademais, comuns internacionalmente de modo a
possibilitar o intercâmbio dessas informações. A segunda é o
desenvolvimento de mecanismos que permitam minimizar o

24 A preocupação com a ameaça ao movimento legítimo de capital é também expressa
na Convenção contra o crime organizado transnacional, não no preâmbulo, mas no
artigo destinado às medidas de combate à lavagem de dinheiro. Dentre elas estão
mecanismos para “detectar e vigiar o movimento transfronteira de numerário e títulos
negociáveis (...) sem, por qualquer forma, restringir a circulação de capitais lícitos” (ONU,
2000, art. 7.2).
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25 Lei 9613/98, art 1o. O primeiro e o segundo parágrafos deste artigo acrescentam
ademais a conversão em ativos lícitos; adquirir, receber, trocar, negociar, dar ou receber
em garantia, guardar, ter em depósito, movimentar ou transferir; importar ou exportar
bens com valores não correspondentes aos verdadeiros, com o propósito de ocultar ou
dissimular a utilização de bens, direitos e valores provenientes dos crimes anteceden-
tes. E, ainda, utilizar na atividade econômica ou financeira bens que sabe provenientes
de um desses crimes e participar em grupo, associação ou escritório tendo conhecimen-
to que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de um desses crimes.

abismo existente entre a dinâmica das operações no sistema
financeiro internacional e o tempo próprio ao procedimento
judicial. Estes dois aspectos serão abordados a seguir, no tocante
à experiência brasileira de implementação do sistema
antilavagem de dinheiro.

2. O sistema antilavagem de dinheiro no Brasil

Alguns anos antes da assinatura das convenções da ONU, o
Brasil incorporou ao ordenamento jurídico os três pontos centrais
do sistema antilavagem de dinheiro proposto pelo GAFI: (i) a
elaboração de um tipo autônomo de lavagem de dinheiro, (ii) a
obrigação a diversos setores econômicos de identificar clientes,
manter arquivos e comunicar transações consideradas suspeitas
e, ainda, (iii) a criação de uma unidade de inteligência financeira,
o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).

No tocante ao primeiro ponto, buscando abranger a enorme
variedade de atos que podem ser realizados na atividade
econômica e financeira, o caput do art. 1º da Lei 9613/98 refere-
se a “ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes,
direta ou indiretamente, de crime (...)”25. Os incisos deste artigo
apresentam o rol de crimes que, no Brasil, podem configurar a
lavagem de dinheiro. São eles: tráfico de drogas; terrorismo e
seu financiamento; contrabando ou tráfico de armas; extorsão
mediante seqüestro; crimes contra a Administração Pública;
crimes contra o sistema financeiro nacional; crimes praticados
por organização criminosa e crime praticado por particular contra
a administração pública estrangeira.
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Em relação ao segundo ponto, a mesma lei definiu a lista
das pessoas sujeitas às obrigações de identificar clientes, manter
arquivos e comunicar transações suspeitas (Lei nº 9613/98, arts.
9 a 11). Cabe aos respectivos órgãos fiscalizadores a
regulamentação específica do conteúdo das obrigações, além da
definição do que deve ser compreendido como “operação suspeita”.
Essa regulamentação ficou a cargo do Banco Central, Comissão
de Valores Mobiliários (CVM), Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP) e Secretaria de Previdência Complementar
(SPC), em suas respectivas áreas de atuação. E do COAF, em
todos os demais setores sujeitos às obrigações constantes na
Lei: promoção imobiliária; loterias e sorteios; comércio de jóias,
pedras e metais preciosos; bingos; cartões de crédito; Bolsas de
Mercadorias e corretores que nelas atuam; comerciantes de
objetos de arte e antiguidades; pessoas jurídicas não financeiras
prestadoras de serviços de transferência de numerário; e fomento
comercial (factoring)26. O funcionamento deste sistema de
comunicação de operação suspeita será apresentado a seguir,
especialmente a regulamentação oriunda do Banco Central.

Enfim, no âmbito do Ministério da Fazenda foi criado o COAF,
a quem cabe centralizar as comunicações de operações suspeitas,
processá-las e encaminhá-las, quando for houver “fundados
indícios” da prática de crime, às autoridades competentes
(Ministério Público ou Autoridades Policiais), bem como atuar no
intercâmbio de informações com as outras unidades de
inteligência financeira27.

Ao menos no âmbito do setor bancário, a implementação
destas medidas encontra um ambiente favorável em razão das
modificações no modelo de supervisão que estavam em curso à
época. Em pleno processo de liberalização financeira28, o Brasil

26 Todas as resoluções do COAF e os atos normativos dos órgãos reguladores encontram-
se disponíveis em www.fazenda.gov.br/coaf  (último acesso em 17.10.06).
27 Estatuto COAF, artigo 7o, IX. O COAF é composto por representantes dos quatro
órgãos supra mencionados - Banco Central, CVM, SUSEP e SPC – e também da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Secretaria da Receita Federal, da Agência
Brasileira de Inteligência, do Departamento de Polícia Federal, do Ministério de
Relações Exteriores e da Controladoria Geral da União Lei 9613/98, art. 14 a 17. E,
COAF. Relatório de Atividades 2004, fevereiro de 2005, p. 04.
28 Sobre o processo de liberalização financeira no Brasil ver HERMANN, Jennifer.
“Liberalização Financeira e Crise Cambial: a experiência brasileira no período de
1987-1999” em Regulação Financeira e Bancária. Rogério Sobreira (org.). São Paulo:
Atlas, 2005, p. 210-258.
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29 LIMA, Gilberto Tadeu. “Evolução Recente da Regulação bancária no Brasil” em
Regulação Financeira e Bancária. Rogério Sobreira (org.). São Paulo: Atlas, 2005, p.
185-209.
30 Banco Central do Brasil. Relatório de Atividades da Diretoria de Fiscalização (1995-
2002), 2003, p. 45. Em diante “Bacen, 2003”. Este relatório e todos os demais
documentos do Banco Central mencionados neste trabalho encontram-se disponíveis
em www.bacen.gov.br (último acesso em 17.10.06).
31 Uma síntese do novo marco regulatório da supervisão bancária pós Acordo de Basiléia
pode ser encontrada em MARQUES, Newton Ferreira da Silva. “Quatro décadas de
atuação do Banco Central do Brasil na fiscalização e supervisão bancária” em Revista
de Direito bancário e do Mercado de Capitais, ano 8, no 30, out-dez de 2005, p. 242-282,
e especialmente p. 260-264.

incorporou as recomendações do Acordo de Basiléia (1988) que
estabelece, entre outras, as regras sobre os fatores de ponderação
de riscos na atividade bancária, marcando a adesão do Brasil à
regulação prudencial29. Até então, o foco das fiscalizações era a
verificação da situação econômica-financeira das instituições, dos
procedimentos operacionais e do cumprimento de normas. Além
disso, a fiscalização direcionava-se “mais para ao levantamento
de informações do que para a análise e adoção de medidas
preventivas”30. Com as novas regras, a supervisão passa a ser
estabelecida em função do nível de risco de crédito gerado pelas
operações.

As mudanças iniciadas em 1994 foram intensificadas em
1997, com a incorporação dos princípios propostos pelo Comitê de
Supervisão Bancária da Basiléia consolidados no documento Core
Principles for Effective Banking Supervision (Bacen, 2003: 46). Vários
atos normativos foram então editados com o objetivo de adequar o
sistema financeiro brasileiro aos padrões internacionais31.

A passagem do modelo prescritivo para o modelo prudencial
e centrado no risco impôs profundas modificações na estrutura
da Diretoria de Fiscalização do Banco Central, além da criação
de novos instrumentos e procedimentos de acompanhamento,
monitoramento e fiscalização das instituições do sistema
financeiro nacional (Bacen, 2003: 47). Partindo da premissa de
que a “capacitação, tratamento e disponibilização das informações
oriundas do sistema financeiro é a primeira etapa do processo
de supervisão”  (Bacen, 2003: 103), o Banco Central reestruturou
em 1999 o departamento responsável pela gestão de informações.
A criação de uma área específica de gestão de projetos neste
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departamento voltou-se “precisamente para a modernização das
rotinas de captação e tratamento de informações existentes e
para o desenvolvimento de novos sistemas informacionais com
vistas ao atendimento às diversas áreas do Banco, fruto, inclusive,
das transformações ocorridas no próprio sistema financeiro e na
forma de atuação da área de supervisão” (Bacen, 2003: 94). Entre
os vários projetos desenvolvidos nesse sentido, destaco a seguir
dois deles: o Bacen-Jud e o Cadastro de Clientes do Sistema
Financeiro Nacional32.

A estabilidade do sistema financeiro aparece neste contexto
como o objetivo precípuo ao redor do qual a atividade de
fiscalização e supervisão se articula33. E, portanto, não surpreende
que tenha sido incorporada ao discurso de justificação do pacote
de medidas do sistema antilavagem de dinheiro. Ao lado do “poder
financeiro das organizações criminais”, a “instabilidade das
economias nacionais” apareceu em uma série de documentos
oficiais, em artigos especializados e jornalísticos, bem como no
discurso dos que operam o sistema. O preâmbulo da Convenção
da ONU (ONU, 1988)34, vários documentos elaborados pelo GAFI35

e pelo COAF36, para citar apenas alguns, identificam esses dois

32 Para um balanço dos projetos do departamento de informações, ver Bacen, 2003,
92-103.
33 Ver, nesse sentido, Bacen, 2003, 45. CORTEZ chama atenção para o fato de que “a
defesa da estabilidade financeira continua sendo o grande objetivo político da
intervenção governamental” ainda que a eficiência e, logo, a defesa da concorrência
neste mercado tenha ganhado importância nos últimos anos. CORTEZ, Tiago Machado.
“O conceito de risco sistêmico e suas implicações para a defesa da concorrência no
mercado bancário” em Concorrência e Regulação no Sistema Financeiro. Campilongo,
Celso e outros (orgs.). São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 311-333.
34 “Reconhecendo os vínculos entre o tráfico ilícito e outras atividades de organizações
criminais a ele relacionadas que enfraquecem as economias legítimas e ameaçam a
estabilidade, segurança e soberania dos Estados” (ONU, 1988, Preâmbulo).
35 “No intuito de assegurar a estabilidade do sistema financeiro internacional e prevenir
eficazmente a lavagem de dinheiro, todos os centros financeiros do mundo devem
dispor de amplos sistemas de controle, regulação e supervisão” (GAFI/OECD, Rel.
NCCT, fev.2000, item 03).
36 “A lavagem de dinheiro é um dos modos mais efetivos pelos quais os criminosos
podem salvaguardar e promover seus interesses escusos. Além disso, ela deteriora as
relações entre nações, prejudicando o desenvolvimento da economia e afetando, direta
ou indiretamente, a estabilidade social e política do País. (...) A preocupação com o
impacto desse crime sobre o sistema financeiro e com sua capacidade de minar a
integridade das administrações estatais, debilitando as políticas sociais e econômicas,
motivou as autoridades brasileiras a adotarem as primeiras medidas de combate à
lavagem de dinheiro.” COAF, Relatório de Atividades, 2000, Introdução.
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37 Mesmo para Vito Tanzi, do FMI, um dos poucos autores a inserir a questão da
lavagem de dinheiro em análises macroeconômicas e grande defensor da padronização
do nível de controle dos mercados para impedir a lavagem de dinheiro, o “dinheiro
sujo” não desempenha papel significativo na queda das bolsas. “O volume de dinheiro
sujo que entra no sistema financeiro anualmente é muito alto. Ninguém sabe ao certo
quanto, mas é mais que US$3 bilhões. Inacreditável, não? Mas num mercado financeiro
internacional líquido e enorme movimentando mais que US$ 1 trilhão por dia, não
chama grande atenção, não é?” Diz Tanzi à Revista Bovespa em dezembro de 1997
(ano V, no 51, p. 06). Como demonstra CORTEZ, sequer há consenso em torno da
relação de causalidade entre a estabilidade financeira e a própria regulamentação do
mercado bancário. Uma vez que há autores que atribuem o aumento da instabilidade
a “desajustes macroeconômicos conjugados com a maior volatilidade da economia
internacional”. CORTEZ, Tiago Machado. “O conceito de risco sistêmico...”, p. 329.

aspectos como “o problema” a afrontar por intermédio do sistema
antilavagem de dinheiro.

Especialmente no decorrer de uma década marcada por
sucessivas crises, o argumento da estabilidade parece tão
persuasivo quanto o “combate ao crime”, ainda que do ponto de
vista do setor financeiro, na receita da estabilidade, o
ingrediente “capital de origem ilícita” desempenhe papel
irrisório37. De qualquer forma, esta combinação de “ameaças”
parece oferecer a motivação política necessária à tranqüila
incorporação deste conjunto de regras ao setor financeiro.

Tal como incorporadas no Brasil, estas regras ao setor
financeiro podem ser interpretadas como um esforço normativo
de mediação entre o setor econômico e a intervenção jurídico-
penal, às vezes bem sucedido, às vezes nem tanto. Para ilustrar
este ponto, serão apresentados a seguir as linhas gerais do
sistema de comunicação suspeita (2.1.), o Bacen-Jud e o
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (2.2.) e,
por fim, alguns indicativos da força persuasiva do GAFI na
constante alteração do sistema antilavagem de dinheiro
brasileiro (2.3.).

2.1. A mediação entre o setor financeiro e a intervenção
jurídico-penal: as comunicações de operações suspeitas

Nos anos seguintes à edição da Lei 9613/98, os órgãos
fiscalizadores editaram normas e regulamentos com vistas a
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detalhar as obrigações direcionadas aos seus setores. Estes
documentos especificam as informações que devem constar nos
cadastros, quais operações devem ficar registradas na instituição
por um período de 05 anos e as informações que devem conter
nos registros e, ainda, quais as operações devem ser
comunicadas ao COAF e às demais autoridades de fiscalização.

No tocante à obrigação de comunicar operações suspeitas,
as resoluções estipulam critérios objetivos – operação cujo valor
é igual ou superior a determinado valor ou repetidas operações
em valores próximos a esse limite - e as características específicas
das operações às quais deve ser dispensada “especial atenção”.

No caso das resoluções do COAF, direcionadas a todos os
setores que não dispõem de autoridade de fiscalização, estas
operações encontram-se listadas em um anexo denominado
“relação de operações suspeitas”38. De forma geral, a descrição
de operações constantes nesse anexo indica aumentos repentinos
e continuados na arrecadação ou no volume de ativos vendidos
ou cedidos; ausência de fundamento econômico ou legal aparente;
pagamento por meio de recursos provenientes de contas no
exterior; além de situações específicas a cada setor39. Os anexos
incluem ainda um item padrão que contempla as “operações que,
por suas características, no que se refere às partes envolvidas,
aos valores, à forma de realização (...) possam configurar hipótese
de crimes previstos na Lei 9613/98, ou com eles se relacionarem”.
As situações descritas são consideradas “suspeitas” e sujeitas à
comunicação obrigatória quando “possam constituir-se em sérios
indícios dos crimes previstos na Lei 9.613/98”. Isto é, conforme o
dispositivo legal presente em todas as resoluções do COAF, a
transação deverá ser comunicada se, além de estar revestida de
características “suspeitas”, ainda configurar indício da ocorrência
de crime de lavagem de dinheiro.

38 Ainda que todas as resoluções referem-se a “operações suspeitas”, o último relatório
do COAF, de fevereiro de 2005, passou a designá-las “operações atípicas”.
39 Alguns exemplos são a “repentina incidência de apostas de valores altos em uma
determinada modalidade de jogo, com a possibilidade de fechar as combinações
possíveis”, Resolução do COAF no 03/99, Anexo, item 03 (loterias e sorteios); ou “a
proposta de venda de pedras ou metais preciosos em estado bruto (...) em que a área
de garimpo declarada não tenha tradição no produto (...)”, Resolução do COAF no 04/
99 (jóias, pedras e metais preciosos), Anexo, item 04.
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Tabela 1 – Comunicações de operações suspeitas recebidas
pelo COAF (1999-2004)

Informações consolidadas a partir dos relatórios do COAF de 2003 e 2004 40

40 Para uma brevíssima menção às justificativa econômicas, políticas e regulatórias da
variação no número de comunicações em cada setor, ver COAF. Relatório de Atividades
2004, fevereiro de 2005, p. 08.
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A regulamentação do setor bancário, responsável pela
esmagadora maioria das comunicações (tabela 1), estabelece três
tipos de obrigação, em três diferentes resoluções. A primeira delas
estabelece a obrigação de comunicar as transações envolvendo
qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, no valor
igual ou superior a R$ 10.000,00, quando “possam indicar a
existência de crime” (Carta-circular no 2852 de 03.12.1998) .

A segunda circular, diferentemente, lista 43 operações ou
situações que “podem configurar indício de ocorrência dos crimes
previstos na Lei 9613/98...”. Estas operações estão divididas em
quatro categorias – (i) operações em espécie ou em cheque de
viagem, situações relacionadas (ii) com a manutenção de contas
correntes, (iii) com atividades internacionais e (iv) com empregados
das instituições e seus representantes. E incluem “saques a
descoberto com cobertura no mesmo dia”, “movimentação de
recursos em praças localizadas em fronteiras”, “transações
envolvendo clientes não residentes”, atuação “incompatível com a
capacidade financeira”, entre outras situações “não justificadas”
ou “inusitadas” (Carta-circular no 2826, de 03.12.1998). Neste caso,
o operador do sistema financeiro não precisa realizar um juízo
sobre a suspeita da prática de crime, basta que determinada
situação fática ocorra para gerar a obrigação de comunicar.

Por fim, a Carta-circular no 3098, de 11.07.2003, estabelece
que todas as instituições financeiras deverão registrar no Sistema
de Informações do Banco Central (SISBACEN) qualquer depósito
ou retirada igual ou superior a R$ 100.000,00, “independentemente
de qualquer análise ou providência”. Este registro deverá ser feito
na mesma data do depósito ou retirada e conter o nome e o número
do CPF ou do CNPJ do proprietário ou beneficiário do dinheiro,
bem como da pessoa que tiver efetuado o depósito ou a retirada,
além de informações sobre a agência bancária, a conta-corrente e
seus titulares. Ao mesmo registro estão submetidos os depósitos
e retiradas inferiores a R$ 100.000,00, que “apresente(m) indícios
de ocultação ou dissimulação da natureza, origem, da localização,
da disposição, da movimentação ou da propriedade de bens, direitos
e valores...”41.

41 Estes “indícios” referem-se ao tipo penal da lavagem de dinheiro tal como disposta
na lei 9613/98. Vale destacar que nas duas hipóteses de obrigação de registro, a
Carta-circular refere-se ao “depósito em espécie, retirada em espécie ou pedido de
provisionamento para saque” (art.1o).
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Estes três tipos de obrigações desempenham papéis bem
diferentes no que diz respeito à relação entre a intervenção
jurídico-penal e o setor financeiro. O primeiro conjunto de
obrigações, ao estabelecer como critério para a comunicação a
possibilidade da “existência de crime”, transfere ao operador
do sistema financeiro uma tarefa complexa, desempenhada pelo
sistema de justiça criminal após uma série de etapas e a
intervenção de vários órgãos. Ademais, à formação deste juízo
participam outros fatores além da ocorrência de um fato
supostamente ilícito, como a existência de um autor imputável,
a intenção dolosa, etc.

As duas outras circulares, ao contrário, fornecem
parâmetros, mais ou menos objetivos, conforme o caso, que
independem do juízo sobre a possibilidade de ocorrência de
crime. Funcionam como mediação entre a operação e a
possibilidade de que ela venha a ser qualificada como crime por
intermédio da atuação dos órgãos do sistema de justiça criminal.
Dessa forma, as operações com determinadas características
devem ser comunicadas para que o COAF e, em seguida, o
sistema criminal verifique a plausibilidade da ocorrência de
um crime. A circular, ao listá-las, presume que “podem
configurar indício da ocorrência de crimes” e, portanto, exime o
operador do sistema financeiro de realizar este juízo. O mesmo
ocorre com as transações acima de R$100.000,00. Nestes dois
últimos casos, a obrigação ao operador financeiro não está
“contaminada” pela racionalidade jurídico-penal. Ao contrário,
estabelece um critério objetivo para o recorte da realidade fática
por parte das pessoas tecnicamente capazes de fazê-lo.

2.2. A mediação entre o setor financeiro e a intervenção
jurídico-penal: o Bacen-Jud e o novo Cadastro de Clientes

As informações de natureza financeira são extremamente
relevantes à prestação jurisdicional envolvendo os mais diversos
tipos de questões jurídicas. Falências, concordatas, sonegação
de impostos, desvio de recursos públicos, crimes contra o
patrimônio e, obviamente, crimes contra o sistema financeiro
nacional, invariavelmente envolvem a solicitação pelas partes
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de informações desta natureza. No Brasil, considera-se que a
Constituição Federal protege as informações financeiras, de forma
que a quebra do sigilo depende sempre de decisão judicial
fundamentada42. Para que nestes casos a prestação jurisdicional
possa efetivamente contar com as informações financeiras é
necessário, em primeiro lugar, que estas instituições mantenham
atualizados os cadastros dos clientes e os registros das
movimentações realizadas.

42 De acordo com a sistematização proposta por BELLOQUE, a Lei Complementar
105/2001 que regulamenta as hipóteses legais de quebra do sigilo bancário contempla
a possibilidade de acesso a informações de natureza financeira em cinco situações.
Dessa forma, estão excluídos da violação do dever de sigilo: (i) a troca de informações
entre instituições financeiras para fins cadastrais e o fornecimento da entidades de
proteção ao crédito dos emitentes de cheques sem provisão de fundos e de devedores
inadimplentes; (ii) o Banco Central e a CVM no exercício de função fiscalizadora e o
COAF; (iii) apurações legislativas levadas a cabo em Comissões Parlamentares de
Inquérito, (iv) investigação criminal e (v) investigação fiscal. Mesmo em face destas
possibilidades legais, a autora considera que “o Poder Judiciário é o único legitimado,
no Estado Constitucional brasileiro, para a decretação da quebra de sigilo financeiro,
ato de restrição do direito fundamental à intimidade” Para outras informações e
críticas a estas disposições, ver  BELLOQUE, Juliana Garcia. Sigilo Bancário. Análise
Crítica da Lei Complementar 105/2001. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 90-
98 e 122.
43 Esta tabela consolida os dados disponibilizados pelo Banco Central em Bacen-Jud, Introdução.
www.bcb.gov.br/?BCJUDINTRO (último acesso em 25.05.06).

  

1500 3261 5931 9134
13964

25190

42624
57924

71675
80851

524

105749

42504

118000

257667

116119

267033

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Sistema Manual (ofício) Sistema Bacen Jud

Tabela 2 – Ofícios recebidos pelo Banco Central do Poder
Judiciário por sistema de recebimento (1992-2004)43



170

Arquivos do Ministério da Justiça, Brasília, Ano 51, número 190, jul./dez. 2006.

Nos últimos anos, assistimos ao aumento vertiginoso do
número de solicitações de informações financeiras ao Banco
Central pelo poder judiciário (Tabela 2). Estas solicitações eram
encaminhadas ao Banco Central que as repassava às
instituições bancárias. Estas então providenciavam cópias dos
extratos ou outros documentos bancários solicitados e
encaminhavam à autoridade judicial. O que envolvia muito papel
e muito tempo. Este procedimento foi modificado em 2001, com
a criação do Bacen-Jud, um sistema de solicitação de
informações via internet. Este sistema permite aos juízes de
direito, de posse de uma senha previamente cadastrada, solicitar
informações financeiras que são automaticamente repassadas
às instituições respectivas. Com a tecnologia de criptografia de
dados, o sistema permite a execução de quebras de sigilo
bancário, além de ordens de bloqueio e desbloqueio de contas
correntes. De acordo com o Banco Central, este sistema reduziu
sensivelmente os custos com recursos humanos e materiais,
além de agilizar a tramitação destes pedidos. Por intermédio do
sistema podem ser encaminhadas “determinações judiciais de
bloqueio e desbloqueio de contas e de ativos financeiros,
comunicação da decretação e da extinção de falências,
solicitação de informações sobre a existência de contas correntes
e de aplicações financeiras, saldos, extratos e endereços de
clientes do Sistema Financeiro”44.

No entanto, inexistia no sistema financeiro nacional um
cadastro unificado com os dados dos clientes das instituições
financeiras. Apenas em 2005, a Lei 9613/98, que institui o
sistema antilavagem de dinheiro no Brasil, foi modificada para
acrescentar a obrigação de o Banco Central manter “registro
centralizado” dos clientes e seus procuradores. Menos de um
mês após a entrada em vigor da nova lei, o Banco Central
instituiu o “Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional” (CCS). O cadastro “deve permitir a indicação, com
segurança, tempestividade, confiabilidade e alto grau de
automação, de onde os clientes de instituições financeiras
mantêm contas correntes, de poupança, de investimento”,

44 Bacen-Jud. Introdução.
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domiciliadas no exterior, além de outros bens, direitos e valores,
em seus próprios nomes ou de representantes legais e
procuradores45. Os dados deverão ser atualizados diariamente
pelas instituições financeiras que são responsáveis pela exatidão
e tempestividade das informações. De acordo com o cronograma
de implantação, o sistema encontra-se plenamente operativo
desde fevereiro de 200646.

No final de setembro de 2006, a utilização do sistema
Bacen-Jud foi institucionalizada no âmbito da justiça federal
de primeiro e segundo graus por intermédio de Resolução do
Conselho da Justiça Federal (Res. CJF 524/06). De acordo com
a Resolução, os magistrados poderão solicitar tanto a pesquisa
de informações bancárias quanto o bloqueio e desbloqueio de
contas via Bacen-Jud, em se tratando de execução definitiva
de título judicial ou extrajudicial, em ações criminais, de
improbidade administrativa e em feitos originários do Tribunal
Regional Federal.

3. Observações finais

Para concluir, retomo os três pontos indicados na introdução
incorporando os elementos apresentados no decorrer do texto.

No tocante ao primeiro ponto, a história do sistema
antilavagem de dinheiro parece indicar que este sistema não
foi criado à revelia do setor financeiro internacional. A
normativização propriamente jurídica só ocorreu com as
convenções da ONU, dez anos após o início da elaboração do
sistema. Neste período, as decisões dos bancos centrais do G-
9, no caso do Comitê de Basiléia, e dos países membros da
OECD, no caso do GAFI, apontam para a convergência de
interesses entre o setor financeiro e o poder estatal.

45 Ver Lei 10.701 de 9 de julho de 2003 que acrescentou o artigo 10-A à Lei 9613/98, a Circular do
Banco Central 3287, de 21 de julho de 2005, que institui o CCS e o Relatório de Estabilidade Financeira,
(Banco Central, novembro de 2005).
46 “CCS – Cadastro de Clientes do SFN. Orientação Técnica. Versão 1.1.3, Banco Central, 20.02.2006,
p. 13.
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Em segundo lugar, no tocante à relevância das informações
de natureza financeira ao exercício jurisdicional, os dados do
Banco Central indicam um aumento substancial, nas últimas
décadas, de solicitações do poder judiciário. É possível identificar
duas contribuições do sistema antilavagem de dinheiro nesse
sentido. Por um lado, exerceu papel fundamental na ampliação
das possibilidades legais de quebra de sigilo bancário,
especialmente quando relacionadas à lavagem de dinheiro e
aos crimes antecedentes. Por outro, contribuiu ao
estabelecimento de padrões mais rígidos de manutenção de
informações sobre cadastros e operações que valem para todos
os clientes do sistema financeiro.

O terceiro ponto, sobre a necessidade de mediação entre
as esferas jurídica e financeira, pode sinalizar um novo objetivo
da regulamentação deste setor. Ao invés de transferir
responsabilidades de vigilância e suspeição, com forte conotação
criminal, aos operadores do sistema financeiro, solicita-lhes a
identificação de operações específicas que podem vir a
desencadear uma investigação criminal, mas não
necessariamente. Para cumprir de fato funções mediadoras,
esta regulamentação estaria voltada a procedimentos de
interação, sem contaminação de qualquer uma das esferas.

Enfim, o diagnóstico da transnacionalização do Estado, como
uma “americanização” ou, “europeização” das práticas jurídicas
e institucionais, tem pautado o debate sobre a incorporação de
normas internacionais, especialmente em questões relacionadas
com o tráfico de drogas, o crime organizado e, recentemente, o
terrorismo. A transnacionalização aparece nesse contexto como
um fluxo de mão única entre os países do Norte e do Sul ou
como um fenômeno que se assiste e não se toma parte.
Focalizando a ausência de participação plena dos Estados em
desenvolvimento no processo decisório, sugere-se que o resultado
final da incorporação destas políticas criminais ficaria
contaminado pela baixa legitimidade de seu processo de
elaboração. A formação da política criminal em relação à lavagem
de dinheiro, capitaneada pelo GAFI, dá excelentes ilustrações
deste fenômeno.
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No entanto, como este texto procurou mostrar, é possível
identificar ganhos internos, sobretudo no âmbito do setor
financeiro. Estes ganhos estão relacionados à ampliação da
possibilidade de controle jurisdicional sobre o mercado
financeiro - o que, de certa forma, minimiza sua condição de no
man’s land do início da liberalização do capital. Interpretar e
implementar as regras do GAFI nesta direção exige que se tenha
em conta as profundas limitações do sistema de justiça criminal
para levar a cabo as funções a ele atribuídas. “Obstar a circulação
de capital ilícito” e promover “a estabilidade do sistema
financeiro” ilustram bem a tendência do sistema criminal em
estabelecer finalidades irrealistas.

Ao reconhecer as limitações deste sistema para, entre
outras coisas, lidar com questões como estas, a formulação de
políticas públicas parece ter apenas dois caminhos: deixar de
utilizar os instrumentos jurídico-penais para intervir sobre estas
questões ou concentrar-se em estabelecer mecanismos de
mediação entre as duas esferas. A primeira hipótese, sem dúvida
mais ajustada ao estado atual do saber sobre o sistema de justiça
criminal, apenas começa a ser levada a sério em alguns países,
em relação a alguns temas. A segunda parece ser uma solução
de médio prazo para a qual poderia ser direcionado o permanente
processo de atualização do sistema antilavagem de dinheiro.
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I – Introdução

Há uma completa e generalizada insatisfação com os
instrumentos legais utilizados pelo Estado para o tratamento dos
conflitos criminais. Não há agente público, operador do direito
criminal, professor universitário ou cidadão que esteja satisfeito
com o aparato hoje existente no ordenamento brasileiro, seja em
sua estruturação seja em sua coerência e resultado.

O sentimento, embora uníssono quanto à insatisfação, é
diversificado quanto às críticas e às propostas de aperfeiçoamento.
Há quem entenda que a eficiência viria de uma maior qualidade e
quantidade de punição, há outros que entendem que o sistema
está em colapso porque se pune demais. Há quem afirme que a
insegurança pública advém da forma de escolha valorativa de
“quem”, “porque” e “como” punir, pois é marginalizante e seletiva,
enquanto outros entendem que aquela insegurança cresce porque
a criminalização é leniente e lassa.

Por outro lado, há quem dirija suas críticas não à
criminalização (direito material penal), mas à persecução e
execução criminal (direito processual penal). Nesse contexto, as
críticas vão do sistêmico ao pontual. Como crítica sistêmica,
afirma-se a inconstitucionalidade do Código de Processo Penal
vigente — nascido em matriz inquisitiva de 1941 — em face do
sistema acusatório determinado cogentemente pela atual
Constituição da República — promulgada em 1988, com expressa
preceituação de direitos e garantias aos investigados/acusados.
Pontualmente, ressalta-se a interpretação seletiva e/ou
marginalizante contida na variação hermenêutica1 de uma mesma
norma processual conforme a ideologia do operador do direito

1 A variação de entendimentos jurisprudenciais quanto a qualquer norma processual
penal estendendo ou reduzindo sua incidência e, em certos casos, até mesmo negando-
lhe vigência formal ou material, pode ser constatada pela enorme quantidade de
obras especializadas em coletâneas de arestos de nossos Tribunais. Como exemplo
dessa multiplicidade interpretativa de nosso Tribunais v. a obra de ALBERTO SILVA
FRANCO et alii, Código de processo penal e sua interpretação jurisprudencial - doutrina e
jurisprudência.
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que participe do feito e as características pessoais do cidadão2

(vítima ou suspeito/acusado/executado) envolvido na causa.

No âmbito processual também há os que o utilizam para
punir mais e outros que o entendem como forma de controle do
poder estatal de punir.

Da variabilidade das críticas, que vai desde os juristas até
o cidadão comum, passando pelos agentes públicos (legisladores,
juízes e administradores), decorre uma incoerência (às vezes
esquizofrenia) legislativa e uma ineficiência jurisdicional e
administrativa, as quais não cumprem minimamente seu papel
de ao menos controlarem a insegurança pública.

A insegurança pública, surgida e alimentada por aquelas
mazelas, deixa seu locus de objeto de análise e implementação
de políticas públicas para sua eliminação e passa a ser
determinadora dos atos estatais (legislativos, executivos e
jurisdicionais). Deixa de ser limitada pelos atos dos agentes
públicos e passa a determiná-los.

Nesse instante de inversão da lógica político-social, pela
qual a violência não é limitada pelos atos públicos, mas sua
indutora, o Estado, como ente político, deslegitima-se a cada
instante e a cada ato porquanto não conduz, mas é conduzido.
A aceitação dessa situação político-social por um longo período
leva à neutralização da análise científica e à institucionalização
do caos no trato público das questões criminais.

Conduz à neutralização da análise científica porque, todas
as correntes técnico-ideológicas se deslegitimam com o tempo,
porquanto não são aplicadas de forma ampla a todo o sistema
jurídico-criminal, mas de forma pontual e, no mais das vezes,
sem recursos estatais suficientes ou sem a necessária mudança

2 Quanto à vítima, basta ver o alto grau de eficiência punitiva quando ela é agente
público ou pessoa com grande importância social. Quanto ao investigado, acusado e
condenado, basta ver o perfil social, econômico e educacional do público dos presídios
nacionais.
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de mentalidade dos operadores do direito para sequer uma
tentativa de implementação.3

Conduz à institucionalização do caos porque, ao não
oferecer uma opção político-científica legitimada à sociedade,
“autoriza-a” a agir por conta e risco para a solução pontual de
seus conflitos. Aos mais abastados, “permite” um policiamento
e militarização particulares, aos mais pobres, “tolera” a ação de
grupos de extermínio, justiceiros, linchamentos ou atos
criminosos pontuais, que transbordam a legítima defesa e partem
para a violenta “proteção” da comunidade. De qualquer modo
que se examine a questão, o caos institucionalizado faz com
que o ser humano abandone o pouco de evolução social e
humana conseguida durante séculos de existência e retorne à
barbárie humana do combate da violência pela violência.

Dessarte, a reversão do processo paulatino de violência
urbana passa por uma atuação estatal legitimada e legalizada,
o que somente poderá ser alcançado pela fixação de padrões
seguros e socialmente aceitos de uma (nova) política criminal,
cujo objetivo primaz deve ser a redução e o controle da
criminalidade.

II – Política e Sociedade

O homem, ser gregário por imanência, somente consegue
desenvolver-se e manter sua espécie no convívio social. É no
grupamento que o homem se completa e se realiza como ser.
Mas é nesse mesmo grupamento, devido aos múltiplos e variados
choques e relações com os demais indivíduos, que mais surgem

3 Como exemplo de um bom sistema legal que foi paulatinamente perdendo a
legitimidade por falha das instituições que deveriam aplicá-lo tome-se o Código de
Trânsito Brasileiro  (Lei 9.503/97). Este códex, por sua clara sistemática, finalidade
e coerência, além de seu recrudescimento de sanções administrativas e penais,
incluindo novos crimes e um inovador sistema de pontuação para perda ou suspensão
do direito de dirigir, contou com grande aceitação popular e fez com que o número de
acidentes de trânsito diminuísse. Com o passar do tempo, pela falta de estrutura das
instituições públicas para bem aplicá-lo, ocorreu a sua paulatina deslegitimação e o
número de acidentes voltou a aumentar.
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situações propícias a aflorar suas imperfeições e violências. A
sociedade, ao mesmo tempo que é uma necessidade ao
desenvolvimento humano, é, outrossim, um dos focos de seus
problemas.

A sociedade, entendida nesse passo como grupamento
humano no qual se estabelecem conflitos interindividuais
variados e pluralidade de desígnios, sempre precisou de
diretrizes de comportamento e de um quociente de coerção para
se manter integrada e progressiva. Não há grupamento humano
que se desenvolva e garanta o bem estar de seus integrantes,
sem que haja um direcionamento claro à realização de um fim
benéfico e comum ao grupo.

A ordem4, entendida como o direcionamento escolhido para
o grupo, por mais legitimado que seja por todos ou pela
significativa maioria dos seus integrantes, não está imune a
atos que a contrariem. Por mais coesão voluntária e maior
harmonia entre as pessoas, não há como se evitar5 atos de
violência que atingem importantes bens da vida àquela
sociedade.

A escolha desses bens como mais ou menos relevantes faz
parte da definição daquele direcionamento desejado pelo grupo;
a tutela em maior ou menor grau, com maior ou menor coerção,
determina, respectivamente, o âmbito do ilícito e a intensidade
da sanção a seu agente. Dentre as várias espécies de ilícitos, é
reservada a categoria de crime ao de maior danosidade social;
para ele aplica-se a mais severa punição, a sanção penal.

O surgimento inevitável do crime, assim como a sua
punição, são males dos quais as sociedades modernas não
conseguem se livrar, muito ao contrário, aumentam e assumem
novas formas com a modernização acelerada.

4 Para a idéia de ordem pública como ao menos um fim mínimo da Política, v.
NORBERTO BOBBIO, in Dicionário de política, verbete “política”, p. 958.
5 No convício social, mesmo nas sociedades mais pacíficas, a imperfeição do homem
o sujeita ao cometimento de crimes. Assim, mesmo com um consenso unânime quanto
à aceitação e ao cumprimento da lei e um respeito absoluto ao semelhante, não se
está imune a crimes cometidos na forma culposa, em que o evento danoso à sociedade
(ilícito penal) ocorre não por desejo do agente mas por violação do dever de cuidado.
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Nesse limitado espectro dos problemas sociais representado
pela criminalidade, a questão não é se o crime pode ou não ser
definitivamente eliminado.6 Mas como ele deve ser reduzido ao
mínimo ou a padrões aceitáveis. Nesse passo é importante
entendermos o papel que a política exerce nas sociedades
modernas.

Para além da concepção clássica7, filosoficamente a política
pode ser entendida como a “gestão dos conflitos, das relações
de forças e do poder”8 em uma sociedade. É “a atividade ou o
conjunto de atividades que, de alguma maneira, têm como termo
de referência a pólis, ou seja, o Estado. Dessa atividade a pólis
é, por vezes, o sujeito, quando referidos à esfera da Política
atos como o ordenar ou proibir alguma coisa com efeitos
vinculados para todos os membros de um determinado grupo
social, o exercício de um domínio exclusivo sobre um
determinado território, o legislar através de normas válidas erga
omnes, o tirar e transferir recursos de um setor da sociedade
para outro, etc.; outras vezes ela é objeto, quando são referidas
à esfera da Política ações como a conquista, a manutenção, a
defesa, a ampliação, o robustecimento, a derrubada, a destruição
do poder estatal, etc.”9.

Política, portanto, é esse atuar em cada espectro da vida
da pólis e, também, cada parcela da vida do grupamento faz com
que a Política assuma contornos peculiares e com cada qual
mais afim. Assim, tem-se dentro de um mesmo Estado a política
social, a política educacional, a política econômica, a política
externa, a política bélica, etc. Todas são parcelas de um aspecto
geral de Política que podemos denominar Política de Estado, a
qual deve ser perene, coerente entre aquelas suas múltiplas

6 Para demonstrar a impossibilidade prática de existir sociedade sem crime, mas
apenas uma possibilidade e providências eficazes para sua redução v. a análise paralela
entre a obra A Utopia, de Thomas Morus, e a Lei dos crimes hediondos, no texto de
NILO BATISTA, “A política criminal d´A Utopia e a maldição de hedionduras”, in
Novas tendências do direito penal.
7 NORBERTO BOBBIO, in Dicionário cit., pp. 954 e 955, destaca que de há muito já se
superou a concepção aristotélica de política como tudo o que se refere à cidade (“pólis”),
passando a se relacionar com a idéia de Estado.
8 ANDRÉ COMTE-SPONVILLE, in Dicionário Filosófico, p. 459.
9 NORBERTO BOBBIO, in Dicionário cit., p. 954.
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facetas, e apta a mostrar de forma clara e segura uma finalidade
e um objetivo que deve ter a aprovação de todos ou ao menos da
maioria de seus membros.

Passada a primeira fase de colheita da finalidade e da forma
para a consecução do desígnio coletivo, a Política de Estado passa
a uma segunda fase de implementação daqueles fins por todos e
para todos, inclusive para e pelos agentes públicos. Nessa segunda
fase é que desponta com mais ênfase a idéia de poder na Política.
Poder entendido como controle de meios necessários para que
uns (os detentores do poder momentânea ou perenemente)
imponham aos outros (subordinados ao poder) um comportamento10.

Toda relação político-social é uma relação de poder, não
há sociedade que prescinda da política e não há política sem
exercício de poder, logo, em qualquer grupamento social há
inevitável relação de poder político11 de uns, em face dos outros.

O poder político utiliza a força, a coerção estatal, para ver
obedecidas suas escolhas valorativas como as relevantes para o
grupo. Será maior a necessidade de coerção quanto menor for o
grau de consenso que o grupo empreste àquelas escolhas.
Quanto maior a legitimidade das escolhas políticas, menor o
grau de coerção, quanto menor a legitimidade, maior a força a
ser empreendida pelo agente estatal.

Se o consenso total e absoluto de todos os integrantes não
é possível na sociedade moderna, o que se busca é um consenso
majoritário e que determine o bem estar da maioria do corpo
social. Deste modo, descartamos a imposição axiológica da
minoria detentora do poder, em detrimento e com o sacrificio

10 Sobre a idéia de poder e sua inerência à concepção de Política v., por todos,
NORBERTO BOBBIO, in Dicionário cit., p. 955.
11 O poder e a política se relacionam de várias formas, daí surgem, p.ex., o poder
ideológico, o poder econômico, o poder bélico, etc. Mas, dentre todas as formas de
poder na análise política, o poder político é o mais relevante, dado que, poder utilizado
pelos agentes públicos para determinar o comportamento dos socialmente
subordinados. É o poder que condiciona e determina forma de ação ou omissão como
certas ou erradas. É no poder político que se insere o poder penal. Sobre poder
político e suas implicações e riscos v. JOSÉ GERALDO BRITO FILOMENO, in Teoria
geral do estado e ciência política, item 14; ALBERTO M. BINDER, in Política criminal de la
formulación a la praxis, item I.1; e, ainda e mais uma vez, NORBERTO BOBBIO, in
Dicionário cit., pp. 955 a 957.
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da maioria integradora do corpo social. Essas opções políticas,
sempre implementadas com grande forma coercitiva estatal,
somente existem para manter o controle dos subordinados de
sempre, a fim de perpetuar o poder pelo poder. Não legitimam
uma atuação política.

A legitimidade não deve ser buscada, portanto, tendo como
padrão as escolhas feitas pelos detentores do poder, isto porque,
isso não é uma legitimação autêntica, mas artificialmente
construída e imposta por quem deve ser legitimado em seus
atos, não se legitimar por eles. Os detentores do poder devem
estar nesta condição por serem merecedores desse status devido
à sua percepção das necessidades sociais, não porque produzam
regras para manter-se nessa condição hierárquica. A
legitimidade advém não de quem ou porque se detém o poder,
mas do majoritário grau de consenso dos integrantes sociais
sobre o acerto das escolhas axiológicas daqueles, quanto às
finalidades e às formas de se atingir o bem comum.

Contudo, não se legitima uma atuação do poder estatal
pelo seu simples comprometimento com o maior ou menor grau
de eficiência em se atingir as finalidades traçadas, mas também
com a forma pela qual esses fins são atingidos. Caso contrário,
para reduzir a pobreza bastaria matar um número significativo
de pobres, o mesmo se daria, hipoteticamente, para a redução
do analfabetismo e do número de criminosos. Nesse passo se
verifica o equívoco da expressão muitas vezes empregada por
agentes públicos de que “os fins justificam os meios”. O fim
pode ser atingido, mas o meio empregado pode torná-lo
totalmente ilegítimo.

Tratando-se de crime, a coerção estatal, por excelência, é
a sanção penal, a mais severa e estigmatizante das coerções
estatais, tanto que, basta a própria existência de uma persecução
penal, meio para se saber se alguém é ou não culpado e deve ser
punido, para que a pessoa já fique social e moralmente marcada.12

12 Já se tornou lugar comum a observação carneluttiana de que o processo penal já é
uma pena que se impõe ao acusado e, por ser um mal em si mesmo, forma o paradoxo
de ser necessário infligir um mal (processo penal) a alguém, para se saber se ele é ou
não culpado. Pune-se, portanto, com o processo, muitos inocentes.
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A sanção penal, idealmente, excluídos alguns fetiches
punitivos, deve ser pouco aplicada em qualquer sistema juspolítico,
por duas razões principais.

A primeira, porque a aplicação da sanção pressupõe o
cometimento de um crime, logo, já foi cometido um dano social
relevante, que o Estado, em suas várias áreas de atuação (preventiva,
extra-penal, educacional, etc.), não conseguiu evitar. Portanto, sua
efetivação é uma resposta coercitiva a um outro mal  social que lhe
antecedeu (o crime). A segunda, também não se deve aceitar como
normal a alta incidência da sanção penal porquanto possa
caracterizar uma falta de legitimidade das escolhas político-
axiológicas em face de uma parcela (maior ou menor) do grupo
social, sendo o crime uma manifestação ilegítima daquela escolha13.

Pela relação até aqui exposta entre política e sociedade,
percebe-se que a única forma de se reduzir ao mínimo indispensável
a aplicação da sanção penal como manifestação do poder político é
buscar uma maior legitimidade para o sistema jurídico criminal.
Dessa forma, descartada a utopia de uma sociedade sem direito
criminal, a única forma de se limitar este ramo do direito ao
aceitável é analisar em que grau (extensão e profundidade) e de
que forma deva-se estruturá-lo para atender aos anseios de bem
estar da significativa maioria dos integrantes sociais.

Isso é o objeto de preocupação de uma política pública  voltada
à área criminal.

III – Política Criminal como parte da Política de Estado:
natureza e formulação

Para a presente exposição, deve-se considerar Política de
Estado como a mais ampla e perene extensão que se pode dar à

13 Historicamente são muitos os exemplos de opções políticas por criminalizar ideologias
diversas e ameaçadoras aos interesses políticos dominantes. No Brasil, ainda está
em vigor a Lei de Segurança Nacional, que por muito tempo, rasgando qualquer
princípio de legalidade penal e processual penal, servia como pseudo lastro jurídico
para perseguições políticas. Assim também, no direito penal da pessoa, pune-se e
criminaliza-se a pessoa pelo que ela é, não por seu eventual comportamento. Nas
relações internacionais atuais, os Estados Unidos da América do Norte estabeleceram
a política de defesa preventiva, pela qual pretende legitimar atuações bélicas contra
Estados, dos quais se suspeita possa vir algum ato lesivo.
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preocupação em se apreender os mais significativos anseios
sociais e traçar a mais adequada forma de obtê-los, com a maior
legitimidade e o menor uso da coerção.

Política de Estado não se confunde, portanto, com Política
de Governo, sempre mais limitada no tempo de duração do
mandato da classe detentora do poder e da ideologia de seus
integrantes.

Não se descarta a força do poder da ideologia como dirigente
das escolhas axiológicas dos integrantes do poder. O que se
pretende, tendo em vista o Brasil de nossos dias, é ressaltar
que em um país de capitalismo tardio, de instituições públicas
a serem refeitas ou até mesmo feitas14, de penúria em áreas
tão importantes como a educacional, a saúde pública, a de
empregos e salários condizentes com uma vida digna para todos,
é se fixar que muito além das ideologias deve-se buscar um
mínimo de dignidade humana.

Nesse quartel do humano, a busca e a solidificação de sua
mais ínfima dignidade não traz — ou deveria trazer —
divergências ideológicas significativas entre partidos políticos
seriamente comprometidos com a eliminação da  pobreza, da
marginalização e redução das desigualdades (art. 3º, da
Constituição da República) e com a estruturação sólida de
Instituições Nacionais fundamentais.

Nesse aspecto, para além de uma Política momentânea e
circunstancial de um governo, mesmo legitimado pelo voto
popular de uma eleição, o que se deve buscar é uma Política de
Estado, do Estado Brasileiro. Política que, dada à precariedade

14 Tome-se, por exemplo, ao que nos interessa na área criminal, as defensorias públi-
cas criadas pela Constituição da República em 1988 e que até 2006 ainda não exis-
tem em todos os Estados da Federação e, em muitos, não têm o mínimo estrutural
para atender à crescente demanda dos excluídos que lhe procuram como última espe-
rança de orientação e acompanhamento jurídico. Nesse contexto de formação
incipiente, tardio e insuficiente, destaca-se a Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, formada apenas no ano de 2006, quase 20 anos após a promulgação daquela
Carta Política. Não fosse pela abnegação incondicional de poucos Procuradores do
Estado que passaram a integrá-la e lhe deram o corpo inicial, e sequer teria sido
constituída tal instituição no Estado mais rico da Federação.
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das instituições pátrias, não é tarefa de um governo, mas de

vários deles. Traçar uma linha coerente de finalidades,

atividades e formas para sua execução que perpasse vários

governos, com eventuais divergências ideológicas e sanha por

próprias realizações, é o maior desafio nacional.

Uma Política de Estado depende da eficácia de cada uma

das porções políticas que a compõem (p.ex., política educacional,

política de saúde pública, política econômica, política

habitacional, política de emprego, política criminal, etc.), afinal,

o Estado não cumpre seu papel de garantidor e promotor do

bem comum se, por exemplo, ao lado de uma excelente política

econômica mantém uma péssima política educacional ou a par

de uma boa política de saúde pública existe uma péssima política

criminal. Aliás, a necessária interação e interdepedência de

cada uma dessas áreas da política torna verdadeiramente

impossível se acreditar que possa haver um êxito absoluto em

uma área se houver o insucesso nas demais.

O bem estar da coletividade depende de que o conjunto

das suas necessidades seja integralmente atendido e, para

tanto, é imprescindível à Política de Estado atingir um alto grau

de eficácia em todos os espectros políticos que a compõem.

A política criminal, portanto, como parte integrante do todo

denominado Política de Estado, depende não apenas do êxito

das demais políticas públicas, mas, principalmente, e antes,

necessita pressupor que haja aquele todo anterior e no qual se

insere, uma Política de Estado. Sem Política de Estado clara

não há como se definir ou se efetivar uma política criminal. Se

o Estado não define seu objetivo primaz (p.ex., redução da pobreza

pela distribuição de cestas básicas, incremento educacional da

população, aumento das exportações, desenvolvimento

tecnológico para aumento da competitividade internacional,

setorização da economia, privatização, incentivos fiscais e

redução tributária, etc.) e onde alocará seus principais recursos

para a realização desse objetivo, não se pode definir uma

coerente e integrada política para a área criminal.
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Muito se discute se a política criminal tem natureza
científica ou é mera técnica.15 Por entendermos que a política
criminal é espécie do gênero Política e como já está assentado,
sem divergências significativas, que a Política tem natureza
científica16, não vemos como se negar àquela espécie a mesma
natureza e especificidade de seu gênero.

Considerar a política criminal como mera técnica de
aplicação de meios para a diminuição da criminalidade “estimula
seu descompromisso para com a sistematização e coerência do
conhecimento teórico sobre as estratégias de combate ao crime. Um
pensamento acientífico pode ser influenciado pelas emoções do
momento, e a política de repressão estatal não pode ser orientada por
simples correntes de opinião. Em muitos exemplos pode-se constatar
que a opinião pública exerce nociva influência sobre a produção
normativa, fazendo com que questões importantes da vida social sejam
tratadas de maneira inadequada”.17

Por isso não se pode admitir o argumento alimentado por
uma falsa e formal lógica de que, se a população quer a pena de
morte ou a redução da menoridade penal, cabe ao legislador atender
esse reclamo, mais ou menos majoritário, da sociedade. O erro
lógico dessa assertiva está em que a manifestação popular está
viciada e manipulada porquanto a ela não são informadas as reais
causas e conseqüências, p.ex., da violência advinda das crianças
e dos adolescentes, as experiências ineficientes de outros países
quanto à pena de morte, que vão desde a sua definitividade diante
de erros judiciais, até a constatação de que, se a pena já é um
instrumento de marginalização dos pobres — bastando ver o público
alvo dos presídios —, não terá público diverso a sanção da pena de
morte, além do fato de não reduzir em nada a criminalidade. A
opinião pública somente terá validade e será legítima quando a
todos for dado conhecer, em igualdade de condições, os argumentos
favoráveis e contrários a cada instituto, notadamente a causa da

15 Para uma análise do debate, seus vários autores e argumentos, v. FERNANDO
GALVÃO, in Política Criminal, pp. 23 e ss.
16 Sobre o ramo do direito denominado Ciência Política e sua diferenciação e autonomia
em face da Teoria Geral do Estado, v. JOSÉ GERALDO BRITO FILOMENO, in Teoria
cit., pp. 18 e 19.
17 FERNANDO GALVÃO, in Política cit., pp. 26 a 27.
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criminalidade, da criminalização/persecução e suas costumeiras
vítimas.

Mesmo se abandonarmos a vinculação da política criminal
com a Política de Estado, veremos sua inegável relação de
interferência e dependência com o Direito (direito penal e direito
processual penal, mais aproximadamente), este também uma
ciência. “A política criminal é verdadeira ciência, que se ocupa em
configurar o direito penal de modo a constituir-se no instrumento mais
eficaz para a preservação da harmonia social. A política criminal lança
mão de dados fornecidos pela criminologia sobre a realidade social e
o funcionamento da justiça criminal. A criminologia, ciência empírica
que estuda o crime como fenômeno social, assegura que a tomada de
decisões da política criminal possui uma base científica e não
arbitrariamente limitada. A política criminal não é ciência à maneira
das ciências exatas, mas no sentido aproximativo, que orienta as
investigações sobre as estratégias de combate à criminalidade na
direção da fórmula mais eficaz para o estabelecimento de uma
sociedade ideal. De qualquer modo, ciência”.18

Política criminal, como parcela da Política de Estado e como
ramo científico voltado ao exame do “crime” como elemento
inevitável na vida social, deve ser entendida como o conjunto
de decisões técnico-valorativas sobre os instrumentos, regras,
estratégias e objetivos do exercício institucionalizado do poder
político estatal pelo uso da coerção penal em face de condutas
indesejadas.19

   A política criminal também possui duas fases para sua
realização: uma fase de colheita de informes e, a segunda fase,
referente à implementação das mais condizentes estratégias
para seu combate. Na primeira fase recolhem-se dos dados
teóricos de outros ramos do saber, tais como a criminologia20, a
sociologia e demais ramos que informem sobre aspectos

18 FERNANDO GALVÃO, in Política cit., pp. 28 e 29. Em sentido contrário, afirmando não
ser a política criminal uma ciência v. ALBERTO M. BINDER, in Política cit., p. 28 e ss.
19 Nesse sentido, v. ALBERTO M. BINDER, in Iniciación al proceso penal acusatório, pp. 11
e ss.
20 Sobre a relação necessária e fundamental entre política criminal, criminologia e direito
criminal v., por todos, EUGENIO RAÚL ZAFFARONI, in Política criminal latioamericana:
perspectivas – dysuntivas



188

Arquivos do Ministério da Justiça, Brasília, Ano 51, número 190, jul./dez. 2006.

relevantes da origem e funcionamento da atividade criminosa,
áreas diversas como a administrativa, a econômica e a
educacional, aptas a fornecer elementos sobre o atual estágio e
grau de estruturação das instituições sócio-administrativas para
atuarem na prevenção/repressão do crime. Na segunda fase,
recolhidos os elementos, deverá haver uma escolha sobre qual o
melhor meio dentre os existentes e realizáveis para implementar
ao menor custo (social, econômico, político e jurídico) a melhor
consecução do bem estar social.

Os agentes da política criminal deverão buscar dados teóricos
e práticos para a sua orientação e escolher os mais eficazes e
viáveis para o seu êxito. Deverão aliar ciência e realidade sócio-
econômica para a escolha do melhor direcionamento em prol da
maioria do corpo social.

Nesse contexto, que deve orientar toda e qualquer política
pública, a política criminal não pode estar voltada para a defesa
dos interesses das classes detentoras do poder. Não pode servir
de instrumento para elas utilizarem o poder político para eliminar
focos de resistência ideológica ou para a proteção de bens jurídicos
somente a ela pertencentes, tudo em detrimento da maioria.

Agir politicamente em favor dos interesses da classe
dominante e não da maioria do grupo social deturpa o exercício
do poder político e deslegitima as escolhas que serão impostas
por força de lei, carecendo o corpo normativo do aumento da
coerção estatal (sanção penal) para sua manutenção. A política
criminal, como instante de escolha valorativa, poderá ser mais
ou menos legitimada na medida em que, mais ou menos,
aproxime-se do consenso da maioria do grupo e não dos interesses
do poder institucionalizado.

Por outro lado, a escolha deverá ser a mais técnica possível,
dado o caráter científico desse ramo político.

O pressuposto científico auferido da criminologia, sociologia
e demais ramos do saber deverá oferecer um leque de opções
teóricas à solução da criminalidade, devendo a realidade fática
(p.ex., cultural, escassez de recursos, estágio estrutural das
instituições públicas e privadas envolvidas ou auxiliares) indicar
qual a escolha mais apropriada dentre as várias soluções possíveis.
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Assim, se a política criminal materializa-se mais
notadamente na elaboração de leis (penais e processuais penais),
para tê-las como instrumentos de busca de um controle da
criminalidade, não se operacionaliza ou atinge êxito apenas com
base na edição legislativa. Não se nega que a lei é a melhor forma
de se decidir e impor coercitivamente as decisões valorativas, que
determinada política criminal entende como certo ou como
inaceitável. Porém, uma política criminal não se limita à edição
legal e não se sustenta apenas nisso.21

Qualquer política criminal inicia seu maior ou menor êxito
quanto mais preciso for o âmbito de sua atuação. Assim, um Estado
que entenda por bem não criminalizar o uso de entorpecentes,
mas apenas o tráfico ilícito dessas substâncias, limitará sua
atuação punitiva, deixando para outras esferas de atuação política
do Estado (p.ex., saúde pública, educação, assistência familiar,
etc.) o cuidado com os viciados. Não punir o viciado não significa
ausência de política criminal, apenas a ausência de sanção penal,
ficando o trato da questão a outras áreas de atuação pública. A
política criminal existe e, exatamente por existir, faz escolhas e
valora que não é punindo que eliminaremos o uso de entorpecentes.

Nesse exemplo citado, a política criminal, por optar não
tipificar a conduta do viciado como crime, escolhendo não editar
norma penal para tal comportamento, não deixou de tratar o
problema da criminalidade, uma vez que ao lado do vício muitos
outros crimes podem ser cometidos (p.ex., lesão corporal, morte,
roubo, furto, além obviamente do tráfico). Mas exige que outra
interferência estatal não punitiva mostre-se eficiente no trato do
viciado, a fim de que a estrutura punitiva se direcione para
atuações em que for a ultima ratio.

A política criminal tem dois grandes campos de preocupação:
um, destinado a definir o que é crime ou o que não merece a
tutela penal, ficando, neste último caso, reservado o seu
tratamento ao campo extra-penal; o outro, que objetiva estabelecer
meios e instrumentos para lidar com o crime.22

21 Não se pode confundir legalidade com legitimidade, nesse sentido, inclusive
buscando a sistematização da legitimação do poder, v. JOSÉ EDUARDO FARIA, in
Poder e legitimidade, pp. 77  e ss.
22 ALBERTO M. BINDER, in Política cit., pp. 28 a 30.
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A política criminal inicia-se, portanto, antes da atuação
legislativa e não se esgota apenas nela. Boa política criminal é
aquela que, examinando as causas do crime, atua de modo a
que ele não surja. Péssima política criminal é aquela que se
limita à estruturação de um amplo e exauriente aparato legal
punitivo, isto porque, não há segurança pública em se punir o
crime, pois, para que ele seja punido, é necessária a sua
ocorrência. Segurança pública não nasce de uma boa estrutura
punitiva, pois se aceitamos que a estrutura punitiva somente
entra em ação após o cometimento do crime, a segurança pública
já foi abalada. A sanção penal, sempre posterior ao crime, é
apenas um mal estatal diante de um outro mal anterior.

Daí o verdadeiro absurdo nos discursos políticos que
afirmam que a segurança pública será protegida com penas mais
altas e maior espectro de criminalização (p.ex., com a redução
da menoridade penal). Tais medidas, muitos mais midiáticas
do que científicas, não atingem o cerne da questão, qual seja,
como fazer com que pare de crescer o número de crimes? Quais
os meios eficazes para evitar que determinadas infrações se
reduzam em determinados grupos sociais (p.ex., os crimes de
homicídio em comunidades mais pobres e os crimes de
sonegação fiscal entre os mais abastados)? Onde está o erro e
onde se deve atuar para que o fato ilícito não surja?

Essas são as questões para as quais o conhecimento teórico
deverá oferecer opções (p.ex., reduzir a carga tributária) a fim
de que diante da realidade prática (p.ex., necessidade de um
aumento na arrecadação devido ao déficit estatal e da
necessidade de se investir em áreas fundamentais como saúde
e educação) possa o agente detentor do poder político optar por
reduzir a ocorrência dos crimes por uma atuação preventiva
(p.ex., aumentar e melhorar o sistema de fiscalização tributária
a fim de desestimular ou neutralizar atos não desejados — o
não recolhimento do tributo devido).

Uma política criminal ideal, portanto, deve fixar como
pressupostos que o crime é acontecimento inevitável e que a
sanção penal deverá ser usada com comedimento e para casos
extremos. Nesse espaço assim estabelecido, deve buscar em
outras áreas do conhecimento as informações necessárias, tanto
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das causas e formas de manifestação da criminalidade quanto
da realidade prática sobre a qual direciona sua análise. Para
que, ao final, com toda a gama de informações colhidas, opte,
diante de uma Política de Estado mais ampla e com outros
espectros de atuação pública, atuar de forma produtiva e
preventiva na redução da criminalidade.

A política criminal é um instante presente de colher
experiências passadas para a fixação de bases para um futuro
mais adequado à sociedade.  Será um futuro mais adequado
quanto mais científica e menos casuística e emergencial for a
análise axiológica presente. Decidir por impulso, para uma
questão pontual e desvinculada de uma clara Política de Estado,
é tudo que uma política pública não deve fazer, notadamente a
política criminal.

IV - Política Criminal Brasileira: principais causas e
conseqüências de sua inexistência

No Brasil não há política criminal, nos termos como exposto
no item anterior. Na realidade nunca houve, desde a época do
descobrimento. O que houve foram pequenos impulsos ou
aparentes tentativas, sempre embebidas por forte influxo político
autoritário. Assim, como hiatos históricos, podemos citar o período
do Primeiro Império, outro no governo autoritário de Getúlio
Vargas e, por fim, no período posterior ao regime militar, de
meados da década de sessenta, até final da década de oitenta.23

A política criminal desses períodos não estava fundada na
existência de uma maior ou menor legitimidade nas escolhas
valorativas empreendidas pelos detentores do poder, mas na
definição clara de objetivos por eles definidos. A coerência na
produção legislativa e a clara fixação de objetivos do poder político,
não significa consenso. Nesse passo, o poder político tinha força,

23 Para uma análise dessas pálidas e momentâneas incursões de “políticas criminais
brasileira” v. o estudo de MIREILLE DELMAS-MARTY, in Os grandes sistemas de política
criminal, pp. 198 e ss. para os sistemas de política criminal totalitários e autoritários.
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não autoridade.24 Para ambos (coerência legislativa e fixação
de objetivos), falta o elemento essencial a qualquer exercício
de poder político: a legitimidade que somente nasce do consenso
da maioria do grupo, ao entender que os objetivos empreendidos
pelo poder político não são dele, mas da coletividade, e é em
seu benefício exercido.

Tomando como exemplo os regimes autoritários acima
citados, percebe-se com clareza que a maior legitimidade de
uma política pública não advém apenas da maior ou menor
consecução dos fins, mas inclusive, e principalmente, de como
eles são atingidos.

Em todos esses momentos históricos, houve uma efetiva
diminuição da violência urbana — de cunho político ou não.
Mas, esse aparente êxito, foi causado por uma forte atuação
repressiva que, se não se limitou a matá-los, utilizou-se, em
boa medida, desse meio de atuação, para incutir o medo em
todos os integrantes sociais, pela crença de um efetivo e integral
controle ideológico e comportamental, gerando a sua eliminação,
caso posto em dúvida. Esse método violento de atuação para
redução da criminalidade (política ou não) nunca angariou
legitimidade, prova disso é a pouca duração dessa espécie de
exercício de poder.

A política criminal, portanto, não extrai sua legitimidade
apenas do maior ou menor êxito na redução da criminalidade,
assim como também não se legitima pela coerência legislativa.
Insista-se, a legitimidade de qualquer política pública somente
advém da correta apreensão por parte do poder político dos reais
anseios sociais e da mais apropriada escolha e digna forma
para a sua consecução.

Descartados esses períodos de coerência legislativa por
força do autoritarismo repressivo e reveladas as razões de não
poderem ser consideradas sequer minimamente legítimas
políticas públicas, voltamos ao ponto inicial: nunca houve no
Brasil uma efetiva política criminal.

24 Sobre a diferença entre força e autoridade no exercício do poder político e sua
relação com a idéia de legitimidade, v. JOSÉ GERALDO BRITO FILOMENO, in Teoria
cit., p. 127 e ss.
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Diante desse fato, resta-nos tentar identificar quais são
as causas dessa ausência histórica e as conseqüências
atualmente sentidas.

1. Principais causas da ausência de Política Criminal no
Brasil

A mais importante causa da ausência de uma política
criminal brasileira — e da qual todas as demais decorrem — é
que jamais existiu uma real e efetiva Política de Estado no Brasil.
Sem uma matriz fundante e diretiva de objetivos maiores,
extraídos do consenso do povo brasileiro (Política de Estado), não
há como se situar, dentre as demais políticas públicas, um âmbito
claro e uma finalidade segura para uma política criminal.

Sem qualquer incentivo governamental ou de grandes
instituições privadas, o trabalho dedicado de muitos cientistas
desenvolve a criminologia, a sociologia e demais ciências
auxiliares para o fornecimento de elementos teóricos para a
formação de uma boa política criminal. Essa insuficiência de
um estudo nacional e amplo das causas do crime, porém, não é
o maior óbice para a falta de uma Política Criminal de Estado.
Não lhe falta material teórico-científico.

O maior obstáculo é a falta de uma visão perene e definida
para o atuar estatal. Não há instituições públicas modernas e aptas
a responder às exigências do mundo moderno25, não se atua na
eliminação perene dos focos da violência, não se investe em outras
áreas públicas (p.ex., saúde, educação, fiscalização administrativa,
controle administrativo das atividades econômicas) a fim de reverter
a sensação de falência do Estado, com a correspondente crença

25 Veja-se, por exemplo, para o tema criminal, o aparelhamento tecnológico e o inves-
timento humano destinado às polícias estaduais (militar e civil). A falta de remunera-
ção condizente com a importância do papel desempenhado pelos policiais somente
se compara com a ausência de um eficaz e contínuo treinamento segundo novas e
mais modernas técnicas de investigação e prevenção dos crimes. Não se está afir-
mando que não existem iniciativas pontuais, o que se afirma — em alto e bom som —
é que esse investimento (salarial e em aperfeiçoamento) não é uma política pública
constante que sequer dure um governo, quanto mais uma política que perpasse vários
governos e se torne uma Política de Estado.
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de que todos devem atuar egoisticamente e com vistas apenas
aos próprios interesses.

   A falta de uma Política de Estado gera um desagregamento
social contínuo, porquanto os indivíduos não vêem nas instituições
públicas uma atuação definida e em prol do bem comum. Por
esse prisma, aumenta-se a convicção de que cada um deve agir
individualmente na defesa e manutenção de seus interesses e,
no instante em que os integrantes do corpo social assim atuam,
cresce o fosso das desigualdades e a sociedade começa a se
dividir em castas sócio-econômicas inimigas e, por conseguinte,
promotoras de uma violência interna diante da qual o poder político
deverá optar a qual lado destinará sua tutela penal. Como há
classes mais e menos poderosas econômica, social e
politicamente, será sempre a classe mais poderosa a que melhor
influirá nos desígnios estatais e, portanto, terá seus interesses
mais bem tutelados.

Isso pode ser comprovado se notarmos que, nos últimos anos,
os crimes patrimoniais foram os que tiveram as penas mais
ampliadas. Quem tem patrimônio e quer vê-lo tutelado: as classes
com mais poder econômico ou as mais desapercebidas de
recursos? A resposta é tão simples quanto é evidente a constatação
do porquê a falta de Política de Estado é a mais significativa
causa de ausência de política criminal.

Outra causa da falta de política criminal, muito provavelmente
por decorrência da causa anterior, é opção do poder político em
deixar-se pautar por questões criminais pontuais, de caráter
emergencial e midiático.

Nessa perspectiva, o Estado, sem rumo certo e definido,
atende às exigências sem critérios científicos ou minimamente
coerentes, mas por requisições midiáticas de emergência26. O
total descomprometimento da mídia e das vítimas de atos
violentos não poderia provocar a desorganização do atuar público,

26 Como estudos de referências sobre o direito criminal emergencial, suas causas e
danosidades v. FAUZI HASSAN CHOUCKR, in Processo penal de emergência e SÉRGIO
MOCCIA, in La perenne Emergenza: tendenze autoritarie nel sistema penale e, ainda do
mesmo autor, “Emergência e direitos fundamentais”.
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que deveria estar pautado por razões científicas. Porém, o apelo
popular e midiático seduz o atuar dos detentores do poder, que
buscam no “atendimento emergencial” e acientífico uma
legitimidade, também aparente, e que ele (Estado) nunca
conseguiu obter.

Porém, o que o Estado não percebe — e já deveria ter
percebido, uma vez que o Brasil vive essa legislação de emergência
há quase duas décadas — é que, ao assim agir, a legitimidade
momentânea que aparentemente pensa receber é, com o tempo,
transformada em frustração e mais revolta deslegitimante. Isto
porque o Estado, agindo por impulso popular e midiático, produziu
uma legislação sem com isso aparelhar as instituições que
deverão aplicá-la e fiscalizá-la, sem dizer dos focos de incoerência
jurídica e inconstitucionalidade que toda a legislação feita às
pressas produz.

Na busca de uma aparente legitimidade, o Estado que aceita
uma política criminal emergencial só aumenta sua ilegitimidade.

A falta de uma Política de Estado, em cujo bojo possa se
inserir de modo claro uma política criminal, assim como o legiferar
de modo desorganizado e emergencial propicia o surgimento de
outra causa: a atuação desordenada dos operadores do direito
criminal e dos juristas.

A falta de rumo (Política de Estado) e o atuar estatal
espasmódico (legislação criminal de emergência) permitem e são
potencializados pela atuação desordenada dos operadores do
direito na área criminal e pela inexistência de uma base jurídico-
científica sólida que indique uma direção clara ao aparato
repressivo penal e as áreas em que não seria necessário.

Excluindo-se as vaidades acadêmicas e os fetichismos
punitivos travestidos de técnica hermenêutica, o que se vê é
uma desordem no discurso técnico dos operadores do direito
criminal. Tal desordem se inicia por uma má formação técnica e
se potencializa pela seletividade punitiva, uma vez que as
características pessoais dos participantes do processo e das
vítimas determinam uma maior ou menor “eficiência” na punição.

Não se afirma que a ciência do direito, como ciência
humana, não admita e não cresça com a divergência ideológica.
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O que se está a destacar, como causa da ausência de política
criminal, é a total falta de coerência, muitas vezes de um mesmo
julgador ou Tribunal, ao tratar as partes, as vítimas ou os
suspeitos/acusados não pelo que fizeram ou por critérios técnicos
já desenvolvidos em outros casos, mas por quem sejam.27

Mais uma vez, e também por essa nova causa, aumenta a
deslegitimidade do sistema jurídico-criminal e a certeza da
ausência de uma política criminal, já que o trato dos envolvidos
no processo por critérios pessoais, e não por critérios técnicos,
gera em toda a sociedade a sensação de impunidade. Para os
desvalidos, a impunidade se manifesta na certeza da
marginalização constante e de que o sistema jurídico criminal
é mais um obstáculo a vencer na sua desigualdade para com os
mais abastados. Para esses, por sua vez, a impunidade se
manifesta em uma certeza de que está acima da lei e que o
sistema repressivo jamais o atingirá, nem aos seus.28

Também integrante dessa causa, advinda dos operadores
do direito criminal e dos juristas da área, é o exercício de suas
atividades, não pela forma determinada em lei, ou pela qual
seria a mais condizente com uma boa aplicação da lei, mas
como é “possível”, ou seja, costumam alegar a escassez de
recursos e a falta de estrutura pública, como maneira mais
fácil e cômoda, para se furtarem da sua obrigação funcional em
buscar a melhor aplicação da justiça.

Se a massa processual é descabida, não buscam preservar
a qualidade dos julgamentos, mas dar cabo da maior quantidade
possível. Para incrementar tal inversão de prioridades, os
Tribunais estabelecem como critério de promoção a “produção
quantitativa”, jamais a “qualitativa”. Nesse diapasão, justifica-

27 Para isso basta consultar os vários repertórios e obras especializadas em glosar
arestos dos vários Tribunais Brasileiros e que, invariavelmente, para cada ponto da
legislação criminal, notadamente a processual penal, apresenta ao menos duas
correntes díspares na aplicação de um mesmo dispositivo.
28 Desse sentimento advém as clássicas frases: “a justiça é para os ricos”; “a cadeia é
feita para os pobres”; “você sabe com quem está falando?”, “Quem é você para me dizer
o que devo fazer?”, “Vá procurar a Justiça!”, “Você sabe o que eu posso fazer com você
na Justiça?”, “Não converso com você, fale com meus advogados!”, “Quem é esse
policialzinho (com variações para juizinho ou promotorzinho) para me prender (ou
processar)?”, “Comigo é na bala e aqui a ‘Justa’ não vem!”, etc.
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se o discurso que cada um faz o que pode, mas é exatamente
por causa dessa deletéria e conveniente conformidade que não
se ataca a raiz do problema por meio de uma política criminal.

Para ilustrar essa causa da falta de política pública para o
tema “criminalidade”, cite-se o fato público e notório de que, em
São Paulo, o Estado mais rico da Federação, há dezenas de milhares
de mandados de prisão a cumprir pela polícia. Todos sabem disso,
autoridades e cidadãos, e nada é feito. Até mesmo porque, se
todos mandados fossem cumpridos, não haveria onde colocar os
presos. Não há presídio para todos e nem mesmo recurso para
construir presídios na mesma velocidade com que se condenam
pessoas. O que está errado? A quantidade de condenados soltos
ou a falta de presídio? Falso dilema que a imprensa sempre nos
impõe. O que está errado é não se neutralizar a produção maciça
e continuada de crimes, pela aplicação de uma política criminal
que os elimine em suas origens. Discutir, entre tantas outras
medidas, meios mais eficazes de tornar as penas substitutivas à
prisão mais interessantes, tanto para o condenado quanto para a
sociedade e o governo.

Essa dissonância hermenêutica e acadêmica e o
conformismo dos operadores do direito criminal impede a
formação de uma massa crítica coesa e desinteressada de
juristas e operadores do direito, preocupados com o bem comum
e não em ver vencedora sua tese acadêmica ou sua posição
processual. Não se forma, com isso, um grupo de pensadores do
direito para implementar uma política criminal por meio de uma
codificação renovada e comprometida com os desafios futuros.

A tolerância e o conformismo impedem que, no Brasil,
extraia-se desses erros do passado as necessárias lições para
a formulação de um sistema mais eficaz para o futuro. Impede-
se, portanto, a elaboração de uma efetiva política criminal.

2. Principais conseqüências da ausência de uma Política
Criminal no Brasil: uma crise de legitimidade

Muitas e profundas são as conseqüências da falta de uma
política criminal. Porém, para manter-se uma coerência
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expositiva, indicar-se-á as mais ligadas às causas acima referidas,
relacionando-as entre si, sendo uma, ao mesmo tempo,
decorrência e potencializadora dos prejuízos das outras.

A inexistência de uma política criminal devido à falta de
uma Política de Estado faz com que se imagine que aquela espécie
de política pública limita-se à formação de um sistema legislativo
penal (direito penal e direito processo penal, incluído neste a
execução da pena). A falta de políticas públicas orientadas ao
auxílio e redução das causas e efeitos do crime (p.ex., por uma
política social, educacional, habitacional, de saúde pública,
econômica, tributária, etc.) relegam à legislação criminal uma
tarefa que não é dela, qual seja, a solução de conflitos e litígios
não necessariamente, ao menos em um primeiro instante,
criminosos. Porém, pela falta de atuação daquelas outras esferas
de política pública não punitiva, as insuficiências individuais e
os conflitos interindividuais se agravam e evoluem até receberem,
mais cedo ou mais tarde, o selo de “atos criminosos”.

O direito criminal deixa seu caráter subsidiário e
fragmentário (ultima ratio) e passa a ser utilizado como instrumento
público (primeiro e único) para a solução de conflitos sociais. Isso
quando, por desvio de perspectiva política, não se criminaliza
atos de insurgência social por melhores condições de vida, como
ocorre, às vezes, com a tipificação de movimentos sociais.

Cria-se, com o auxílio ou a ignorância conivente da mídia
e de discursos de lei e ordem, uma confusão entre o social e o
criminal e qualquer forma de reivindicação, protesto ou violência
social (p.ex., protestos em filas de postos de saúde ou da
previdência fechados ou em greve) passa a ser tratada com
instrumentos punitivos. Nesse passo, ingressam alguns juízos
ideológicos dos operadores do direito — terceira causa acima
pontada — os quais utilizam o aparato penal ou o persecutório
penal para iniciar ações penais e determinar prisões cautelares,
como forma de aplacar a insatisfação gerada pela violência, na
“alteração da ordem desejada”.

Como decorrência dessa primeira conseqüência e reflexo
da segunda causa acima apontada (edição excessiva e pontual
de legislação criminal de emergência e assistêmica), a sobrecarga
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de indevidas atribuições à legislação criminal gera uma idêntica
sobrecarga nas instituições judiciárias e persecutórias (Polícia e
Ministério Público), o que faz com que não se tenha legislação e
aplicadores suficientes para cuidar de todos os conflitos e
insuficiências sociais. Até mesmo, porque o direito criminal não
tem, por natureza, a velocidade e a finalidade para o qual o
empregam (resolução de demandas de fundo social, não criminal).

Ao se deformar a legislação criminal e sufocar seus
operadores, todo o sistema perde em legitimidade por duas
razões: primeira, porque com a sobrecarga indevida, deixa de
atuar de modo eficaz para o que foi destinado — apurar e julgar
atos efetivamente danosos à sociedade —; segunda, porque como
o direito criminal não resolve problemas sociais, econômicos,
tributários ou políticos, há uma desilusão daquela parcela da
população que foi levada a crer que, com ele, todos esses
problemas seriam resolvidos.

Essa crise de legitimidade quanto ao sistema criminal,
com o tempo, passa a se espalhar para os operadores do direito
criminal e para os demais agentes públicos, como um todo. Nesse
instante, chegamos à terceira e talvez mais deletéria
conseqüência da ausência de política criminal no Brasil.

Os operadores do direito criminal e o Estado, em uma última
tentativa de recuperar a legitimidade perdida, e visando reverter
a sensação de descrédito que lhe são atribuídos pela população,
aumentam o aparato repressivo tanto em extensão — punindo
cada vez mais e novos comportamentos — como em profundidade
— aumentando as penas e recrudescendo a política penitenciária.

 Com isso, completa-se o círculo vicioso.

O Estado faz exatamente o oposto do que se espera de uma
política criminal eficiente. Primeiro, porque, sem analisar e
atacar as causa do crime, utiliza-se da legislação criminal como
único instrumento de sua política pública. Segundo, porque
vulgariza a sanção penal, mais importante meio de coerção
estatal, para finalidades a que ela não foi idealizada, tais como
tentar suprir insuficiências públicas e individuais e resolver
conflitos sociais que poderiam e deveriam ser neutralizados, ou
solucionados, por outras áreas do direito, e com outras políticas
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públicas. Terceiro, porque, ao deslegitimar o aparato criminal
(por sua equivocada utilização para a solução de conflitos sociais),
busca se legitimar com um maior incremento da carga punitiva.
Quarto, como o direito criminal é ineficaz ao fim para o qual é
disposto, o aumento da carga punitiva só faz aumentar o número
de condenados e presos e, por seu caráter seletivo, leva ao
descrédito social aquele que deveria ser o mais parcimonioso e
respeitado instrumento de poder político de um Estado moderno,
o sistema punitivo.

Como decorrência última desse círculo vicioso em que o
Estado se deslegitima como um todo frente à população, temos
que os integrantes do corpo social, na medida de suas forças e
condições, passam a lutar e defender de modo individualista seus
interesses. Os menos favorecidos, por meio de saques públicos
diante de qualquer distúrbio social, por mortes em número elevado
nas periferias das cidades, por violências interfamiliares e
intracomunidades, para solução de conflitos sociais não
encaminhados ou deixados de lado pelo poder público, tudo a
aumentar a sensação de insegurança pública. Os mais abastados
entendem-se “autorizados”, pela ineficácia e deslegitimação do
aparato público, a contratar segurança privada, armar-se e proteger-
se, muitas vezes, por meio de construções que mais segregam e
tentam afastar outros grupos sociais para além das muralhas de
suas moradias.

Tudo a propiciar, por várias razões e efeitos, o desagregamento
do tecido social, decorrência indefectível do comportamento
individualista gerado pela falta de uma política pública apta a atingir
um de seus fins precípuos, qual seja, a coesão da sociedade para
a consecução do bem estar coletivo.

V – Constituição e Tratados Internacionais: matrizes para
o início

Diante de todo o antes referido, percebe-se que o sistema
jurídico criminal brasileiro carece de legitimidade. Essa
constatação, absolutamente inegável, não pode constituir ponto
final de um debate, mas seu início. A questão, portanto, é buscar
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um marco consensual que sirva de esteio seguro e legítimo para
o debate a ser travado, que sirva de pressuposto epistemológico e
limite de atuação aos detentores do poder político.

Toda política criminal que deseja ser racional — no sentido
de ser organizada por critérios claros, precisos e consagrados
pela experiência humana — e legítima — no sentido de haurida
e destinada à mais ampla parcela da população — deve construir
suas bases sobre dois pilares: o direito e o homem.

Direito para além e aquém da lei posta, mas sem dela
prescindir como forma mais segura de organização social.  O
Direito deve ser considerado como o conjunto de prescrições
(normativas e decisórias) claras e destinadas a conferir, a todos
os integrantes sociais e aos agentes públicos, a segurança
necessária para seu atuar autorizado e para limitar a
intervenção dos exercedores do poder político.

Mas de nada adiantaria um bom Direito se ele não
guardasse a mínima afinidade com as pessoas às quais se
destina. A pessoa humana é o princípio e o fim de qualquer
atividade pública, portanto, deve ser o primeiro ponto das
preocupações e o destinatário final das atividades políticas.

Ambos os pilares referidos nos conduzem à escolher a atual
Constituição Brasileira como marco inicial legítimo e duradouro,
estruturado e resultante da evolução das experiências humanas.

Esta escolha não se faz por imperativo hierárquico de ser
a Constituição a lei fundamental de um país e a partir da qual
todas as demais devem ser construídas harmonicamente. Uma
vez que, apenas por essa perspectiva hierárquica, poder-se-ia
escolher constituições autoritárias ou elaboradas para a defesa
de um determinado grupo, em prejuízo dos demais. Não é o que
ocorre com a nossa atual Constituição.

Para demonstrar seu caráter humanitário e destinado à
formação de uma Nação una e dirigida ao bem comum, basta
observar seus princípios fundamentais e pelos quais se assevera,
como preocupação primeira, ser o Brasil um Estado Democrático
de Direito, do qual todo poder emana do povo e é em seu nome
exercido, e, em cujos fundamentos destacam-se, ao que nos
importa nessa exposição, a dignidade da pessoa humana e o
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pluralismo político (art. 1º). Também entre seus princípios
fundamentais inserem-se seus objetivos reitores, quais sejam:
construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o
desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais
e, por fim, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação (art. 3º).

Destes princípios fundamentais, ninguém pode dissentir,
não por força de ser norma constitucional, mas por força da
humanidade inquestionavelmente contida em seus fundamentos
e objetivos.

A constatação estruturante e humanitária de nossa
Constituição ainda pode ser observada pela consonância que
guarda com os Tratados Internacionais de Direitos Humanos,
consagrados pelos povos da atualidade como conquistas do homem
após as experiências bélicas das duas grandes guerras mundiais,
da primeira metade do século XX.

Os Tratados Internacionais de Direitos Humanos tem como
sua base histórica a experiência do que pode acarretar o
autoritarismo, a desconsideração pelo homem, a utilização do
poder político para fins egoísticos e o desejo de supremacia de
um grupo sobre outros. Nada foi mais desastroso e nada foi mais
contundente. A morte, a tortura, a expropriação da liberdade e
da dignidade humana, no seu mais simples e elementar sentido,
nunca foram tão intensas e disseminadas por tantos países.
Guerras de povos e irmãos que, como um dos poucos, bons e
perenes frutos, deixou à humanidade a experiência de que,
somente com diplomas Internacionais de fixação mínima de uma
pauta de garantias ao Homem, podemos estruturar sistemas
juspolíticos positivos ao desenvolvimento humano.

Nesse sentido, nossa Constituição não é apenas o reflexo
dos textos internacionais já existentes sobre os direitos e
garantias fundamentais do homem, mas está inteiramente
permeável a inserir no ordenamento jurídico brasileiro, por força
dos parágrafos existentes em seu artigo 5º, outros princípios,
direitos e garantias fundamentais existentes ou a serem
elaborados para o desenvolvimento do homem.
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Assim, nossa atual Constituição e os Tratados Internacionais
de Direitos do Homem devem servir como o único arcabouço legal
e esteio epistemológico legítimos, para ser o formal ponto de
partida para a elaboração de uma política criminal.

Mas, apenas essa base constitucional não é suficiente para
a formação de uma política criminal brasileira. É necessário,
ainda, não olvidar as características e desejos do povo brasileiro.

A participação popular na discussão de políticas públicas,
notadamente a política criminal, é de fundamental importância,
por ser uma necessária via de duas mãos, e, pela qual, não
apenas os representantes populares dirão o que esperam da
política criminal, mas deverão ouvir e compreender que a cultura
até hoje entranhada, de que todos os seus problemas são
resolvidos pela legislação criminal, deverá ser rechaçada. Assim
como rechaçados também deverão ser os preconceitos, de muitos
“senhores do saber”, de que a violência vem da pobreza e de
que toda forma de violência é crime e deve ser punida.

O fato da maior obrigação pela construção de uma política
criminal ser dos agentes públicos, exatamente por estarem
nessa condição, não significa dizer que se deva levar em conta
apenas o que entenderem conveniente a seus próprios interesses
ou das classes que neles projetam mais significativa influência.
Os preceitos constitucionais e internacionais de promoção do
bem comum, igualdade e dignidade da pessoa humana não se
dirigem apenas aos interesses dos detentores do poder político.
Devem atingir a todos integrantes da comunhão social, pobres
e ricos, fracos e fortes, suspeitos e inocentes, culpados e
injustiçados, condenados e vítimas, prejudicados e beneficiados.

1.   Necessária superação do falso dilema: “eficiência
versus garantismo”

A construção de uma política criminal tendo em vista o
homem e o bem comum deve, necessariamente, consistir em
uma mudança de mentalidade.

Na área processual penal, por exemplo, uma nova política
criminal somente poderá ser efetivamente discutida se estivermos
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maduros para superar um falso dilema que pseudo ideologias
teórico-academicistas insistem em construir, qual seja, uma
inconciliável dicotomia entre eficiência e garantismo.

Por ignorância ou má fé, insiste-se em difundir a idéia de
que sistemas garantistas são ineficientes, pois dificultam o
rápido julgamento do culpado. Afirma-se, velada ou
expressamente, que a execução das normas decorrentes dos
princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do
contraditório, da inadmissão da prova ilícita (inclua-se aqui,
p.ex., a confissão mediante tortura, a busca e apreensão sem
ordem judicial, a quebra do sigilo de dados sem ordem judicial,
etc.), da liberdade no curso do processo como regra, entre outras
torna, o processo demorado, custoso e improfícuo.

Descartadas as pessoas que professam esse entendimento
para fazer valer uma vaidade acadêmica ou um fetichismo
punitivo, as demais e de boa fé esquecem que a estrutura do
atual Código de Processo Penal, inegavelmente inquisitivo, está
em completa dissonância com a estrutura acusatória
determinada pela Constituição e única passível de incorporar
aquela base principiológica constitucional e internacional.

Não há dicotomia entre eficiência e garantias
constitucionais, o que há é uma inconciliável dicotomia entre a
estrutura legal do processo penal brasileiro atual e a
Constituição. A superação daquele falso dilema passa,
necessariamente, pela elaboração de uma nova legislação
processual penal.

Nessa nova legislação, princípios como a oralidade e
simplicidade das formas processuais serão a regra, porquanto
assim é no sistema acusatório. A responsabilidade dos
operadores do direito crescerá na medida em que deverão ser
mais aptos a decidir e atuar em processos mais céleres. As
partes e o juiz terão seus papéis bem delineados e suas
atribuições simplificadas, sem superposição de tarefas ou
repetição de atos. Os atos investigativos deverão ser norteados
por uma maior capacidade investigativa a fim de reduzir o
número de ações penais infundadas. Deve-se criar um espaço
para o consenso em matéria de crimes de menor potencial
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ofensivo, cuja seleção e tratamento deve ser proveitoso para os
participantes daquele consenso e das vítimas.

Esse pseudo dilema, característico da área processual
penal, encontra pares não menos significativos na área penal
e penitenciária, e todos são óbices para a formação de uma
nova política criminal. Isto porque não representam apenas
alterações legais, mas mudanças de mentalidades e hábitos.
Significam perda de poder para alguns operadores, aumento de
responsabilidade para todos operadores e exposição da falta de
preparo técnico de outros tantos.

2. Uma proposta para início de uma Política Criminal
brasileira na área processual penal

O desafio está em como conciliar todo o antes expendido
em um projeto — ou ao menos em um início de projeto — de
formação de uma política criminal.

Sem olvidar que política criminal não se limita à legislação
criminal, mas reconhecendo-a como o mais significativo
instrumento de exercício e implementação daquela política
pública, volta-se, aqui, a atenção para a área processual penal.

 A questão, à qual se pretende oferecer uma resposta é:
Como viabilizar a construção de uma política criminal para a
área de processo penal, com a participação popular efetiva e
com base nos princípios constitucionais e internacionais de
direitos do homem?

Por meio da formação de uma pauta mínima, inicial,
vinculativa e estruturada, de aplicação daqueles princípios
fundamentais destinados ao processo penal, em cada parte dessa
área jurídica. Essa pauta, nesse primeiro instante, não é um
Código. Mais se aproximaria da experiência de outros países de
uma lei delegante, por meio da qual o Poder Legislativo formula
regras mínimas e vinculantes que devem ser obedecidas e, a
partir das quais, uma comissão de juristas é formada para a
redação de um Código.
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Durante os trabalhos da comissão devem haver consultas
e debates, não só entre os integrantes da comissão, mas entre
representantes populares e dos operadores do direito, das mais
variadas funções, a fim de colaborarem na redação de uma
legislação que a todos atingirá. Posteriormente, finalizados os
trabalhos da comissão, a redação é enviada ao Poder Legislativo
que, por meio de uma comissão revisora técnica, verificará a
fidedignidade entre aquela pauta autorizadora e vinculativa e a
redação apresentada de Código.

Essa pauta, fixadora de limites e pressupostos, deve
fornecer segurança para as necessárias mutabilidades e
adaptações de uma política criminal, na área processual penal,
perene e duradoura. Assim, deverá ter base imutável e sólida
de princípios e regras orientadoras para uma nova legislação.
Nesse sentido, como pórtico mais seguro dentro do sistema
jurídico nacional, deverá ter como conteúdo primaz as “cláusulas
pétreas” dispostas na Constituição e dirigidas ao processo penal.

No Brasil, muito se discute se nossa Constituição autoriza
ou não a elaboração de lei delegante para a formulação de um
Código de Processo Penal. Novamente, não nos podemos deter
por questões práticas facilmente superáveis. Para além da
discussão, se há ou não autorização constitucional para
elaboração formal daquela espécie de lei delegante, melhor que
se inicie a formulação daquela pauta mínima e vinculativa, como
marco inicial de uma nova política criminal, clara,
constitucional, permeável à participação popular e setorial,
enfim, projete-se um início e um marco seguro.

Sem esse início, não há como começarmos a demonstrar
racional, técnica, pacífica e legitimamente a nossa mais
completa insatisfação com “o que” e “de que forma” está se
conduzindo a produção legislativa para a área criminal brasileira.

VI – Conclusão

O Brasil vive uma crise de legitimidade de instituições e
políticas públicas. Não apresenta uma Política de Estado e,
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portanto, expõe suas instituições às incertezas e ineficiências
inerentes a um atuar desorganizado e desestruturante. Perde
a cada dia e em todas as áreas de atuação a necessária
legitimidade informadora de qualquer política pública.

Na política criminal o Brasil não está colhendo melhor sorte.

Exatamente porque não tem uma Política de Estado, perene
e abrangente para todas as áreas da sociedade, não possui a
necessária coordenação entre as várias áreas públicas. A política
criminal não tem definidos os seus limites, uma vez que não
sabe que parte dos problemas está afeita, p.ex., à política social,
à educacional, à econômica ou à tributária, e o que é,
efetivamente, matéria criminal. O Estado não sabe utilizar as
políticas públicas não punitivas para reduzir o âmbito da política
criminal, não sabe, enfim, utilizar com parcimônia a mais
importante arma que possui para exercer seu poder político em
busca da coesão social, qual seja, a sanção penal.

A legislação criminal é utilizada para muitas questões às
quais é imprópria. Direito penal não resolve conflito social e
processo penal não serve para aplacar a sanha da mídia. Quando
assim são usados mostram-se ineficientes e levam ao descrédito
as instituições judiciárias, persecutórias e os agentes públicos
em geral.

Como efeito danoso e mais deletério, o Estado e seus
agentes, percebendo a ineficiência do aparato criminal, não
reconhecem que ela advém de seu emprego indevido, mas
entendem que a ineficiência está na pouca força punitiva
utilizada. Assim, desviando ainda mais a função da legislação
criminal, produz leis punitivas de emergência e assistêmicas.

A única forma de reverter esse processo histórico, que
atualmente ganha uma contundência capital — com a exposição
às claras da ineficiência pública de contenção da criminalidade
e neutralização das origens do crime —, é haver uma mudança
de mentalidade pela qual se proceda a uma ruptura com o
processo ciclópico e desarrazoado de produção legislativa.

Nessa mudança de mentalidade está incluído o
reconhecimento de que ninguém é capaz, sozinho, de gestar e
gerir uma necessária revolução na formação de uma política



208

Arquivos do Ministério da Justiça, Brasília, Ano 51, número 190, jul./dez. 2006.

criminal. As vaidades e arrogâncias devem ser postas de lado,
as mais firmes convicções teóricas precisam ser revistas e os
pré-conceitos formados para o que seria “eficiente” ao século
XX devem ser repensados se ainda encontram atualidade, não
para o início do século XXI, mas para muitas de suas décadas.

Patriótica e humildemente devemos aceitar que tudo o que
até agora fizemos, incentivamos, consentimos ou toleramos está
errado. Devemos reconhecer nossos erros e insuficiências para
com a população que sofre sempre e a cada dia as violências
produzidas pelo sistema criminal que hoje existe.

Precisamos, enfim, recomeçar.

Nesse contexto se coloca a expressão “caos” do título do
artigo. Caos entendido, mitologicamente, não como um deus
“mas um princípio, o do começo confuso de todas as coisas, a imagem
do que existia antes dos deuses, antes dos mortais e de onde tudo foi
gerado. Caos gerou Érebo e a Noite. Depois, da sua massa confusa,
surgiram o Dia e Éter, com o primeiro desabrochar da luz indispensável
à eclosão da vida”.30
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PENA PÚBLICA E ESCRAVISMO

                                     Nilo Batista (*)

Para Abdias do Nascimento,

aos seus noventa anos de luta.

I

Por volta de 9:30h do dia 1º de outubro de 1879, na Fazenda
S. João da Barra, situada na freguesia de S. Sebastião de
Ferreiros, em Vassouras, Província do Rio de Janeiro, de
propriedade de Antonio de Souza Guimarães, os escravos Gil,
Manoel, Quintiliano, Marciano e Joaquim mataram o feitor, o
português José Bastos Oliveira1. O auto de corpo de delito,
elaborado por dois vizinhos leigos2, descreveria seis ferimentos
distintos na cabeça, quatro dos quais evidentemente mortais3,

* Professor Titular de Direito Penal da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

1 Todas as informações e transcrições (ortograficamente atualizadas) concernentes a
este caso foram extraídas da cópia microfilmada do respectivo processo criminal,
que será citado por sua numeração original (fls. ...). Esta cópia integra uma pequena
coleção que pertence ao ICC, composta de 53 processos criminais contra escravos,
tramitados entre 1836 e 1885, na comarca de Vassouras. Os originais se encontram
hoje arquivados na USS; a iniciativa de recuperação e organização de tal documentação
judiciária foi da OAB-RJ.

2 Fls. 4 ss. Após o nome de cada um dos peritos, o escrivão registrou “não profissional”.
O auto inclui também matéria que hoje pertenceria a um exame de local.

3 “Sobre a orelha (...) um grande ferimento com três polegadas de comprimento e profundidade
até os miolos”; “outro ferimento com uma e meia polegada de comprido partindo também o
crâneo”; “do lado de baixo do queixo encostando na garganta (...) quebrando a mandíbula
inferior”; “abaixo do olho (...) esquerdo um outro ferimento quebrando o osso
correspondente” (fls. 5).
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uma esganadura4, uma típica lesão de defesa5, contusões no
ombro direito “que parecem ter sido feitas com um pau” e “nas costas
diversas escoriações”6. Praticado o crime, os cinco escravos
dirigiram-se à cidade e apresentaram-se na Delegacia de Polícia,
tendo no percurso cruzado com seu senhor que, informado do
ocorrido, regressava à fazenda.

A vítima Bastos retornara a suas funções havia poucos
dias, depois de ter prestado contas à Justiça da comarca de
Iguassu por um “pequeno crime”, como registrou, numa carta
dirigida ao Subdelegado de Polícia, o fazendeiro Antônio de Souza
Guimarães. Nesta carta, escrita um dia após o crime, Guimarães
tratava de assegurar que Bastos “se achava hospedado” em sua
casa, embora reconhecendo que anteriormente ele trabalhara
“como meu feitor”7. Oportunamente compreenderemos melhor as
preocupações de Guimarães em negar que, por ocasião do
homicídio, Bastos possuísse a qualidade de feitor. Se do “pequeno
crime” de Bastos em Iguassu não há maiores referências no
processo, de seus abusos naquilo que o Promotor Público
chamaria de “direito de castigar”8 temos algumas informações. O
indiciado Gil declarou, e outros depoimentos corroboraram, que
“Bastos empregava castigos severos de chicote e palmatória a ponto
de feri-los nas nádegas e costas” e ainda “muitas vezes empregava a
palmatória nas solas dos pés a ponto de estas caírem”9.

Gil fez ao Delegado uma exposição pormenorizada do
planejamento do homicídio:

“ontem de manhã, ao saírem (...) para o serviço ele
respondente, Manoel, Quinti(lia)no, Marciano e Joaquim
haviam combinado matar Bastos, se no serviço désse
em qualquer deles, de modo que o que estivesse mais
próximo do que primeiro apanhasse seria quem daria o

4"Apresenta mais no pescoço um círculo arroxeado que denota ter sido agarrado com as mãos
para produzir a estrangulação” (fls. 5).

5 “Apresenta ainda mais o braço esquerdo fraturado um pouco acima do cotovelo” (fls. 6).
6 Fls. 5 v.
7 Fls. 3.
8 Fls. 64 v.
9 Fls. 12.
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primeiro golpe, e como foi Manoel o primeiro que apanhou
ele respondente, que estava perto dele, foi quem deu a
primeira pancada que deitou Bastos por terra”10.

É curioso perceber que o Delegado, apesar da claríssima
situação de co-autoria em homicídio qualificado pelo ajuste
prévio11, referendada pelo auto de corpo de delito, passa a
interessar-se extraordinariamente pelo momento exato no qual
Bastos apresentou sua alma a um julgamento decerto mais
severo que o de Iguassu. Indagado a respeito, Manoel lhe
assegurará que Quintiliano, Marciano e Joaquim “deram também
com as enxadas em Bastos, que ainda se mexia”12. Quintiliano
procurará satisfazer a curiosidade do Delegado, garantindo-lhe
que quando “ele respondente deu-lhe também uma pancada (...)
Bastos já estava quase morto (...) prostrado por terra e tremendo”. Ao
ser, porém, indagado sobre Marciano e Joaquim, dirá – seja por
supor que seria o melhor para eles, seja por ser verdade (verdade
que, como vimos, não excluiria a co-autoria deles) – que ao
golpearem o feitor, “Bastos já estava morto”13. Não foi difícil para o
Delegado fazer com que Marciano e Joaquim admitissem que,
quando atingiram Bastos, ele já houvera morrido14.

Ao delegado (estranhamente, para os olhos de hoje)
empenhado em reduzir o número de indiciados, mesmo desafiando
a prova (as lesões descritas no auto do corpo de delito, compatíveis
com as confissões e recíprocas chamadas de co-réu de Gil, Manoel
e Quintiliano) e a letra da lei (arts. 4º, 5º e 16, inc. 17, CCr
1830), haveria de corresponder um Promotor Público igualmente
econômico em acusações contra a propriedade alheia. De fato,

10 Fls. 13.
11 Arts. 4°, 5° e 16, inc. 17, CCr 1830 c/c art. 192 CCr 1830 ou c/c art. 1° da lei n°

4, de 10.jun.1835. Tais dispositivos permitiam plenamente a solução jurídica que,
formulada em linguagem de um século após o caso, adverte que “aquele que comparece
ao local da realização na qualidade de executor de reserva é co-autor; (...) inúmeras
vezes, a própria execução é tarefa fungível, ao sabor das circunstâncias concretas,
e o executor se converte em assistente, e vice-versa, porque a vítima saiu pela porta
errada” (no caso, dependendo de quem seria chicoteado pelo feitor Bastos, e de
quem estaria mais próximo). Cf. Batista, Nilo, Concurso de Agentes, Rio, 1979, ed.
L. Juris, p. 82.

12 Fls. 15 v.
13 Fls. 17 v. e 18.
14 Fls. 19 v. e 22.
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a denúncia oferecida pelo Dr. Rodolfo Leite Ribeiro, em 8 de
outubro de 1879, atribuía o homicídio do “infeliz feitor” apenas a
Gil e Manoel. Sobre os demais, observava:

“Os escravos Quinti(lia)no, Marciano e Joaquim vieram
depois exercer sevícias em um cadáver, pelo que escapam
às previsões da nossa lei penal, se bem que procurassem
açodadamente colocar-se sob a ação da Justiça, que se
lhes afigura mais favorável que a do cativeiro”15.

Como, a despeito daquela carta do senhor dos réus, já
entranhada nos autos, para o Promotor Público “a qualidade de
feitor (da vítima) não se pode contestar”16, a subsunção jurídica se
deslocava do artigo 192 CCr 1830 (homicídio comum qualificado
pelo ajuste prévio, punível em grau máximo com morte, em grau
médio com galés, e em grau mínimo com 20 anos de prisão com
trabalhos, esta última conversível – quanto a escravos – em açoites
e imposição de ferros17) para o artigo 1º da lei nº 4, de 10.jun.1835
(homicídio especial do escravo contra o senhor ou familiares dele,
ou contra “administrador, feitor” ou suas mulheres, punível
exclusivamente com a pena de morte que, segundo o artigo 4º da
referida lei, “se executará sem recurso algum”18). Assim empostou-
se a acusação.

15 Denúncia, 2ª lauda (fls. s/n na cópia).
16 Denúncia, ibidem.
17 Art. 60 CCr 1830: Se o réu for escravo, e incorrer em pena que não seja a capital ou

de galés, será condenado na de açoutes, e, depois de os sofrer, será entregue a seu
senhor, que se obrigará a trazê-lo com um ferro pelo tempo e maneira que o juiz o
designar. O número de açoites será fixado na sentença, e o escravo não poderá
levar por dia mais de cinqüenta.

18 A supressão de qualquer recurso para escravos (e também índios) condenados à
morte remontava ao Regimento dos Ouvidores do Rio de Janeiro, outorgado em
11.mar.1669, cujo § 6° preconizava “execução sem apelação nem agravo”; provi-
sões de 22.jul.1705 e de 24.fev.1731 autorizavam respectivamente os Ouvidores
de São Paulo e de Minas Gerais a procederem de igual modo. Decreto de 11.abr.1829,
considerando que réus escravos condenados por “homicídios praticados (...) em
seus próprios senhores” não seriam “dignos da (...) Imperial Clemência”, determi-
nava a execução das sentenças “independentemente de subirem à (...) Imperial
Presença”. Aviso de 26.fev.1834 mandava aos magistrados fosse observado tal de-
creto. No coração do movimento político chamado de regresso, a lei n° 261, de
3.dez.1841, que reformou o Código de Processo Criminal, reafirmaria que “das
sentenças proferidas nos crimes de que trata a lei de 10 de junho de 1835 não
haverá recurso algum, nem mesmo o de revista” (art. 80). Embora transigindo com
a vigência do decreto de 11.abr.1829 em seu art. 2°, novo decreto de 9 de março de
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   1837 ressalvava da interdição recursal “o direito de petição de Graça ao Poder
Moderador” (art. 1°). O Regulamento n° 120, de 31.jan.1842, que ordenaria admi-
nistrativamente a lei n° 261, de 3.dez.1841, incorporava tal ressalva: “não haverá
recurso algum, nem mesmo o de revista, mas prevalece o que se dá para o poder
moderador, nos termos do decreto de 9 de março de 1837” (art. 501). O aviso n° 63,
de 3.fev.1837, do ministro Gustavo Adolfo de Aguiar Pantoja, esclarecia que a
interdição só poderia abranger os “recursos ordinários, e jamais o direito de perdo-
ar e moderar as penas, que é uma prerrogativa concedida pela Constituição ao
Poder Moderador, da qual não o pode privar uma lei ordinária”. Sem embargo das
inúmeras execuções expeditas que se deram, e mesmo de retrocessos explícitos
(como o do Aviso n° 264, de 27.nov.1852), o entendimento de Aguiar Pantoja viria
a prevalecer, consagrado pelos decretos n° 1.310, de 2.jan.1854 e n° 1.458, de
14.out.1854, e por Aviso de 22.jan.1853.

19 Fls. 2.
20 Fls. 8.
21 Fls. 10.
22 Fls. 26.
23 Os escravos, como certos parentes próximos e os menores de 14 anos, não podiam

testemunhar, “mas o juiz poderá informar-se delles sobre o objeto da queixa ou da
denúncia”, sem deferir-lhes juramento (art. 89 CPCr 1832). Cf. Ramalho, Joaquim
Ignacio, Elementos do Processo Criminal, S. Paulo, 1856, ed. Tip. 2 de Dezembro,
p. 103.

24 Fls. 27, 28v. e 29 (três depoimentos distintos).
25 Fls. 28.

Por mais incômoda que fosse para o senhor dos réus,
Guimarães – que já recuperara três quintos de sua propriedade,
com os escrúpulos do Delegado e do Promotor Público acerca da
consistência das confissões e das chamadas de co-réu – a
qualidade de feitor da vítima Bastos aparecia por todo lado. Na
primeira comunicação oficial sobre o crime, o Inspetor interino
mencionava ao Subdelegado de Ferreiros que os escravos
“assassinaram a enxadadas o feitor”19; o Subdelegado, ao informar
ao Juiz de Paz, qualificava a vítima como “feitor da Fazenda São
João da Barra”20; e o Delegado de Vassouras, ao remeter ao
Subdelegado de Ferreiros os depoimentos cautelosamente colhidos
por ele, referir-se-á a “José Bastos, feitor da fazenda do dito
Guimarães”21. Uma testemunha que, a caminho de sua casa,
passava no momento do crime em “terras da Fazenda São João da
Barra”, foi chamada por “Dona Maria, mulher de Guimarães”, que
lhe pediu fosse avisar a seu marido de que uns escravos “tinham
matado o feitor”22. No depoimento de informantes escravos23, mesmo
aqueles que por recomendação do senhor ou por solidariedade
aos companheiros trataram de circunscrever o homicídio a Gil e
Manuel, existem locuções espontâneas como “chegou o feitor José
de Bastos”24 ou “enquanto o feitor desenrolava o chicote que trazia”25.
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É claro que os defensores dos réus – indicados por
Guimarães, na posição de seu “curador nato”26 – esmeraram-
se em inquirir prestimosas testemunhas e informantes para
corroborar a afirmação de Guimarães naquela carta aflita, no
sentido de que Bastos, apesar daquele chicote brandido que
custou-lhe a vida, não passava de um hóspede, que “fôra outrora
feitor”, como consta de um dos depoimentos27. Apesar de toda a
boa vontade do Juiz Municipal, o Tenente José Florêncio de
Mello, no ditado para o escrivão, ainda era preciso contornar
acidentes, como este:

“A requerimento do Doutor Curador disse que José de
Bastos lhe parecia ser feitor da Fazenda, ou ao menos é
esta sua suposição, porque morando longe não estava
bem certo da administração do estabelecimento”28.

Argumentando não haver “a menor dúvida” quanto à qualidade
de feitor da vítima José de Bastos Oliveira, até pela circunstância
de estar ele, na ocasião do crime, “dirigindo escravos em serviço de
lavoura, com todas as prerrogativas de tal cargo”, inclusive aquelas
pertinentes ao “direito de castigar, cujo exercício foi-lhe tão fatal”, o
Promotor postulou a pronúncia nos termos da denúncia29.
Argumentando que o processo era “mais uma triste conseqüência da
fatal lei de 28 de setembro de 1871”30 – afinal, “porventura antes da lei
dos nascituros os escravos pensavam em liberdade?” –, que “o escravo
se faz criminoso para subtrair-se ao cativeiro do senhor, aceitando de
melhor vontade a escravidão da pena” e acreditando, “na sua ignorância,
no seu fetichismo, que assim melhora a sua sorte”, e que a vítima “não
era empregado da Fazenda”, o advogado requereu que a pronúncia

26 Perdigão Malheiro, Agostinho Marques, A Escravidão no Brasil, Petrópolis, 1976, ed.
Vozes-INL, v. I, p. 46. A obrigação do senhor defender seus escravos em juízo é remontada
a um decreto de 30.set.1693 e a um alvará de 3.out.1758 por Trigo de Loureiro,
Lourenço, Instituições de Direito Civil Brasileiro, Rio, 1871, ed. Garnier, t. I, p. 43.
Em 15 de outubro de 1879, Antonio de Souza Guimarães outorgou mandato aos advogados
Manoel Simões de Souza Pinto e José de Paiva Magalhães Calvet para a defesa de Gil
e Manoel (fls. 61 ss).

27 Fls. 47.
28 Fls. 43v.
29 Fls. 64 ss.
30 Sobre o debate jurídico em torno da chamada lei do ventre livre, cf. Spiller Pena,

Eduardo, Pajens da Casa Imperial, Campinas, 2001, ed. Unicamp.
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reconhecesse o homicídio comum, e não o especial da lei de
10.jun.183531. Entendendo que a qualidade de feitor da vítima
“parece suficientemente demonstrada pelas circunstâncias do delito”, o
Juiz Municipal atendeu ao Promotor de Justiça32. O recurso de
ofício foi improvido pelo Juiz de Direito Carlos de Souza da Silveira,
que considerou ter sido o delito “bem classificado”33.

No dia 20 de dezembro de 1879, o júri, convocado para as
10:00 horas, após os debates – não houve réplica – negou por 9
votos o 4º quesito (que indagava se a vítima era feitor), e negou
por 7 votos o 5º quesito (que indagava se houvera ajuste prévio, o
que qualificaria o homicídio – já agora, comum34). Diante deste
resultado, o Juiz de Direito, considerando Gil e Manoel incursos
“no grau médio” das sanções do homicídio simples35, converteu a
pena (art. 60 CCr 1830) em 400 açoites para cada um, “cumprida
a qual serão entregues a seu senhor, que fica obrigado a trazê-los com
um ferro ao pescoço por espaço de dous anos”36.

Podemos imaginar os sobressaltos de Guimarães durante
este julgamento, em seus receios de perder os dois escravos. Ao
final, teria cumprimentado efusivamente seus advogados, e mais
discretamente – num tom de velado agradecimento – aos jurados
seus vizinhos, ao juiz, ao promotor, ao delegado, ao subdelegado...
Retornando à tardinha para sua fazenda, Guimarães sentia-se
aliviado: seu prejuízo com o caso se cingira a um feitor, dois
advogados e custas processuais de 238$700 réis37. O sistema
penal funcionara.

Mais difícil seria imaginar os sentimentos dos réus, que
presenciaram a leitura da sentença, encerrando a sessão. Manoel
era natural da província do Rio de Janeiro, porém Gil era africano.
Como teriam compreendido os rituais daquele dia, cujo resultado

31 Fls. 62 ss.
32 Fls. 65 v.
33 Fls. 68.
34 A mesma votação para os dois réus. Fls. s/n na cópia.
35 Art. 193 CCr 1830: galés perpétuas no grau máximo, prisão com trabalho por doze

anos no médio, e por seis no mínimo.
36 Fls. s/n na cópia.
37 Fls. s/n na cópia.
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concreto era recair sobre eles uma pena pública que correspondia
exatamente à última vontade do cruel feitor?

II

Tem sido negligenciada, senão desconsiderada, pela reflexão
penalística brasileira a circunstância de ter a pena pública sido
instituída entre nós no marco de um modo de produção escravista.
A partir de um ensaio de Marx, Gorender trabalha com o conceito
de “coação extra-econômica”, imanente ao escravismo, integrada
por ter o “senhor o direito privado de castigar fisicamente o
escravo”38. Desde sua captura, que, como observou Florentino,
representa o momento fundacional da “mercadoria humana”39,
estava o escravo totalmente submetido a um poder punitivo
privado, no Brasil jamais regulamentado, que se comunicava
instavelmente com o poder punitivo público. Esta violência
necessária40 na verdade interferia diretamente na infra-estrutura
produtiva: a disciplina punitiva da plantagem vela ferozmente
pela produtividade e supervisiona a escravaria no eito, aquela
mercadoria humana que agora se converteu num meio de
produção humano algemado aos outros meios, como notou Octavio
Ianni41. Segundo Gil, as últimas palavras do feitor Bastos,
proferidas quando começava a vergastar Manoel, foram: “- então é
este o serviço que vocês têm feito”?!42 Se a designação “extra-
econômica” é adequada quando em oposição à coação econômica
que no capitalismo industrial impele a classe desprovida dos meios
de produção a assalariar-se, para o escravismo – que não apenas

38 Gorender, Jacob, O Escravismo Colonial, S. Paulo, 1980, ed. Ática, pp. 70, 83 e
passim.

39 Florentino, Manolo G., Em Costas Negras, Rio, 1985, ed. Arq. Nac., p. 102.
40 “A relação entre latifúndio e escravos implica necessariamente em violência”

(Cerqueira Filho, Gisálio e Neder, Gizlene, Brasil – Violência & Conciliação no Dia
a Dia, P. Alegre, 1987, ed. Fabris, p. 18); “os castigos e os tormentos infligidos aos
escravos (...) constituíam uma necessidade imposta irrecusavelmente pela própria
ordem escravista” (Freitas, Décio, Palmares – a Guerra dos Escravos, Rio, 1978,
ed. Graal, p. 33).

41 Escravidão e Racismo, S. Paulo, 1978, ed. Hucitec, p. 10.
42 Fls. 12.
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se institui e se mantém através do exercício de um poder punitivo
privado, mas também produz fustigado por ele – tal designação
parece imprópria. Esta impropriedade será tanto mais percebida
quanto mais este poder punitivo privado se explicite juridicamente
como poder punitivo doméstico, com suas antigas raízes no poder
do pater romano, de vida e de morte43, e também quanto mais nos
aproximemos da conotação etimológica da palavra economia –
oikonomia, as regras que regem a casa.

Esse poder punitivo doméstico, eixo estratégico do
empreendimento escravista, resistiu com sucesso no Brasil a
ver-se regulamentado. Salmoral menciona a resistência
senhorial, nas colônias espanholas, ao advento de Códigos
Negros, destacando “la hostilidad de los amos de esclavos hacia
cualquier intento de regulación (...) porque representaba un recorte
de su omnímodo poder sobre los siervos”44. No início do século
XVIII, o jesuíta Benci criticava o desconforto dos senhores entre
nós para submeter o escravo às autoridades públicas: “entregar
o servo criminoso à Justiça não diz bem com a nobreza e
fidalguia de senhor”; “deixar o escravo à Justiça e arbítrio dos
julgadores há de ser afronta e menoscabo e desdoiro de sua
pessoa”!45

Por outro lado, no âmbito público, se proliferavam,
principalmente nas posturas municipais46, regras de um direito
penal administrativo, que se valia das penas de multa e de
prisão até 30 dias (na reincidência) para reprimir, no ambiente
urbano, da simples deambulação até manifestações culturais
ou religiosas dos escravos, o próprio fundamento jurídico da
escravidão era tratado vaga e apoditicamente, remetido às

43 Dominis in servos vitae necisque potestatem esse – Inst. I, VIII, § 1°. Sobre as
progressivas limitações deste poder, cf. Bonfante, Pedro, Instituciones de Derecho
Romano, trad. L. Bacci e A. Larrosa, Madri, 1965, ed. Reus, pp. 171 ss.

44 Salmoral, Manuel Lucena, Los Códigos Negros de la América Española, Alcalá, 1996,
ed. Unesco/Un. Alcalá, p. 7.

45 Benci, Jorge, Economia Cristã dos Senhores no Governo dos Escravos, S. Paulo,
1977, ed. Grijalbo, pp. 167 e 168.

46 Lei de 1°.out.1828; CCr 1830, art. 308, § 4°. Também leis provinciais se ocupavam
do controle da escravaria. Cf. Zaffaroni, Raúl et alii, Direito Penal Brasileiro, Rio,
2003, ed. Revan, v. I, pp. 424 ss.
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origens da escravização no jus gentium e no jus civile. No final do
século XVIII, Mello Freire confessava “ignorar profundamente”
o direito e o título em que se baseava a escravidão negra no
Brasil47. Conhecemos a fórmula circunloquial pela qual a
escravidão foi incorporada pela Constituição imperial, como tácito
efeito do direito da propriedade48. Ao apresentar sua
Consolidação das Leis Civis, aprovada pelo governo em 1858,
Teixeira de Freitas realçava não haver “um só lugar de nosso
texto onde se trata de escravos”; apesar de “termos a escravidão
entre nós (...) esse mal é uma excepção” que deverá “extinguir-
se em época mais ou menos remota”, sendo pois conveniente
que “na reforma de nossas leis civis não as maculemos com
disposições vergonhosas (...) que não são muitas” e estariam
melhor alojadas em “nosso Código Negro”49 – que jamais existira
nem existiria.

Este fundamento velado ou subentendido, que não
constava da Constituição nem seria recomendável constasse
das leis civis, era suprido e avigorado pela transferência de
regras jurídicas da escravidão antiga para a escravidão colonial
moderna, operação bem adequada à mentalidade de juristas
formados na tradição européia do direito comum. Mais do que
resolver casos concretos na justiça, tais regras pareciam
legitimar a condição escrava, prevalecendo-se perversamente
de algumas similaridades objetivas. Pense-se desde logo nas
duas grandes situações escravizantes do jus gentium: a captura
na guerra e o nascimento de escrava (partus sequitur ventrem)50.
Mas no jus civile, descartadas as hipóteses especiosas pré-
clássicas (o incensus, o infrequens e o desertor) e outras da ampla

47 “Servi nigri in Brasilia tolerantur; sed quo jure et titulo me penitus ignorare fateor”
(Institutiones Juris Civilis Lusitani, v. II – De Iure Personarum, tit. I, § 12; apud Perdigão
Malheiro, op. cit., v. I, p. 46.

48 Constituição Política do Império do Brazil, de 25.mar.1824, art. 179, inc. XXII: É
garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude.

49 Teixeira de Freitas, Augusto, Consolidação das Leis Civis, Rio, 1876, ed. Garnier,
v. I, p. XXXVII.

50 Cf. Matos Peixoto, José Carlos, Curso de Direito Romano, Rio, 1997, ed. Renovar,
t. I, pp. 278 ss. e Perdigão Malheiro, op. cit., pp. 54 ss.
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casuística elaborada sobre a insolvência ou sobre o cometimento
de certos crimes, que aqui não nos interessam, atentemos para
os riscos elevados do estrangeiro51 e para a venda, mais do que
para a servidão da pena52.

Portanto, se Mello Freire não se recordava da bula Romanus
Pontifex, pela qual o papa Nicolau V, reconhecendo os direitos
lusitanos sobre as conquistas na África, autorizava o rei Afonso
V a “subjugar quaisquer sarracenos e pagãos” e “a todos reduzir
à servidão”53; e também não se recordava de que os capitães-
donatários, por determinação régia, podiam escravizar e até
comercializar no reino “vinte e quatro peças cada ano”54; e
igualmente não se recordava de que o Regimento que D. João III
outorgou em 1549 ao primeiro governador geral, Tomé de Souza,
numa conjuntura de muitas preocupações acerca dos conflitos
com os índios, o autorizava a sair “matando e cativando aquela
parte deles que vos parecer que basta para o seu castigo e
exemplo”55; em suma, se com Mello Freire esquecêssemos as
inúmeras referências que, dentro dos usos legislativos de sua
época, consentiam a escravidão no Brasil, restaria a transferência
milenar das regras jurídicas da escravidão antiga.

Afinal, aqueles “pequenos reinos que guerreavam uns
contra os outros”, como assinalou Pierre Verger56, criando uma

51 “L’absense de tout droit reconnu à l’étranger sur le territoire de Rome permettait en effet
de le réduire en servitude” – Gaudemet, Jean, Les Institutions de l’Antiquité, Paris,
1972, ed. Montchrestien, p. 321. Também na Grécia os estrangeiros estavam
expostos à escravização (cf. Wallon, Henri Alexandre, Histoire de l’Esclavage dans
l’Antiquité, Paris, 1879, ed. Hachette, t. 1°, p. 160-161).

52 Sobre a escravização como pena, e sobre a peculiar condição do servus poenae, cf.
Mommsen, Theodor, Le Droit Pénal Romain, trad. J. Duquesne, Paris, 1907, ed. A.
Fontemoing, t. 3°, pp. 287 ss. No Portugal do século XV, a servidão da pena
tornava nulo o testamento do condenado à morte (Ord. Afo. V, LV).

53 Transcrita em Ribeiro, Darcy e Moreira Neto, C. A., A Fundação do Brasil, Petrópolis,
1992, ed. Vozes, p. 65. Para a mentalidade jurídica quinhentista sobre escravidão,
cf. García Añoveros, J.M., El pensamiento y los argumentos sobre la esclavitud en
Europa en el siglo XVI y su aplicación a los indios americanos y a los negros africanos,
Madri, 2000, ed. CSIS, pp. 125 ss.

54 Como consta da Carta outorgada em 1534 pelo rei D. João III a Duarte Coelho,
transcrita em Ribeiro, Darcy e Moreira Neto, C. A., op. cit., p. 140.

55 Transcrita em Ribeiro, Darcy e Moreira Neto, C. A., op. cit., p. 143.
56 Fluxo e Refluxo – do Tráfico de Escravos entre o Golfo de Benin e a Bahia de Todos

os Santos, trad. T. Gadzanis, S. Paulo, 1987, ed. Corrupio, p. 126. Afirma Manolo
Florentino que “as guerras conformavam o instrumento básico por meio do qual os
homens eram transformados em escravos e vendidos no litoral” (op. cit., p. 91).
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57 Cf. Conrad, Robert Edgar, Tumbeiros – o Tráfico de Escravos para o Brasil, trad. E.
Serapicos, S. Paulo, 1985, ed. Brasiliense, p. 49.

58 Tumbeiros, loc. cit.
59 A palavra carimbo provém do quimbundo kirimbu, significando marca (cf. Antenor

Nascentes, Dicionário Etimológico Resumido, Rio, 1966, ed. INL). Sobre as marcas a
fogo, cf. Robert Conrad, Tumbeiros, cit., p. 51

60 Por alvará de 24 de novembro de 1813, o Príncipe Regente D. João, entre várias medidas
objetivando humanizar o transporte de escravos da África para o Brasil, proibiu se
continuasse a marcar negros pelo bárbaro sistema da carne tostada, deslocando o
sinal para uma “coleira que o escravo traria ao pescoço”. Cf. Goulart, José Alípio, Da
Palmatória ao Patíbulo – Castigos de Escravos no Brasil, Rio, 1971, ed. Conquista, p.
67-68. Estamos abstraindo aqui a marca a fogo penal, que alvará real de 7.mar.1741
preconizou para “negros que forem achados em quilombos”, em cuja espádua se
imprimiria a letra F; caso fosse ele “achado já com a mesma marca, se lhe cortará uma
orelha”. A Constituição de 1824 proibiria marcas a fogo (art. 179, inc. XIX).

escravização que também na África era tradicional57, favoreciam
o álibi perfeito para as razias que, mediante emboscadas ou
fraudes, capturavam homens livres e os submetiam à escravidão.
Conrad calcula que “em cada mil escravos capturados
dificilmente um décimo era escravizado justamente”58. No
imaginário jurídico escravista moderno, tais assaltos criminosos
passavam convenientemente por batalhas, e atraíam a antiga
fundamentação do jus gentium: o escravo é um prisioneiro de
guerra cuja vida foi trocada pela servidão. As marcas a fogo no
corpo do escravizado – o “carimbo”59 tributário com o brasão
real, recibo de quitação, em carne viva, do pagamento da taxa
régia, e a cruz, divisa incandescente do compelle intrare
escravista, ambas impostas no porto de embarque, às quais se
acrescentaria no Brasil, pelo menos até o início do século XIX60,
o ferrete do novo dono – tais marcas tinham efeitos
tranqüilizantes sobre a regularidade da “peça”: era sem dúvida
um escravo juridicamente constituído, e com impostos pagos.
Onde o mito da captura na guerra falhasse, a condição de
estrangeiro supriria: africanos na América são irremissivelmente
estrangeiros escravizáveis, não fossem desde sua vinda já
escravos; muitos juízes brasileiros irão, como seus colegas
romanos, chamá-los de “bárbaros”. Sobre a venda, convém
realçar que o direito privado burguês, alicerçado na liberdade
de contrato, promovera importante expansão na latitude da
vontade senhorial, que repercutirá não apenas na reconfiguração
jurídica da transferência do domínio, presente na codificação
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napoleônica61, mas também na característica da exclusividade do
próprio domínio, exacerbada ao ponto de provocar uma retração na
possibilidade de interferência pública, ou, como percebeu Eduardo
Novoa Monreal, “un deber de abstencionismo del Estado respecto al
ejercicio por el dueño del derecho de propiedad”62. Para o poder punitivo
privado escravista, ouro sobre azul. Por último, e até – como
disseram, no processo que estudamos, os advogados do senhor
dos réus – “a fatal lei de 28 de setembro de 1871”, o nascimento de
escrava, com algumas exceções63, tinha como conseqüência a
condição escrava. Esses princípios vetustos, grotescamente
adaptados às peculiaridades do escravismo colonial, e a
capilarizada casuística que a partir deles o direito romano
desenvolvera, supriam o laconismo envergonhado da Constituição
e das leis civis.

Essa é a flexível moldura jurídica do escravismo no Brasil
imperial. O conjunto multifário de contravenções locais, destinadas
principalmente ao controle da escravaria no espaço urbano,
contrasta com os escassos fundamentos institucionais, velados
ou implícitos, da própria escravidão, que ensejam o usus modernus
pandectarum na solução judicial de casos, e ao mesmo tempo se
beneficiam de efeitos legitimantes dessa recepção artificiosa. A
pena pública, aplicável aos escravos – eles são coisas para o direito
privado, porém são pessoas para o direito penal64 – convive com
uma pena privada, que com ela disputa ou se articula, numa

61 Como se sabe, o Code Civil (art. 1.582) afastou-se do paradigma romano, segundo o
qual só a tradição da coisa operava a transferência do domínio, para reconhecê-la
na simples manifestação da vontade livre no contrato (cf. Barros Monteiro, W.,
Curso de Direito Civil – Direito das Obrigações, S. Paulo, 1962, ed. Saraiva, v. 2,
p. 79). Esta viragem, aparentemente banal ou apenas de técnica jurídica, sinalizava
para as novas e quase ilimitadas funções da vontade proprietária no direito burguês,
e teve entre nós ardorosos defensores, até no campo progressista, como José de
Alencar (A Propriedade, Rio, 1883, ed. Garnier, p. 151). A coisa vendida já não
precisaria ser entregue (traditio) na mão do comprador, nessa mão (manus) que no
direito romano também significava o poder senhorial que podia açoitar ou conceder
liberdade (manumissio): basta agora, num mundo com distâncias desconhecidas da
antigüidade, que a vontade proprietária se manifeste, e o domínio estará transferido,
esteja a coisa onde estiver.

62 El Derecho de Propiedad Privada, Bogotá, 1979, ed. Temis, p. 15.
63 Para estas exceções, Perdigão Malheiro, op. cit., p. 57.
64 Perdigão Malheiro, op. cit., p. 49; Wehling, Arno, O escravo ante a lei civil e a lei

penal no Império, em Wolkmer, Antônio Carlos (org.) Fundamentos de História do
Direito, B. Horizonte, 2001, ed. Del Rey, pp. 373 ss.
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dinâmica que será objeto de nossa atenção. Mas o poder punitivo
privado, que organiza a exploração do trabalho escravizado no
engenho, nas minas, na charqueada, nas fazendas de café, quer
exercer-se, à imagem dos fundamentos institucionais da escravidão,
sem regras expressas, ou com poucas regras, e bem elásticas.

III

Na metade do século XVII, Hobbes já podia caracterizar o direito
de castigar como poder político, e aliás como o maior de todos os
poderes políticos65. A construção moderna dos estados nacionais
europeus necessitara e ainda necessitava de um estratégico
represamento de poder punitivo. Naquela conjuntura, a pena pública
cumpria politicamente um papel semelhante ao que na economia
desempenhavam certas mercadorias de monopólio régio. Estava
em curso, desde o século XII, uma espécie de acumulação primitiva
de poder punitivo, que se fazia às custas das vítimas, gradativamente
espoliadas de seus conflitos, e às custas de poderes punitivos
senhoriais locais, consuetudinários ou foraleiros, domésticos e
eclesiásticos. A pena como regalia não é mera metáfora diante do
empreendimento mercantilista monárquico português.

Também na metade do século XVII, João Fernandes Vieira,
no Recife, está legislando privadamente com seu “Regimento que
há de guardar o Feitor-mor do engenho para fazer bem sua
obrigação”, recomendando-lhe que os castigos não aleijassem nem
incapacitassem os escravos, que deveriam ser amarrados à “mesa”
de um carro de bois para serem açoitados, depois do que, lancetados
com uma navalha ou uma “faca que corte bem”, e tratados os
ferimentos com sal, sumo de limão e urina, seriam acorrentados66.
Tal regimento é de 1663. Um quarto de século depois, superadas

65 “Para segurança dos particulares (...) o direito de usar o gládio do castigo (deve ser)
transferido a algum homem ou conselho (e) necessariamente se entende que este
tenha direito ao poder supremo na cidade. Pois quem tem o direito de punir à sua
discrição tem direito a compelir todos os homens a fazerem todas as coisas que ele
próprio quiser, e não se pode imaginar poder maior que este” (Thomas Hobbes, Do
Cidadão, trad. R. Janine Ribeiro, S. Paulo, 1952, ed. M. Fontes, p. 118).

66 Cf. Gonsalves de Mello, José Antônio, João Fernandes Vieira – Mestre-de-Campo
do Terço de Infantaria de Pernambuco, Lisboa, 2000, ed. CNCDP, p. 365.
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as atribulações de sua regência e de seu reinado, Pedro II expedia
duas cartas ao governador do Estado do Brasil, Matias da Cunha,
que pareciam responder à usurpação de poder punitivo do então
já falecido João Fernandes Vieira. Na primeira delas, o rei,
“por ser informado que muitos poderosos desse Estado que têm
escravos lhes dão muito mau trato e os castigam com crueldade,
o que não é lícito” por ultrapassar “aquele moderado castigo
que é permitido pelas leis”, determinava que pelo assunto se
interessassem “todas as devassas gerais que se tirarem neste
Estado”, sendo os senhores cruéis “obrigados a vendê-los a
pessoas que lhes dêem bom trato”; na segunda, aumentava o
rigor, ordenando que “em excesso grave” de algum senhor “o
fareis processar sumariamente remetendo ao Ouvidor Geral o
conhecimento”, e ainda determinando aos bispos delatassem
os casos “quando lhes constar”. Um ano depois, o poder punitivo
régio que ameaçava o senhorial teve que recuar. Advertido pelo
governador sobre “os inconvenientes que de sua execução
resultavam ao meu serviço e à conservação desse Estado”, o rei
ordenava “que não tenham efeito as ditas ordens de 20 e 23 de
março (...) para que se evitem as perturbações que entre eles
(os escravos) e seus senhores já começaram a haver com a notícia
que tiveram das ordens que se vos havia passado”67. Pedro II
voltaria ao tema em 1698, numa carta dirigida ao governador
João de Lancastro, transcrita por Benci, que se opõe diretamente
ao estilo de açoitar preconizado pelo regimento de João
Fernandes Vieira, com o escravo atado à “mesa” do carro de
boi. Insurgindo-se contra a prática de “prendê-los (os escravos)
por alguma parte do corpo com argolas de ferro, para que assim
fiquem mais seguros para sofrerem a crueldade do castigo”,
“procedimento inumano (que) ofende a natureza e as leis”, o
rei, agora “com prudência e cautela”, mandava ao governador
“que o façais evitar pelos meios que vos parecerem mais
prudentes e eficazes”68. O privilégio real sobre o fazer sofrer
punitivo se reafirma, porém a via do confronto é abandonada
em favor da negociação, “com prudência e cautela”.

67 As três cartas régias transcritas em Goulart, José Alípio, Da Palmatória ao Patíbulo,
cit., pp. 186 e 187.

68 Benci, Jorge, op. cit., p. 156. Também em Goulart, José Alípio, Da Palmatória, cit.,
p. 189.
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Este ilustrativo entrechoque entre o poder punitivo privado
senhorial e o poder punitivo régio nem foi o primeiro, nem seria
o último. A instituição do governo geral (que incluía um ouvidor-
geral), na metade do século XVI, já mutilara profundamente a
jurisdição criminal outorgada duas décadas antes aos capitães-
donatários “por lhes ter dado demasiada alçada”, como observou
frei Vicente do Salvador69. Instalada em 1609, “o funcionamento
da Relação (da Bahia) desagradou a proprietários e comerciantes”,
resultando em “várias representações feitas à Coroa”70; o fato é
que, sem embargo de outro pretexto invocado, foi a Relação
fechada em 1626. A partir do final do século XVII, “um dos
maiores golpes desferidos nas franquias locais foi a introdução
dos juízes de fora no Brasil, em substituição aos juízes ordinários
de eleição popular”71. Nas Minas do século XVIII, onde, por
peculiaridades sobre as quais não nos deteremos, predominou
um diálogo colaborador entre a pena pública e o poder punitivo
senhorial, surpreendia a um jurista minucioso como Tomás
Antônio Gonzaga que réus da justiça oficial não fossem flagelados
nas espáduas – “que açoitar, Dorotheu, em outra parte / só
pertence aos Senhores, quando punem / os caseiros delictos
dos escravos”72 – e o conde de Assumar, aterrorizado com os
quilombolas, propunha numa carta “o corte do tendão de Aquiles
dos cativos”73. Após a independência e a Constituição, no entorno
da elaboração e promulgação do Código Criminal do Império,
encontramos igualmente vestígios de entrechoques. Uma lei

69 História do Brasil, B. Horizonte, 1982, ed. Itatiaia, p. 143.
70 Cf. Salgado, Graça (org.), Fiscais e Meirinhos – a Administração no Brasil Colonial,

Rio, 1985, ed. N. Fronteira, p. 78.
71 Cf. Prado Junior, Caio, História Econômica do Brasil, S. Paulo, 1973, ed. Brasiliense,

p. 52.
72 Cartas Chilenas, Carta 3ª, versos 247 ss. Na vida real, o ouvidor Tomás Antonio

Gonzaga informava à raínha, sobre o governador Luís da Cunha Meneses, que “ele
açoita com instrumentos de castigar os escravos as pessoas livres, sem mais culpa ou
processo do que uma simples informação dos comandantes” (Obras Completas, Rio,
1957, ed. INL, v. II, p. 194).

73 Melo e Souza, Laura de, Desclassificados do Ouro, Rio, 1982, ed. Graal, p. 109. Esta
carta é também mencionada por Hunold Lara, Sílvia, Campos da Violência, Rio, 1988,
ed. Paz e Terra, p. 39. Apoiando-se em Boxer, e atribuindo a proposta à Câmara de
Mariana, Almeida Barbosa, Waldemar de, Negros e Quilombos em Minas Gerais, B.
Horizonte, 1972, p. 25. Sobre escravidão e justiça criminal nas Minas setecentistas,
cf. ainda Silveira, Marco Antonio, O Universo do Indistinto, S. Paulo, 1997, ed.
Hucitec, pp. 111 ss.
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de 1º.out.1828 determinava que as Câmaras Municipais dessem
ao Conselho Geral provincial notícia de maus tratos e atos de
crueldade contra escravos74; um Aviso de Feijó, de 13.jan.1832,
mandava proceder a corpo de delito e sumário “sempre que os
escravos sofressem dos seus senhores castigos imoderados”75;
dias depois, tinha Feijó que expedir novo Aviso, dirigido ao juiz
de paz de Inhaúma, sobre um caso concreto, requisitando
providências para que “o referido escravo não sofra crueldade
daquele senhor”76.

A coexistência da pena pública e de um poder punitivo privado
estaria cabalmente demonstrada apenas pelos incidentes e
hesitações quanto ao exercício do poder de graça. Se a todo processo
histórico de comunalização ou publicização da atividade punitiva
corresponde, como seguro indicador e contraponto, ainda que em
medidas e com características variáveis, o surgimento da graça77,
é fora de dúvida que sua “configuração moderna toma forma na
época das monarquias absolutas: só então o poder de clemência
concentra-se nas mãos do soberano e subtrai-se à disponibilidade
dos senhores locais e das autoridades religiosas (...) perdendo o
caráter de perdão privado (...) e objetivando-se (na perspectiva) das
funções públicas do Estado”78. Em certo sentido, só aquele
represamento de poder punitivo que participa da construção dos
estados nacionais europeus viabilizou a configuração moderna da
graça. Portanto, aqueles incidentes e hesitações sobre o cabimento
da clemência imperial em homicídio de escravos contra senhores79

estão a revelar que o medo senhorial, num certo estágio, e o
interesse senhorial na preservação do produtor direto, em outro,

74 Gerson, Brasil, A Escravidão no Império, Rio, 1975, ed. Pallas, p. 33.
75 Apud Figueiredo, Ariosvaldo, O Negro e a Violência do Branco, Rio, 1977, ed. J.

Álvaro, p. 66.
76 Aviso n° 47, de 30.jan.1832, transcrito em Goulart, José Alípio, Da Palmatória, cit., p.

197. Outro Aviso, de 11.nov.1835, voltava ao tema da proibição de castigos excessivos.
77 Num estudo sobre uma legislação penal da alta idade média, no reino visigótico ibérico,

observávamos que “a graça é o contraponto seguro da pena pública” (Batista, Nilo,
Matrizes Ibéricas do Sistema Penal Brasileiro, Rio, 2000, ed. Revan, v. I, p. 84). Para
referências históricas, uma síntese em Saraiva de Moraes, Railda, O Poder da Graça,
Rio, 1979, ed. Forense, pp. 1 ss.

78 Zagrebelsky, Gustavo, Amnistia, Indulto e Grazia, Milão, 1974, ed. Giuffré, pp. 27 e 28.
79 Cf. nota n° 18.
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intervieram pendularmente sobre este avesso da pena, que no
entanto (a)testa seu caráter público: a graça.

Estas sístoles e diástoles referendam a fecunda lição de
Rusche: “todo sistema de produção tende a descobrir punições
que correspondem a suas relações de produção”80. O escravismo
colonial vive suas contradições: a inevitável corporalidade de
suas intervenções penais (tronco, libambo, golilha, palmatória,
açoites, mutilações)81 tem o sentido geral de preservar a força
de trabalho adquirida; mas o lesa-majestade escravista, o
atentado contra o senhor, seus familiares ou feitores, sugere o
desemprego pela morte, ainda que na razão direta da oferta
disponível no mercado de escravos. Na década de trinta do século
XIX, a difusão do medo da insurreição negra, como o estudo de
Vera Malaguti Batista revelou, era um “mecanismo indutor e
justificador de políticas autoritárias de controle social”82. Esse
medo estava presente nos discursos parlamentares que se
ocupavam da elaboração do Código Criminal – um deputado
bradava que só a pena de morte pode “conter a escravatura (e)
assegurar nossa existência contra os escravos”83, outro
espumava em que só “o terror da morte fará conter esta gente
imoral nos seus limites”84 – e estava também presente nos
editoriais sobre a insurreição malê da Bahia – para um periódico,
em tom profético, ela “incutiu terrores que parecem mais
nascidos da previsão do futuro que do perigo presente”85; para
outro, mais pragmático, impunha-se “termos uma força armada
suficiente, que pela sua disciplina, gente escolhida de que se
compuser, nos inspire confiança e aos escravos infunda terror”86.
Recordemos que em 1829 Pedro I decretara que os homicídios

80 Rusche, Georg e Kirchheimer, Otto, Punição e Estrutura Social, trad. G. Neder,
Rio, 1999, ed. Revan, p. 18.

81 Para uma descrição e classificação dos instrumentos de castigo, Ramos, Arthur,
Castigos de escravos, em Rev. Arq. Mun. de S. Paulo, n° 47, pp. 79 ss.

82 O Medo na Cidade do Rio de Janeiro, Rio, 2003, ed. Revan, p. 23.
83 Deputado Lino Coutinho; cf. Pereira Pinto, A. (org.), Annaes do Parlamento Brazileiro

– Câmara dos Senhores Deputados, Rio, 1879, ed. H. J. Pinto, 1830, t. 2, pp. 508
e 512 (sessões de 14 e 15.set.1830).

84 Deputado Paula e Souza, cf. Pereira Pinto, A. (org.), Annaes, cit., 1830, t. 2, p. 514
(sessão de 15.set.1830).

85 Apud Malaguti Batista, Vera, op. cit., p. 191 (Aurora Fluminense).
86 Apud Malaguti Batista, Vera, op. cit., p. 192 (O Pão d’Assucar).
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praticados por escravos em seus próprios senhores não eram
“dignos de (sua) Imperial Clemência”, e que a lei que cominava
irrecorrivelmente a pena de morte a tais crimes (e também
cometidos contra familiares ou feitores) era de 1835.

Ao medo branco do “haitianismo” correspondia um dado
econômico e social fundamental: por conta de vários fatores, entre
os quais Celso Furtado destacava “a desagregação da economia
mineira”87, havia no período abundância de oferta de escravos no
Rio de Janeiro. Confrontando inventários de pequenos proprietários,
Florentino comprovou que “73% dos mais pobres (...) eram
possuidores de escravos”, situação que começaria a se alterar
quando do “estupendo aumento dos preços dos africanos a partir
de 1826”88. Excesso na oferta de mão-de-obra, tanto quanto
concentração demográfica, costuma resultar, em muitas
conjunturas históricas, na programação e execução da pena de
morte. Como se sabe, a partir de 1850, com a efetiva proibição do
tráfico atlântico, substituído por um limitado tráfico interprovincial89,
a situação mudará substancialmente, e a população escrava
entrará em declínio. A Província do Rio de Janeiro tem, em 1874,
301.352 escravos; em 1884, tem 258.23890. Em Vassouras, se, na
década de 1830, 62% da população escrava estava em idade
produtiva (entre 15 e 40 anos), na década de 1880 tal proporção
desceu para 35%91.

Podemos, agora, compreender melhor o zelo, algo hilariante,
daquele Delegado que se esmerava em registrar minuciosamente
que, quando Quintiliano vibrou sua enxadada, “Bastos já estava
quase morto”, a sobriedade daquele Promotor Público, para quem
três dos co-autores – inclusive Quintiliano – apenas “vieram depois
exercer sevícias em um cadáver”, e a convicção daquele júri, de que
Bastos não era um feitor, apesar de ter morrido com o chicote na
mão. Quatro ou cinco décadas antes, teríamos provavelmente

87 Formação Econômica do Brasil, Rio, 1964, ed. F. de Cultura, p. 137.
88 Florentino, Manolo Garcia, Em Costas Negras, cit., p. 82.
89 “O Nordeste e o Norte, em visível deterioração econômica, intensificam a exportação

para o Sul do país” – Figueiredo, Ariosvaldo, op. cit., p. 33.
90 Cf. Conrad, Robert, Os Últimos Anos da Escravatura no Brasil, Rio, 1978, ed. Civ.

Bras., p. 346.
91 Cf. Stein, Stanley J., Vassouras, Rio, 1990, ed. N. Fronteira, p. 109.



230

Arquivos do Ministério da Justiça, Brasília, Ano 51, número 190, jul./dez. 2006.

cinco enforcados: escravos baratos, baraços prestos. Mas podemos
agora também tentar compreender melhor os mecanismos da
atual expansão crescente da criminalização secundária dos
afrodescendentes, dos desempregados, desses sobreviventes do
mundo industrial despejados dos programas assistenciais públicos
consistentes, que o Estado mínimo deve suprimir em favor da
caridade cidadã neoliberal. Para a legião de inúteis da nova
economia, delegados e promotores que ampliarão tanto quanto
possível o rol de indiciados e acusados, e tribunais – sensibilizados
por editoriais em tudo idênticos aos da década de 1830 – que
transigem com a qualidade da prova para condenar, e perante os
quais a defesa é vista quase como um estorvo. Mão de obra
desesperançadamente excessiva, encarceramento galopante,
segundo uma racionalidade que De Giorgi descreveu como
“atuarial”92. Quem poderia imaginar que o exército industrial de
reserva acabaria com parcelas importantes de suas divisões
dissuasivamente internadas em penitenciárias privadas, geridas
por empresas cujas ações flutuam com o índice Nasdaq?! Só o
conhecimento histórico desvela a constatação de que,
aparentemente em campos antagônicos, alguns diligentes
delegados, promotores, advogados e juízes de hoje cumprem as
mesmas funções que seus colegas da Vassouras de 1789.

IV

Mais fascinante do que descrever seus entrechoques será
espreitar as trocas recíprocas, as articulações e o trânsito livre
entre a pena pública e o poder punitivo privado. Para isto deveremos,
previamente, reconstruir as bases jurídicas do poder punitivo
privado, ou seja os fundamentos legais daquilo que nosso Promotor
Público chamava de “direito de castigar”. Só então estaremos aptos
a extrair todas as conseqüências do que foi instituir a pena pública
no marco de um modo de produção escravista, percebendo a
dinâmica dessa continuidade que se estabelece – e já constituía
para nós um legado histórico93 - entre o público e o privado.

92 De Giorgi, Alessandro, Il governo dell’eccedenza – postfordismo e controllo della
moltitudine, Verona, 2003, ed. Ombre Corte, p. 113.

93 Para a origem peninsular da continuidade público-privado, cf. Batista, Nilo, Matrizes
Ibéricas, cit., pp. 126 ss.
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O artigo 14, § 6º CCr 1830 dispunha que “será o crime
justificável, e não terá lugar a punição dele quando o mal
consistir no castigo moderado que (...) derem (...) os senhores a
seus escravos (...) uma vez que a qualidade dele não seja
contrária às leis em vigor”. Embora na disciplina do cárcere
privado o código de 1830 não fizesse a ressalva quanto à prisão
do escravo pelo senhor (como, já veremos, era tradição em
Portugal), nas penas do plagium se fazia referência a um
“captiveiro injusto” (art. 179), e o crime de cárcere privado (art.
190) só se caracterizava “quando alguém for recolhido preso em
qualquer casa, ou edifício não destinado para prisão pública, ou
aí conservado sem urgentíssima necessidade (...)”. O artigo 60,
transcrito na nota nº 17, estabelecia que, salvo as penas de
morte ou de galés, que se executariam, os condenados escravos
teriam todas as demais convertidas em açoites, após cuja
execução seriam entregues ao senhor, obrigado a “trazê-lo(s)
com um ferro pelo tempo e maneira que o juiz designar”. Em
sua parte final, a disposição limitava em cinqüenta açoites
diários a máxima intensidade da pena, sem estabelecer contudo
um patamar máximo absoluto.

O conceito de castigo moderado provém do direito romano,
estando expresso, entre outras fontes, num rescrito de
Constantino, de 319. Após esclarecer que o senhor que houvesse
batido em seu escravo com varas ou correias de couro (virgis aut
loris servum dominus afflixerit) ou, para contê-lo, metido a ferros
ou prendido (aut custodiae causa in vincula coniecerit), resultando
a morte dele, não deveria temer um crime (nullum criminis metum
servo mortuo sustineat), o imperador advertia para que este direito
não fosse usado imoderadamente (nec vero immoderate suo iure
utatur), arrolando um conjunto escabroso de hipóteses que
tornariam o senhor réu de homicídio (sed tunc reus homicidii
sit)2. Como se vê, a noção de castigo moderado tinha uma face
nos açoites e outra na imobilização física, por instrumentos ou
cárcere, do escravo.

O monopólio régio do cárcere participa do represamento
de poder punitivo. “Ao Rei, ou Príncipe da terra – lia-se nas
Ordenações Afonsinas – pertence somente fazer e ter cárcere,
que se chama Cárcere público (...) e qualquer outro, que per si
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faz cárcere, contradiz ao Rei ou Príncipe dessa terra e Senhorio,
porque lhe usurpa a sua jurisdição”95. Apesar dos precedentes
romanos96, é aí que está germinando, na sua base física, a futura
categoria jurídica moderna da liberdade individual. Havia, contudo,
uma ressalva expressa quanto ao encarceramento de escravos
“polos castigar e emendar de más manhas e costumes: porque em
tal caso os poderá (o senhor) prender”97. Tratando do cárcere privado,
Mello Freire ensinava que não o praticaria o senhor que castigasse
o escravo e o prendesse em casa, de sorte que a atrocidade do fato
não excedesse o direito de correção doméstica (modo atrocitas facti
jus domesticae emendationis non excedat)98.

Nossos penalistas pareciam pisar em ovos ao tratar do
assunto, estudando o artigo 14, § 6º do Código Criminal. Vieira
de Araújo, expondo o que chamava de “assumpto melindroso”,
silenciava por completo sobre a hipótese do castigo do senhor
sobre o escravo, detendo-se apenas nas hipóteses correlatas (pai-
filho e mestre-discípulo)99. O Conselheiro Paula Pessoa limitava-
se a evocar aquele já referido Aviso de 11.nov.1835, ordenando
aos senhores se abstivessem de castigos excessivos, e a
mencionar um acórdão da Relação do Maranhão, de 1875,
segundo o qual “o senhor (que) castigando seu escravo produz
nele ferimentos” seria juridicamente “processável”: sim, o senhor
“pode ser querelado pela promotoria pública”100. Esta ementa para

95 Ord. Afo. V, LXXXXII. Sem esta exposição de motivos, a mesma matéria em Ord.
Man. V, LXVIII e Ord. Fil. V, XCV.

96 Uma constituição de Zeno, dada na Constantinopla de 486, proibia o cárcere privado
(Iubemus nemini penitus licere [...] privati carceris exercere custodiam), e quem o
praticasse incorreria sem dúvida em lesa-majestade (maiestatis crimen procul dubio
incursurus est). Posteriormente, Justiniano responderia ao cárcere privado com
prisão talional quanto à duração. Cf. Cod. IX, V, 1 e 2. Tais textos, obviamente,
eram inaplicáveis ao encarceramento do escravo pelo senhor.

97 Cf. Ord. Fil. V, XCV, 4. Nas Afonsinas, “ca em tal caso os poderá cada um livremente
prender sem embargo desta nossa lei” (V, LXXXXII, 6).

98 Mellii Freirii, Paschalis Josephi, Institutionum Juris Criminalis Lusitani,Coimbra,
1829, ed. Typ. Ac.-Regia Conimbricae, p. 60. Mello Freire mudaria sua opinião
quando redigiu seu anteprojeto, mantendo-a para a hipótese paralela de pais e
filhos. Entre senhores e escravos não existe, escreveu ele, “aquella affeição natural
que faz cessar nos pais o receio de excesso no castigo” (Ensaio do Código Criminal,
Lisboa, 1823, ed. Typ. Maigrense, p. 91).

99 Vieira de Araújo, João, Código Criminal Brasileiro, Recife, 1889, ed. J. N. Souza,
p. 297.

100 Paula Pessoa, Vicente Alves, Código Criminal do Império do Brazil, Rio, 1885, ed.
A.A. C. Coutinho, p. 59.
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inglês ver é todo o comentário de Tinoco101. Thomaz Alves Junior,
muito timidamente, acrescentava à menção do Aviso de 1835 um
esforço de demarcação. Segundo ele, “os limites traçados pelo
Código ao direito de castigar” seriam: a) “que seja moderado” e; b)
“que em qualidade não seja contrário às leis em vigor”. Mas a
primeira limitação “é vaga”, enquanto a segunda é “clara e positiva”.
E exemplificava com o emprego de “castigos corporaes” vedados
pelo “regulamento da instrução pública”102. Sim, tínhamos regras
para os castigos na educação pública, não porém para o governo
punitivo privado da escravaria. O grande Perdigão Malheiro,
combatente sincero e obstinado da escravidão – que entretanto
não deixaria de ver nela uma “mancha negra (!) da nossa sociedade
(que) estendeu-se à legislação e denegriu (!) algumas de suas
páginas”103 –, para esclarecer os dois requisitos (moderação e
compatibilidade às leis), formulou exemplos preocupantes de
excesso: “queimar o escravo, feri-lo com punhal, precipitá-lo ao
mar, ofendê-lo enfim por modos semelhantes”104.

São compreensíveis essas dificuldades. Entre o direito se-
nhorial do castigo moderado e a vedação pública do castigo ex-
cessivo, há uma extensa zona de fronteira puramente retórica,
na qual só os homicídios – nos exemplos de Perdigão Malheiro,
como nos de Constantino – parecem claramente abusivos. Na
falta de regras jurídicas explícitas sobre a matéria, na falta de
Código Negro, para que serve o segundo limite, que “a qualida-
de (do castigo) não seja contrária às leis em vigor”? O silêncio
obsequioso do discurso penalístico diante da justificativa do cas-
tigo senhorial moderado, questão mil vezes mais importante
naquela conjuntura do que o castigo familiar e o pedagógico, é
a prova definitiva do sucesso que o poder punitivo privado
escravista alcançou em resistir a ver-se regulamentado.

101 Ferreira Tinoco, Antonio Luiz, Código Criminal do Império do Brazil, Rio, 1886,
ed. Imp, Ind., p. 39.

102 Alves Júnior, Thomaz, Annotações Theoricas e Práticas ao Código Criminal, Rio,
1864, ed. F. L. Pinto, t. I, p. 285.

103 Op. cit., p. 47.
104 Op. cit., p. 38.
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Quanto aos açoites como pena pública e ao senhor como
órgão de execução penal (art. 60 CCr 1830), o primeiro problema
estaria em seu antagonismo com a Constituição do Império, que
vedava  expressamente os açoites e implicitamente a imposição
de ferros, esta entre as “mais penas cruéis”105. Um trecho do
Conselheiro Paula Pessoa nos elucidará, removendo o
inconveniente: “não obsta a esta disposição (ao art. 60 CCr) o
art. 179, § 19 da Constituição do Império, por isto que os escravos
acham-se fora della”106. Já Thomaz Alves Júnior silenciava acerca
da Constituição, para pragmaticamente ensinar: se “outros povos
mais antigos e mais civilizados” admitem o castigo corporal, “por
que o não seria entre nós, onde a existência fatal da escravatura
justifica essa necessidade palpitante”? Afinal, “nenhuma pena
das estabelecidas no Código pode satisfazer a correção de seus
(dos escravos) delitos”107. Está tudo claro: o escravos estão fora
da Constituição, e portanto, segundo autores liberais que esses
penalistas liam, em estado de natureza, e a “necessidade
palpitante” dos açoites, a única que pode corrigi-los, decorre de
ser a escravidão uma fatalidade que o Brasil compartilhava com
“povos mais antigos e mais civilizados”. O discurso penalístico
legitimante é quase sempre uma caricatura empertigada dos
desejos da classe social dominante, que a fluência dos anos torna
progressiva e impiedosamente mais nítida.

105 Art. 179, inc. XIX: Desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro
quente, e todas as mais penas cruéis.

106 Op. cit., p. 138. Os dispositivos sobre processo legislativo da Constituição de
1824 (tit. 4°, cap. IV – arts. 52 ss) não estabeleciam quorum especial para emendá-
la, e aliás assemelhavam-se a um regimento de fórmulas cerimoniais. Não era
então corrente a idéia de supremacia constitucional, embora o Chief Justice Marshall
já houvesse advertido, em 1803, que ou a Constituição prepondera sobre as leis ou
o Poder Legislativo pode alterar a Constituição através de lei ordinária (Marbury
versus Madison). Cf. Cappelletti, Mauro, O Controle Judicial da Constitucionalidade
das Leis no Direito Comparado, trad. A. P. Gonçalves, P. Alegre, 1984, ed. Fabris,
p. 47. Embora não corrente, alguns deputados, nos debates parlamentares sobre a
redação do Código Criminal de 1830, objetaram que a pena de morte estaria proibida
pela Constituição de 1824, e Bernardo Pereira de Vasconcellos respondeu-lhes
tê-la consultado (“procurei ver se nella havia algum artigo que rejeitasse a pena de
morte”) e, “pelo contrario, acho(u) um artigo que admite a pena de morte, e é o
artigo 27” (cf. Pereira Pinto, A. (org.), Annaes do Parlamento Brazileiro, cit., 1830,
v. II, p. 512 – sessão de 15.set.1830). O artigo 27 concedia imunidade parlamentar
à prisão, “menos em flagrante delicto de pena capital”. Como vimos, em 1837, a
propósito da graça, Aguiar Pantoja argumentou com a supremacia da Constituição
(cf. nota n° 18).

107 Op. cit., p. 621.
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Quando nosso Juiz de Direito condenou Gil e Manoel a
400 açoites cada um (e depois dois anos de ferro ao pescoço sob
supervisão de Guimarães), estava ignorando o aviso nº 365, de
10.jun.1861, que recomendava considerar que, “segundo
afirmam os facultativos, quando o número de açoutes excede a
duzentos é sempre seguido de funestas conseqüências”. A
inexistência de um patamar máximo – gente fora da
Constituição, em estado de natureza, não precisa de reserva
legal – levava, como disse Thomaz Alves Júnior, a “sentenças
bárbaras e iníquas”, pelas quais, vergado ao que ele chamara
de “necessidade palpitante”, “mais de uma vez tem sucumbido
o pobre infeliz escravo”108. Executada a pena de açoites, o escravo
era entregue ao senhor, e retomava suas atividades sob ferros,
na forma e pelo prazo assinado na sentença. Um aviso (nº 30,
de 9.mar.1850, § 3º) lembrava a obrigatoriedade desta pena
complementar à de açoites, que o Juiz de Direito sentenciante
não poderia relegar ao Juiz Municipal, competente para as
execuções penais. O senhor que mantém, por ordem judicial, o
escravo sob ferros, está executando privadamente uma pena
pública, e esta pena pública lhe retribui com os frutos da mão-
de-obra penal. Uma espécie de parceria público-privada (avant-
la-lettre) punitiva.

É muito evidente que esta dinâmica punitiva se preocupa,
antes de mais nada, com a conservação útil do escravo, com
sua rápida reposição nos trabalhos do eito, reforçando a
autoridade senhorial que se comunica com a pública, por
delegação legal desta, na gestão da execução penal. Explica-se
assim a ojeriza senhorial à pena de galés, mais que à de morte:
se, na pena capital, suprimia-se o trabalho humano já adquirido
e pago (correndo a extensão do prejuízo à conta da oferta no
mercado de escravos), nas galés havia como que uma apropriação
pública daquele trabalho que pertencia ao senhor. Emilia Viotti
da Costa lembra que, em 1853, o deputado provincial em São
Paulo Queiroz Teles propunha que a pena de galés não fosse
aplicável aos escravos, porque a ameaça de trabalhos forçados
nenhuma “influência moral” teria sobre eles; dois anos depois,

108 Op. cit., p. 622.
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outro deputado paulista pronunciava-se contra a pena de galés,
entendendo que “nesse caso quem sofria a pena era o senhor”;
e em 1860, um terceiro deputado voltava ao tema, assinalando
que as galés “faziam sofrer mais ao senhor do que ao escravo”109.

A aversão senhorial à pena de galés logo estaria nos
editoriais, nos atos administrativos, nos estudos jurídicos e nas
sentenças. O aviso nº 72, de 3.fev.1836, preconizava que o escravo
deveria sofrer a pena de galés “sem que o juiz a possa comutar
em açoites”. Conceber as galés como um estímulo aos crimes
dos escravos era moeda corrente naquela política criminal. No
relatório que o ministro da Justiça Francisco Januário da Gama
Cerqueira elaborou, em 1877, afirmava ele que a pena de galés
era “manifestamente ineficaz contra aquela classe (dos escravos),
sobre a qual não atua pelo exemplo e intimidação, mas antes
parece influir como atrativo e esperança de melhoramento”110.
Thomaz Alves Júnior ensinava que se as galés “representassem
um trabalho rude e áspero”, talvez fosse diferente; porém, como
oferecem “um estado mais suave que o próprio cativeiro”, acabam
funcionando como “incentivo”111. O jornal O Município, de
Vassouras, num editorial de julho de 1877, que talvez Guimarães
tenha lido, clamava: “há uma crença errônea de que sob a
penalidade de galés perpétuas, quase sempre imposta para
crimes de escravos, a existência do escravo é menos áspera do
que aquela que eles suportam sob propriedade privada”112. No
processo que estudamos, é curioso perceber que este argumento
é esgrimido por ambos os representantes das partes litigantes.
O Promotor Público registrou na denúncia que os três escravos
que, em sua opinião, apenas “vieram depois exercer sevícias em
um cadáver” (inclusive Quintiliano, que declarara ao Delegado
que quando dera sua pancada em Bastos este já estava “quase

109 Viotti da Costa, Emília, Da Senzala à Colônia, S. Paulo, 1982, ed. Liv. C. Humanas,
pp. 286-287.

110 Apud Goulart, J. Alípio, Da Palmatória, cit., p. 127. Numa sentença cubana de
1844, recolhida por Oscar Luís Moret Hernández (Las Práticas Punitivas en el Siglo
XIX Cubano, Rio, 2001, diss. mestrado, mimeo, UCAM, p. 118) também aparecia a
preocupação com “la circunstancia de que los 6 meses de obras publicas refluirán en
perjuicio del amo”, e tal pena era dispensada.

111 Op. cit., p. 622.
112 Apud Stein, Stanley J., Vassouras, cit., p. 176.
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morto... prostrado por terra e tremendo”), teriam na verdade
procurado “açodadamente collocar-se sob a ação da Justiça, que se
lhes afigura mais favorável que a do cativeiro”. Mas os advogados de
Guimarães não deixariam de lembrar, em defesa de Gil e Manoel,
que “o escravo se faz criminoso pra subtrair-se ao cativeiro do senhor,
aceitando de melhor vontade a escravidão da pena”.

Não por acaso Bentham foi o autor mais citado nos debates
parlamentares sobre o Código Criminal de 1830, ao lado de
Livingston113. Sua obra chegara aqui através das duas coletâneas
de textos que Etienne Dumont organizara e traduzira114. A
recorrente comparação entre as condições das galés e as da
plantagem inscreve-se no conhecido paradigma benthamiano da
“regra da severidade”: “um prisioneiro não pode ter sua condição
melhor que aquela dos indivíduos de sua mesma classe que vivem
num estado de inocência ou liberdade”115. A pena deve ser a pior
escolha; mas quando a condição existencial do réu já era a pior
possível, privada do “estado de liberdade”, e ainda lhe fôra imposta
coercitivamente, constitui refinada arte a construção de uma
teoria jurídica da pena que evite o apocalipse econômico ou a
catástrofe moral: só a pena de morte ou só um castigo físico
doloroso podem responder às infrações dos escravos. Ou morte,
ou tortura, eis o dilema dos penalistas do escravismo. Bentham
nos trópicos escravistas não é apenas isso. Que haveria de mais
oportuno, para uma política criminal adstrita à morte e à tortura,
do que a idéia benthamiana da sensibilidade – naturalmente
distinta, não só nas espécies como nos seres humanos e em
suas naturais divisões –, segundo a qual “toute cause de douleur
ne donne pas à chacun la même douleur”116, e portanto “la même
peine ignominieuse qui flétrirait un homme d’un certain rang ne sera
pas même une tache dans une classe inférieure”117. A sensação

113 Cf. Zaffaroni, E. Raúl, et alii, Direito Penal Brasileiro, cit., v. I, p. 431.
114 Bentham, Jeremy, Théorie des Peines et des Récompenses, trad. Et. Dumont, Paris,

1825, ed. Bossanges Fr., 2 vols. (1ª ed. 1811); Bentham, Jeremy, Traités de
Législation Civile et Pénale, trad. Et. Dumont, Paris, ed. Rey e Gravier, 1830 (3ª
ed.), 3 vols. (1ª ed. 1802).

115 Traités, cit., t. III, p. 20.
116 Traités, cit., t. I, p. 60.
117 Théorie des Peines, cit., t. I, p. 32.
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dolorosa não se instalou de forma idêntica por todo o gênero
humano, e a mesma pena que estigmatizaria insuportavelmente
um homem de certa posição não constitui qualquer mácula para
uma classe inferior. No lombo dos escravos, um tapinha não
dói, e quando a férula de Bastos arrancava-lhes a sola dos pés,
não existia objetivamente o sofrimento que os delicados sentidos
dos brancos poderiam sugerir. Quem quiser ver este vestígio de
Bentham, delicie-se com o artigo 19 do Código imperial: “Influirá
também na agravação ou atenuação do crime a sensibilidade
do ofendido”118. Foi Bentham quem realizou a proeza de
inscrever o mito revolucionário da igualdade na pena de açoites.
Sim, era possível obviar o inconveniente dos impulsos e humores
do verdugo ao brandir o látego, que romperiam com a igualdade
perante a lei. Era possível construir “une machine cylindrique qui
mettrait en mouvement des corps élastiques”119 (ele, quase como
Constantino – virgis aut loris  - sugere juncos ou couro de baleia).
O número de giros do cilindro, impessoal e mecanicamente
correto, seria o número de açoites: nada mais haveria de
arbitrário, garantia Bentham. Teriam os personagens do sistema
penal de nosso caso, o delegado, o subdelegado, o promotor
público, o juiz municipal e o juiz de direito, os advogados, teriam
eles lido isto? Algum deles teria, discretamente, tentado
oferecer esta contribuição teórica e prática à disciplina punitiva
dos cafeicultores de Vassouras? Ouçamos Stanley Stein: “uma
engenhosa variação do ato de chicotear foi narrada por ex-
escravos. Tratava-se de um ‘bacalhau’ movido a água, pelo qual
um chicote amarrado a uma roda d’água giratória chicoteava os
escravos amarrados num banco”120. Definitivamente, Bentham
foi – e, se olharmos com atenção para a espantosa facilidade
com que se deferem interceptações telefônicas, ou para o balão
dirigível cheio de câmeras que resolveria tudo, ainda é – um
sucesso no Brasil.

118 A sensibilidade constava do anteprojeto que Bernardo Pereira de Vasconcellos
elaborou em Ouro Preto, no último trimestre de 1826 (art. 24).

119 Théorie des Peines, t. I, p. 92.
120 Vassouras, cit., p. 171: “bacalhau de arame tocado a água”.
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V

As teorias jurídicas legitimantes da pena escravista eram
curiosamente muito parecidas com as idéias punitivas de uma
literatura de bons conselhos agrícolas que, com muito sucesso,
circulou em meados do século XIX, como o Manual do Agricultor
Brasileiro, de Taunay (1839)121 e a Memória sobre a Fundação
de uma Fazenda, do barão de Pati do Alferes (1847)122. Além das
informações agrícolas, estes senhores falam explicitamente de
seu próprio poder punitivo, e da melhor maneira de empregá-lo
na administração da escravaria da fazenda. Mas, no início do
século XVIII, o tratamento de escravos fôra também objeto do
estudo de dois jesuítas, Jorge Benci (1700) – de quem já nos
valemos – e Antonil (1711)123, compondo um conjunto de
conhecimentos que Silvia Hunold Lara precisamente chamou de
“verdadeira ciência da dominação senhorial”124. É, portanto, sobre
os alicerces do pensamento jesuítico – no qual confortavelmente
se reflete a concepção canônica ampla que vê na pena não só
retribuição vindicativa (punit et vindicat), mas também aterrorização
pelo exemplo (ut poena illius aliis terrorem incutiat) e ainda a saudável
emenda do réu (in correctionem saluberrimam)125 – retemperados
pelo utilitarismo dos manuais agrícolas do século XIX, que esta
“ciência da dominação senhorial” será incorporada pelas teorias
jurídicas legitimantes da pena escravista.

Sabemos hoje dos riscos das chamadas teorias combinatórias
das penas, que agregam as funções retributivas e preventivas,
gerais ou especiais126. São elas que mais facilmente habilitam
poder punitivo, porquanto eventual deficiência da necessidade

121 Taunay, Carlos Augusto, Manual do Agricultor Brasileiro, S. Paulo, 2001, ed. Cia
das Letras.

122 Lacerda Werneck, Luiz Peixoto, barão de Pati do Alferes, Memória sobre a Fundação
de uma Fazenda na Província do Rio de Janeiro, Brasília, 1985, ed. Sen. Fed.

123 Antonil, João André (Andreoni, João Antonio), Cultura e Opulência do Brasil, B.
Horizonte, 1982, ed. Itatiaia.

124 Campos da Violência, cit., p. 53.
125 Schiappoli, Domenico, Diritto Penale Canonico, em Enc. Pessina, Milão, 1905, ed.

Libraria, v. I, pp. 770 ss.
126 Sobre teorias combinatórias, cf. Zaffaroni, E. Raúl et alii, Direito Penal Brasileiro,

cit., v. I, p. 140.
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preventiva é logo suprida pela exigência retributivista, e vice-
versa, como na fábula do lobo e do cordeiro: se o réu não precisa
de emenda, os demais precisam de exemplo, ou o contrário, e
se não há necessidade nem de emenda nem de exemplo, o
princípio retributivo se encarrega de fundamentar a pena. Tanto
mais totalizante e reticular seja o controle punitivo pretendido
por certo sistema penal historicamente determinado, mais
precisará ele de uma teoria combinatória da pena. Para Benci,
“merecendo o escravo o castigo, não deve deixar de lhe dar o
senhor”, já que “a impunidade é filha da incúria e mãe da
insolência”; mas o castigo serve também para “trazer bem
domados e disciplinados os escravos”, que deles precisam “como
o ginete necessita da espora e o jumento do freio”; não nos
esqueçamos de que o “castigo mais pode temido que
experimentado”; e finalmente consideremos que “o único (!)
motivo no castigo dos escravos deve ser só a emenda de suas
vidas” através dos açoites, “medicina da culpa”127. Nessas
passagens se incrustam todas as variáveis teóricas legitimantes
da pena disponíveis ao tempo de Benci. Menos conceitual, Antonil
vagueia entre um castigo que poderia evitar-se perante um
“prometimento de emenda” e um outro “justo e merecido”, cuja
omissão seria “culpa não leve” do senhor128. Taunay, sabedor
de que “o medo é o único meio de obrigar os escravos a cumprirem
com o dever”, e portanto serve “o castigo de um para ensinar e
intimidar os demais”, preconizava que os “crimes domésticos
de maior monta” fossem punidos com “50 pancadas”, e “o que
passar daí é antes dado à raiva e vingança do que à emenda do
castigado”129. Nossos penalistas traduziriam este discurso de
forma ainda mais funcional para o poder punitivo privado
escravista. O Conselheiro Paula Pessoa, tratando da moderação

127 Op. cit., pp. 127, 126, 139, 161 e 164.
128 Op. cit., pp. 90, 91 e 92.
129 Op. cit., pp. 66, 67 e 69. Para uma excursão ao problema do número de açoites, cf.

o limite bíblico de 40 em Deut 25:2 e 3, e em 2 Cor 11:24, referidos por Benci (op.
cit., p. 162). As Manoelinas ordenavam que o juiz do lugar aplicasse açoites “que
não passem de trinta” a escravos achados que “não querem dizer cujos são” (Ord.
Man. V, XLI, 1); nas Filipinas, o limite subia para 40 (Ord. Fil. V, LXII, 1).
Também os ferros, na modalidade da “corrente de ferro por algum tempo” de que
falava Antonil – op. cit., p. 92 - ou do “vira-mundo” que Arthur Ramos – op. cit.,
p. 86 – descreve, produziriam discursos legitimantes que recorreriam à Bíblia
(Deut 28:48, Sal 105:18 e 149:8,  Jer 28:14 etc).
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nas penas – à qual, num livro jurídico, se referirá valendo-se de
um termo mais adequado à religião ou à moral, “bondade” – frisará
que “a melhor base da bondade é a admissão de uma ordem
providencial, em que tudo tem o seu lugar e a sua classe”, e
recomendará “procure-se corrigir com bondade o criminoso”130.
Camargo, catedrático em São Paulo, foi mais longe, adaptando as
idéias de Rossi sobre a pena pública para concluir que “a punição
não se dá de igual para igual, mas sim de superior para inferior”131!
Fazendeiros e feitores saborearam essas teorias jurídicas: há uma
“ordem providencial”, na qual “tudo tem o seu lugar e a sua classe”,
e se alguém quiser saber qual é a classe superior, basta ver quem
está segurando o chicote, porque a punição “se dá (...) de superior
para inferior”. Mas o que os juristas incorporariam celeremente
dessa “ciência da dominação senhorial” seria a teoria combinatória
da pena. “A pena é um mal em conseqüência de outro mal (...); o
fim da pena é múltiplo, mas dous são os principais, o exemplo e a
correção moral” – pontificava Thomaz Alves Júnior132. Paula Pessoa
falava de “vindicta pública”, de “caráter exemplar” e de “caráter
corretivo (procure-se corrigir com bondade o criminoso)”, acenando
– eram as primeiras marés do positivismo criminológico – com um
“ente adoentado moralmente que se chama criminoso”133. “O
ecletismo, portanto, e só elle é que pode apresentar e defender a
verdadeira doutrina”, pronunciava-se Camargo, acasalando à
concepção absoluta o “restabelecimento da ordem moral e
social”134. À margem dessa festa, que abria todas as porteiras
metodológicas à pena pública posta na assessoria de um dominante
poder punitivo privado, Tobias Barreto percebia a sobrevivência da
vingança, e renunciava a trabalhar a “questão ociosa” do
“melhoramento e correção do criminoso por meio da pena”, convicto
de que o “direito não partilha com a escola e com a igreja a difícil
tarefa de corrigir e melhorar o homem moral”135.

130 Op. cit., p. 97.
131 Camargo, Joaquim Augusto de, Direito Penal Brazileiro, S. Paulo, 1882, ed. Tip.

Gazeta, v. I, p. 247. Cf. Rossi, Pelegrino, Traité de Droit Penal, Paris, 1872, ed.
Lib. Guillaumin,t. I, pp. 177 ss.

132 Annotações, cit., t. I, p. 82 e 83.
133 Op. cit., pp. 97 e 98.
134 Op. cit., t. I, p. 273 e 278.
135 Estudos de Direito, Rio, 1892, ed. Laemmert, pp. 178 e 179.
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Um sistema penal que pretenda envolver e controlar por todos
os lados sua clientela é antes de tudo vigilante: uma comissão de
fazendeiros da região de Vassouras, cujas recomendações, de 1854,
foram recolhidas por Bivar Marquese, prescrevia uma “polícia
vigilante” sobre os escravos136. Há algo de Bentham nisto, na
“perpétua vigilância (...) a qualquer movimento” preconizada por
Taunay137; mas o Código Negro (CN) de Santo Domingo, de 1768,
quase duas décadas antes de ocorrer a Bentham o princípio da
inspeção138, já estabelecia que as senzalas não tivessem mais que
uma porta, e esta única frontalmente visível à casa do senhor,
“para que facilitándose a la vista quien entra y sale (...) se eviten las
maldades que (...) se cometen”139. Essa vigilância se estendia às
manifestações culturais e religiosas: o CN de Santo Domingo, de
1784, proibia as festivas exéquias dos negros (que suelen formar en
las casas de los que mueren, a orar y cantar en sus idiomas em loor del
difunto)140, bem como “el infame principio (...) de la Methempsicosis (...)
o transmigración de las almas a su amada pátria, que es para ellos el
paraíso más delicioso”141. No Brasil imperial, católico pelo artigo 5º
de sua Constituição, a imposição da religião oficial participava do
controle. O barão de Pati do Alferes recomendava que “o escravo
deve ter domingo e dia santo, ouvir missa (...) saber a doutrina
cristã e confessar-se anualmente”142. Entre nós, a vigilância

136 Bivar Marquese, Rafael de, Feitores do Corpo, Missionários da Mente, S. Paulo,
2004, ed. Cia. das Letras, p. 286.

137 Op. cit., p. 55.
138 O Panóptico foi escrito em 1786, em Cretcheff, na Rússia meridional, quando

Bentham visitava seu irmão Samuel. Cf. Perrot, Michel, L’Inspecteur Bentham, em
Bentham, Jeremy, Le Panoptique, Paris, 1977, ed. P. Belfond, p. 187.

139 Art. 20. Cf. Salmoral, M. L., Los Códigos Negros, cit., p. 170. Nesta linha, Taunay
recomendava que “a habitação do proprietário deve ser central” e sua “frente deve
dominar (...) as frentes de todas as dependências, como (...) senzalas” (op. cit., p.
86). Moret Hernández intitula o capítulo onde trata das senzalas em Cuba, segundo
a Instrução de 1789, assim: Viviendas de esclavos: Bentham en la Isla? (Las Prácticas
Punitivas, cit., p. 33).

140 Del gobierno moral de los siervos, ley 2ª (em Salmoral, op. cit., p. 199). Para o Brasil
novecentista, cf. Reis, João José, A Morte é uma Festa, S. Paulo, 1991, ed. Cia
das Letras. Cf. ainda Elbein dos Santos, Joana, Os Nagô e a Morte, Petrópolis,
1986, ed. Vozes.

141 Salmoral, loc. cit. Para a compreensão da prática religiosa proibida, cf. Bastide,
Roger, O Candomblé da Bahia, trad. M. I. Pereira de Queiroz, S. Paulo, 2001, ed.
Cia das Letras; cf. ainda sua obra magistral Les Religions Africaines au Brésil,
Paris, 1960, ed. PUF.

142 Op. cit., p. 63.
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policial sobre cultos africanos é prática que chegaria à segunda
metade do século XX. Os códigos negros – mesmo aqueles sem
vigência, como foi o caso desses dois de Santo Domingo, citados
acima – constituem uma fonte singular para o historiador do
sistema penal brasileiro. Eles vêm povoar os silêncios de nossa
legislação sobre escravos; eles nos revelam normas que
provavelmente também teriam sido nossas, se houvéssemos
elaborado aquele Código Negro ao qual Teixeira de Freitas
relegara a disciplina jurídica da escravidão. Eles nos apresentam
mandados e proibições fantasmagóricos, que se esconderam no
cerne assustador da ideologia e da prática escravista, porém não
foram capturados pela escrita jurídica, porque no Brasil o poder
punitivo privado não teve a refreá-lo um regulamento público. A
desregulamentação não foi inventada pelo liberalismo dos dias
que correm.

Para observar alguns aspectos das promíscuas relações
entre o poder punitivo senhorial e a pena pública, principiemos
por uma disposição do Código Negro da Luisiânia espanhola, que
aproveitava modelos franceses (o ferro em brasa que punia
pequenos furtos imprimia nos escravos a flor-de-lis - art. 30), e
aliás teve vigência (1769-1800): “el esclavo condenado a muerte en
denuncia de su amo (...) será estimado antes de la ejecución por dos de
los principales habitantes (...) y el precio en que se estimen, será
pagado”143. Esta autêntica privatização da pena de morte responde
ao modelo tradicional, do qual falava Benci: “quando o senhor
quer que o escravo seja castigado com a pena (...) deve remetê-lo
à justiça, e ela lhe dará, se o merecer, a pena de morte”144. Nem
todos os senhores, entretanto, se conformavam em matar através
do carrasco, com a agravante de que no Brasil a desapropriação
pela forca não era indenizável, como na Luisiânia do século das
luzes. Em 1883, Joaquim Nabuco asseverava que “o júri no interior
tem absolvido escravos criminosos para serem logo restituídos
aos seus senhores, e a lei de Lynch há sido posta em vigor em
mais de um caso”145; dois anos depois, Rui Barbosa era ovacionado
no Polytheama ao denunciar “os que promovem, nos júris, a

143 Salmoral, op. cit., p. 186 (art. 36).
144 Op. cit., p. 167.
145 O Abolicionismo, Rio, 1999, ed. N. Fronteira, p. 131.
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absolvição dos escravos acusados para os assassinar depois a
açoites, na impunidade tranqüila das fazendas”146. O
despistamento sobre a causa mortis – que também constituiria
entre nós uma permanência, ou já nos esquecemos do papel de
alguns médicos nas salas de tortura do subsistema penal DOPS/
DOI-CODI? – é um item a merecer atenção. Um proprietário
fluminense, que também era médico, matou em 1887, a açoites,
palmatória e imobilização no tronco, oito escravos seus, fugidos e
recapturados: ele mesmo atestou o motivo do óbito, “angina
pectoris”147. Em 1886, dois escravos de um fazendeiro de Paraíba
do Sul, submetidos a 300 açoites cada por ordem do juiz municipal,
teriam falecido, regressando para a fazenda, de “congestão
pulmonar”148. Tais fatos eram objeto de amplos comentários,
publicações na imprensa, e por vezes providências investigatórias
raramente eficazes. Se for cabível invocar informação contida
numa obra expressamente renegada por seu autor, uma edição
do Diário de Pelotas de abril de 1881 noticiava a execução –
açoites por três horas – de um escravo na “charqueada do Sr.
Valladares, arrendada ao Sr. Paulino Leite”149.

Aproximemo-nos daquilo que Lana Lage da Gama Lima
chamou de “estranha associação em que a justiça privada
estipulava a pena a ser executada pela justiça pública”150. Pelo
aviso nº 67, de 10.dez.1832, Feijó determinava ao Intendente
Geral de Polícia providenciar para que doravante “nenhum
escravo seja conservado no Calabouço à ordem de seus senhores
por mais de um mês”. Um aviso de 18.jan.1830 determinara a
cobrança das despesas nas quais incorriam “os escravos que
por correção são mandados pelos respectivos senhores para a
Presiganga”151. Regulamento de 23.set.1854 criava na Casa de

146 Discursos e Conferências, Porto, 1933, ed. Cia. Portuguesa, p. 98.
147 Cf. Luna, Luiz, O Negro na Luta contra a Escravidão, Rio, 1976, ed. Cátedra, p. 87.
148 Cf. Gama Lima, Lana Lage de, Rebeldia Negra e Abolicionismo, Rio, 1981, ed.

Achiamé, p. 121.
149 Cardoso, Fernando Henrique, Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, Rio,

1977, ed. Paz e Terra, p. 139.
150 Op. cit., p. 49.
151 Sobre a Presiganga, cf. Líbano Soares, Carlos Eugênio, A Capoeira Escrava, Campinas,

2002, ed. Unicamp, pp. 95 ss e 247 ss, e Greenhalgh, Juvenal, Presigangas e
Calabouços, Rio, 1998, ed. S. Doc. Marinha, pp. 13 ss.
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Correção de São Paulo “um calabouço, em que serão recolhidos
os escravos presos policialmente (...) e os que forem remetidos
por seus senhores”, sujeitos disciplinarmente “a palmatoadas e
chibatadas por qualquer falta grave”152. Em 1850, o ministro da
Justiça Eusébio de Queiroz proibia “a reclusão de escravos no
Aljube, a não ser que para formação de culpa”153. O conceito de
“prisões de correção” constava num aviso de 28.jan.1828; mas
poderíamos também construir um conceito de “açoites de correção”
e, como tanto apraz à razão dogmática jurídico-penal, classificá-
los em duas grandes espécies: aqueles que eram ministrados de
ofício, e aqueles à requisição do senhor. Holloway refere um
decreto de 1823 que “confirmou a autoridade da polícia para
açoitar escravos no ato da prisão”, e uma provisão do Intendente
Geral de Polícia, de 1826, segundo a qual todo escravo preso por
capoeiragem receberia sumariamente cem açoites154. O aviso nº
82, de 2.abr.1825, determinara que “o ouvidor da comarca do Rio
de Janeiro faça castigar correcionalmente a todos os pretos que
por tais crimes (pequenos roubos) lhes forem apresentados”. A
desenvoltura com a qual alguns magistrados se lançaram aos
açoites de correção teve que ser contida. Por aviso nº 37, de
25.jan.1832, Feijó procurava conter o entusiasmo flagelante do
juiz de paz de Magé, que levantara dois moirões para neles serem
açoitados os escravos capoeiras: “os paus podem existir, porém
os escravos não devem ser açoitados sem primeiro serem
convencidos em processo sumário”. Aviso de 3.nov.1831 limitara
a cinqüenta o máximo dos açoites “dados por correção nos
escravos à requisição de seus senhores”, e aviso de 8.ago.1836
estabeleceu que estes cinqüenta deveriam ser executados “em
dois dias alternados, e nunca de uma vez ou em dias seguidos”.
“Cumprindo evitar o abuso com que alguns juízes de paz mandam
dar açoites”, aviso de 10.jun.1837, subscrito por Francisco Gê
Acaiaba de Montezuma, mandava que o administrador do

152 Art. 1° e 7°. Transcrito em Goulart, J. Alípio, Da Palmatória, cit., p. 206.
153 Aput Brasil Gerson, A Escravidão no Império, cit., p. 50.
154 Holloway, Thomas H., Polícia no Rio de Janeiro, trad. F. C. Azevedo, Rio, 1997,

ed. FGV, p. 57. Trata-se da Portaria do Intendente de Polícia de 11.mar.1826, na
qual também era ordenado que “além dos moirões existentes se finquem os mais
precisos forem para serem logo castigados com cem açoites, e assim que forem
presos, os escravos que se encontrarem a jogar capoeira”.
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Calabouço só autorizasse a inflição dos açoites “à vista de
documento que prove” ter o escravo sido “devidamente processado
e sentenciado”. A exigência de uma sentença inviabilizaria a
classe dos “açoites de correção” de ofício no Calabouço (tratar-
se-ia de pena), fosse ela observada escrupulosamente. Já para
os senhores, a sentença era apenas sua vontade, e no Calabouço,
“ao preço de 100 réis cada 100 chicotadas”, o serviço público
executava a pena privada; em 1826, o preço já estava em “160
réis por centena de golpes, mais 40 réis por dia para cobrir os
custos de subsistência”, e naquele ano “1.786 escravos, entre os
quais 262 mulheres, foram açoitados no Calabouço a pedido de
seus senhores”155. A tradição de agências públicas exercerem o
poder punitivo privado pode mirar-se, na Curitiba de 1699, na
aquisição pela Câmara Municipal de um tronco156: a comistura
entre pena pública e vingança privada escravista resulta numa
pena escravista exercida como vingança pública.

Fiquemos por aqui. Há um mundo de trilhas a serem
percorridas, na procura das técnicas e das mentalidades do
sistema penal escravista. Aquele “pau na boca” por vezes imposto
aos escravos açoitados, para impedir alegassem “razões e
desculpas” ou mesmo para não se ouvirem seus gemidos157,
porventura se relacionaria com aquele dispositivo que impedia,
no autos-de-fé, imprecações heréticas, como “la lingua in giova per
le brutissime parole che diceva” Giordano Bruno158? E como ambos
se contrapõem ao que Foucault chamou de “discours
d’échafaud”159, aquela esperada autoproclamação da própria culpa
que é um atributo histórico do sujeito culpável católico?160 E a
palmatória, essa técnica punitiva na qual a emenda moral do
criminoso se encontra com o aprimoramento escolar do
estudante? Não está passando da hora de se encontrarem o

155 Cf. Goulart, J. Alípio, Da Palmatória, cit., p. 103; Gerson, Brasil, op. cit., p. 50;
Holloway, Thomas H., op. cit., p. 64.

156 Ianni, Octavio, As Metamorfoses do Escravo, S. Paulo, 1962, ed. Dif. Eur. Livro,
p. 145.

157 Cf. Benci, op. cit., p. 133.
158 Oeuvres Complètes, trad. A.Ph. Segonds, Paris, 2000, ed. Les Belles Lettres, v. I (Le

Procès), p. 523 (Avis de Rome, 19.fev.1600).
159 Foucault, Michel, Surveiller et Punir, Paris, 1975, ed. Gallimard, pp. 68 ss.
160 Cf. Batista, Nilo, Matrizes Ibéricas, cit., pp. 194 ss.
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discurso jurídico-penal e o pedagógico para inventariarem os
escambos teóricos de que se valeram? Emilia Viotti da Costa
surpreendeu um procurador fiscal ilustrado, que na Campinas
de 1854 propunha que os açoites fossem substituídos por um
“castigo mais razoável”, a palmatória161. A palmatória figurava
em inúmeras posturas municipais e leis provinciais: no Espírito
Santo, duas dúzias de bolos eram a quarta-feira do escravo
folião162; a lei provincial paranaense nº 361, de 19.abr.1873,
autorizava “o uso da palmatória nas primeiras letras para os
casos em que os castigos morais não forem suficientes” (art.
1º), limitado “a seis palmatoadas em casos graves” (art. 2º).
Quando estudaremos a influência do penalismo escravista sobre
nosso sistema educacional163, particularmente aquele que
atendia e segue atendendo a adolescência pobre criminalizada,
aos tataranetos desamparados dos escravos? Por fim, por mais
que nos fira o narcisismo, temos que estar preparados para
acreditar que os penalistas dos quais descendemos talvez
tenham aprendido a falar de proporcionalidade com o barão de
Pati do Alferes – “o castigo deve ser proporcional ao delito”164 –
e talvez tenham aprendido a superstição dos efeitos preventivo-
penais da “pronta e inevitável aplicação dos castigos” com o
fazendeiro Taunay165, e não com Beccaria166.

VI

Num modesto trabalho, publicado há três lustros,
questionávamos o conceito, corrente nos manuais de direito, de
um Estado ilusoriamente acima dos interesses e alheio aos

161 Da Senzala à Colônia, cit., p. 278.
162 Cf. Goulart, J. Alípio, Da Palmatória, cit., pp. 58 e 215.
163 A exemplo do que, sob outras condições históricas, fez Caron, Jean-Claude, À

l’École de la Violence – châtiments et sévices dans l’institution scolaire au XIXe siècle,
Paris, 1999, ed. Aubier.

164 Memória sobre a Fundação, cit., p. 64.
165 Manual, cit., p. 65.
166 Dei Delitti e delle Pene, caps. XXIII (sobre a proporcionalidade) e XIX e XX (sobre a

presteza da punição).
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conflitos de classes167. Não alimentamos, portanto, a esperança
fútil de que a pena pública pudesse estar acima de tais interesses
ou alheia a tais conflitos, e a seletividade estrutural do sistema
penal nas sociedades de classes o demonstra suficientemente.
Mas há algo de escandaloso quando uma nação funda a pena
pública no marco de um modo de produção escravista, e as marcas
desse escândalo estão diante de nossos olhos ainda hoje.

Em primeiro lugar, a pena escravista assume
expressamente a diferenciação penal168 para projetar-se como
instrumento de identidade e de segregação política. É assim
que cabe entender aquela disposição de um código negro
hispano-americano que determinava a “todo negro esclavo o libre”
fosse “tan sumiso y respetuoso a toda persona blanca” como se se
tratasse de “su mismo amo o señor”169. Não tivemos esta norma
escrita, mas intensamente a internalizamos e praticamos, como
expectativa, como signo de ordem e até como estética, nas
relações sociais. Uma apropriação do trabalho alheio tão radical
quanto a do escravismo, onde o produtor direto é juridicamente
incapaz de propriedade, e toda riqueza por ele criada pertence
a seu senhor, supõe não só um poder punitivo privado insone,
que vigie e castigue vinte e quatro horas por dia, mas também
uma permanente legitimação discursiva. Genovese ressaltou a
ambigüidade econômica do senhor, essencialmente dependente
do trabalho de outrem, perante a qual qualquer “tentativa de
(...) questionar o sistema escravista era vista não só como um
ataque a seus interesses materiais, mas como um ataque à
sua auto-estima, em seu ponto mais vulnerável”170. Matar e
torturar quem as enriquecia é uma contradição enigmática a
partir da qual as ciências da subjetividade poderiam contribuir
para decifrar nas oligarquias brasileiras a demanda incessante
por um poder punitivo ao mesmo tempo paternalista e
exterminador, bem como sua aversão a qualquer deslegitimação
da pena e do sistema penal.

167 Cf. Batista, Nilo, Introdução Crítica ao Direito Penal, Rio, 1990, ed. Revan, p. 56.
168 Sobre este legado histórico nosso, cf. Batista, Nilo, Matrizes Ibéricas, cit.,p. 128.
169 CN Santo Domingo 1784, cap. 3°, lei 5ª.
170 Genovese, Eugene, A Economia Política da Escravidão, trad. F. Wrobel e M. C.

Cavalcanti, Rio, 1976, ed. Pallas, p. 37.
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O estrago foi feito. Regulamentos penitenciários da primeira
República impunham aos internos sanções disciplinares em tudo
idênticas às penas dos escravos, como “restrição alimentar” e
“imposição de ferros”171, além dos espancamentos que, embora
não figurem nos textos, foram e continuaram sendo largamente
praticados. Pior: inventamos modelos de exploração com fortes
traços escravistas, alguns dos quais sobrevivem até hoje172. Mas
um vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura
reclamava outro dia da “parcialidade com que a questão do trabalho
escravo estava sendo tratada” por um jornalista: “não que qualquer
coisa justifique o trabalho forçado, mas o governo esteve ausente
dessas áreas por 500 anos”173. Parece que o paradigma da “ausência
do Estado”, tão apreciado pela dócil criminologia etiológica do
extermínio urbano, encontrou novo uso. No próximo concurso público
para ingresso na Polícia Militar do Rio de Janeiro será reprovado
“quem tiver tatuagem, acne e dentes cariados”174: mas não foi no
Valongo que aprendemos a significação sintomática dos dentes,
nas peças lá expostas? As fotografias de dezenas de jovens negros
algemados, em fila, descendo o morro da Providência escoltados
pela polícia175, bate em cheio no que Vera Malaguti Batista chamou
de “estética da escravidão”: no caso, a matriz é o préstito de Vidigal,
aquele cortejo sinistro176 periodicamente reeditado por uma
autoridade pública em busca de seu arquétipo funcional. E a
exemplaridade pelo terror penal, que a televisão levou a um nível
antes impensável?

171 Cf. Zaffaroni, E. Raúl et alii, op. cit., p. 302; Duque Estrada Roig Soares, Rodrigo,
Direito e Prática Histórica da Execução Penal, Rio, 2005, ed. Revan.

172 Cf. Mello Prando, Camila Cardoso, Sistema Penal Subterrâneo – o controle sócio-
penal do trabalho escravo rural contemporâneo na Amazônia, Florianópolis, 2003,
diss. mestrado UFSC, mimeo; cf. também Anais da I Jornada de Debates sobre
Trabalho Escravo, Brasília, 2003, ed. OIT.

173 Jornal do Brasil, 7.nov.2004, p. A-8.
174 O Dia, 5.dez.2004, p. 30.
175 Por exemplo, O Globo, 19.dez.04, 1ª p.
176 “Uma das proezas mais decantadas de Vidigal ocorreu em 19 de setembro de 1823,

quando liderou uma força da polícia e tropas do Exército regular contra um quilombo
no morro de Santa Tereza. Na manhã seguinte, ele entrou triunfalmente na cidade,
montando um garanhão empinado, à frente de uma coluna de mais de 200
prisioneiros seminus capturados na incursão, entre homens, mulheres e crianças,
muitos deles usando colares de conchas marinhas e decorações de penas que
sugeriam elementos de cultura africana” (Holloway, Thomas H., Polícia no Rio de
Janeiro, cit., p. 49).
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Perante tudo isso, continuamos a resmungar teorias
legitimantes da pena, continuamos na trilha do barão de Pati do
Alferes. Um direito penal que nasce sob o signo do “inimigo
doméstico” passaria, sem grandes arrufos teóricos, pelo “inimigo
interno” e está pronto a construir uma espécie de Guantánamo
teórico para abrigar o jakobsiano “direito penal do inimigo”177.
Como destruir a obra da escravidão na doutrina jurídico-penal?
Sabemos que a escravidão resistiu pouco mais que seis meses à
revogação da pena de açoites, efetuada pela lei nº 3.310, de 15
de outubro de 1888. Porém o golpe mais duro já fora desfechado
um ano antes desta lei, quando Deodoro, na qualidade de
presidente do Clube Militar, dirigiu-se à Regente solicitando que
o Exército não fosse empregado no “papel menos decoroso e menos
digno” de capitão-do-mato, de guardião da paz (e da propriedade)
escravista178. Também hoje há quem proponha, na esteira da
geopolítica criminal que nos é imposta, que as Forças Armadas
latino-americanas se convertam em milícias dedicadas ao controle
e repressão das estratégias de sobrevivência da pobreza,
especialmente o comércio de drogas ilícitas.

O penalista brasileiro não pode perder de vista seu pecado
original, a fundação da pena pública por uma, como disse
Comparato, “estrutura social fundamentalmente privativista, na
qual os instrumentos públicos de coação, normalmente
monopolizados pelo Estado, pertenciam de fato às classes
dominantes”179. Não pode perder de vista seu pecado original
quando discute penitenciárias privadas, quando vê a fantástica
capacidade de influência e mesmo de mobilização de agências
do sistema penal concentrada nas empresas de comunicação,
quando observa as “parcerias” que corporações oligárquicas
estabelecem com agências policiais, quando se depara com novas
leis que flexibilizam garantias e endurecem penas, quando se

177 Jakobs, Günther, Derecho Penal del Enemigo, trad. M. Cancio Meliá, Madri, 2003,
ed. Civitas, Para uma crítica arrasadora, Zaffaroni, E. Raúl, Es posible un derecho
penal del enemigo no autoritario;?, mimeo.

178 Sodré, Nelson, Werneck, História Militar do Brasil, Rio, 1968, ed. Civ. Bras., p.
158.

179 Comparato, Fábio Konder, Direitos humanos no Brasil: passado e futuro, em
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (org.), Direitos Humanos – Legislação
e Jurisprudência, S. Paulo, 1999, ed. PGSP, p. 38.
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espanta com essas prisões espetaculares, em que as câmeras
invadem a sala e o quarto do criminalizado (e o privilégio do
reality-show punitivo é recompensado por matérias que
enaltecem a ação policial e condenam sumariamente o detido),
quando percebe tolerância com castigos físicos ou indiferença
perante execuções policiais, etc. Cabe precatar-se especialmente
contra a massiva difusão, pela imprensa e pela publicidade, de
um senso comum criminológico que trata de reduzir toda a
complexidade dos conflitos sociais ao marco de sua (i)licitude,
e faz de pessoas ou grupos criminalizados bodes expiatórios das
catástrofes sociais na periferia do capitalismo sem trabalho;
logo uma pesquisa de opinião, que comprova apenas o sucesso
da estratégia, será tomada como demonstração do acerto da
tese. Também nas lutas acadêmicas todo cuidado será pouco.
O penalista brasileiro, tal qual aquele personagem desiludido
do samba de Chico Buarque, deve “mudar de calçada” e “dar
risada” sempre que aparecer a categoria weberiana do monopólio
estatal da violência legítima. “Mentira”!
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A REFORMA DO SISTEMA JUDICIAL

Pierpaolo Cruz Bottini (*)

1. Introdução

A discussão acerca da reforma do sistema judicial
brasileiro não é nova. Desde a instalação da atividade
jurisdicional no Brasil, juristas discutem a melhor forma de
aprimorá-la e adeqüá-la aos anseios da comunidade. O que é
novo, e merece ser ressaltado, é o conjunto de atores que
protagonizam o debate.

Até o final da década de 80, as discussões sobre a reforma
do Judiciário limitavam-se ao restrito conjunto de operadores
do direito. Advogados, magistrados, promotores e defensores
apresentavam e refletiam sobre propostas de organização do
aparato judicial, muitas vezes com uma perspectiva limitada,
resumida ao papel de cada categoria e ao espaço de atribuições
a ser ocupado por seus respectivos membros.

Após a Constituição de 88, inicia-se um processo continuo
de democratização do debate sobre o modelo de Justiça mais
adequado. A sociedade civil percebe-se interessada no
funcionamento do sistema judicial quando descobre os impactos
cotidianos da crise de morosidade e de acessibilidade do Poder
Judiciário. Os economistas iniciam uma reflexão sobre o custo
e o risco de uma Justiça ineficiente para o desenvolvimento da
nação. Enfim, inúmeros segmentos sociais fazem com que o

* Secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça
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discurso da reforma judicial entre na pauta política e consolidam
a demanda por uma atividade de transformação.

Nesse contexto, aprofundam-se as análises sobre os reais
problemas do Judiciário e são apontadas inúmeras diretrizes e
propostas de superação dos gargalos, de diversas matizes. As
instituições públicas, sensíveis às expectativas sociais em relação
à reforma, envolvem-se na discussão. O Poder Executivo, por
iniciativa do Ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos, cria, em
2003, a Secretaria de Reforma do Judiciário, órgão para o qual
foi nomeado o competente advogado Sérgio Renault. O Poder
Judiciário, através de seus tribunais superiores, fomenta uma
série de iniciativas para reconhecer gargalos e apontar rumos
de solução. Os chefes dos três Poderes assinam, em dezembro
de 2004, um Pacto por um Judiciário mais Rápido e Republicano,
apontando onze compromissos para o desenvolvimento da
prestação de Justiça. Nada disso decorre do acaso, mas provém
da percepção de que o tema deixou de ser objeto de preocupação
de poucos agentes judiciais, e passou a abranger um espectro
muito maior da população brasileira, que acompanha e demanda
por iniciativas de reforma do Judiciário.

Tais iniciativas institucionais ganham objetividade com a
aprovação da Emenda Constitucional 45, que representa um
marco para a organização do sistema judicial brasileiro. Temas
como celeridade, acesso, planejamento de políticas judiciais,
passam a integrar o texto constitucional, o que representa um
primeiro e significativo passo para a consagração de uma nova
concepção de Justiça. No entanto, não é de se esperar que a
simples alteração no texto maior represente, por si só, a solução
dos problemas crônicos do sistema judicial. É preciso ir além, é
preciso aproveitar o momento político em que as expectativas
se voltam para a questão judicial e firmar um projeto de Estado,
e não apenas de governo, de superação das mazelas que afetam
a Justiça brasileira.

Diante disso, este artigo se propõe apresentar, de maneira
sucinta, algumas das questões centrais do debate e apresentar,
posteriormente, as iniciativas que se apresentam para consolidar
um sistema de Justiça mais próximo daquele ideal de um Estado
Democrático de Direito.
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Antes, porém, faz-se necessário um esclarecimento
conceitual. Quando tratamos do tema “reforma do Judiciário”
queremos indicar que nosso objeto de estudo ou de abordagem
não se limita à mera instituição Poder Judiciário. As atividades
para a melhoria da prestação de Justiça não se resumem, nem se
limitam, à estrutura e à organização do Poder Judiciário apenas,
mas devem ser direcionadas a todos os órgãos e instituições que
operam e contribuem para a solução de litígios, como o Ministério
Público, a Defensoria Pública, a advocacia, publica e privada, aos
demais Poderes constituídos, aos institutos de arbitragem, mediação
e afins e, como não poderia deixar de ser, à sociedade civil e ao
cidadão, destinatários finais de todos estes serviços.

Nota-se, portanto, que a discussão sobre o tema é mais
ampla do que se possa imaginar, exigindo uma abordagem quase
que multidisciplinar que permita uma visão abrangente de todo
o sistema formal e informal desenvolvido para a resolução de
conflitos. Porém, dada a limitação do espaço e do escopo da
publicação, vamos nos ater aos problemas mais comuns e às
propostas de superação atinentes ao modelo institucional,
público e formal de solução de controvérsias, ou seja, ao
funcionamento do Poder Judiciário.

2. Morosidade

Os problemas do Poder Judiciário são conhecidos. A
morosidade e a falta de acesso à Justiça são presentes na
atividade de prestação jurisdicional e podem ser verificadas
pelos números e estatísticas produzidas nos mais diversos
âmbitos. Dados do Supremo Tribunal Federal demonstram que
parcela significativa dos processos demoram cerca de oito anos
para  conclusão até a última instância1, tempo excessivo para
que um litígio seja resolvido de maneira eficiente. Outros
números demonstram que, no Brasil, um processo leva 546 dias
para ser finalizado em 1ª instância, número maior que a média
na América Latina (461 dias) ou em outros países, como no

1 Relato das pesquisas realizadas pela UNB a pedido do STF, disponível em http://
www.cnj.gov.br/downloads/dataunb.pdf.
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Chile (305 dias). O problema já se verifica mesmo nos Juizados
Especiais, órgãos idealizados para atuar com agilidade e resolver
conflitos mais simples através da informalidade e da oralidade.
Recente estudo do Ministério da Justiça aponta que, nos
Juizados Estaduais, um processo de conhecimento leva, em
média, 349 dias para terminar, e a fase executória exige cerca
de 300 dias para ser levada a cabo2.

É evidente que a lentidão na solução de lides implica um
déficit de legitimidade do Poder Público para o exercício desta sua
função soberana. Um déficit que abala a confiança e a expectativa
da sociedade em poder recorrer a um órgão público para a resolução
de controvérsias, e que estimula a busca por outros mecanismos
de superação de conflitos, nem sempre lícitos ou legais. A falha
no funcionamento de uma atividade estatal fundamental é suprida
por instrumentos que, muitas vezes, podem utilizar da violência
(fática ou econômica) para alcançar as finalidades de superação
das desavenças naturais em uma sociedade.

Isso sem contar as conseqüências para o próprio
desenvolvimento econômico do país. A atividade produtiva de
uma nação se fia na consistência e na fiabilidade das
instituições, criadas e mantidas com a finalidade de criar um
ambiente seguro para os diversos relacionamentos sociais,
através da elaboração e da preservação de regras de convivência.
A lentidão do Judiciário, a demora em exercer suas tarefas
típicas, acaba por mitigar o contexto estável necessário para o
aprimoramento das relações comerciais e financeiras
indispensáveis ao crescimento econômico.

Isso não significa, é necessário ressaltar, que a Justiça
deva converter-se em uma indústria de sentenças rápidas e
uniformes, apenas para satisfazer o desejo de estabilidade dos
agentes econômicos. Significa apenas que um Judiciário forte,
que seja capaz de dar vazão, em um tempo razoável, aos conflitos
e as demandas e que apresente mecanismos de uniformização
de interpretação de determinadas normas que garantam uma
expectativa de racionalidade para a convivência, contribui, sem

2 Diagnóstico dos Juizados Especiais, 2006 - MJ.
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duvida alguma, para fortalecer a legitimidade da instituição
perante os cidadãos.

No campo da economia, a morosidade, a procrastinação na
resolução dos litígios encaminhados à Justiça, é prejudicial à
atividade comercial ou financeira, pois impede a consolidação
de normas de conduta necessárias á segurança das relações
produtivas. Tome-se como exemplo o tempo de duração de um
processo judicial para o reconhecimento e cobrança de uma
dívida. Estudos demonstram que mais de 70% do valor cobrado
será perdido no decorrer do procedimento até a fase final de
execução, ou seja, apenas 30% será recuperado se o credor
utilizar-se do meio judicial para solucionar a inadimplência.
Esta depreciação está diretamente relacionada ao largo tempo
que envolve uma disputa judicial, e, certamente será repassada
no preço do crédito, aumentando os juros, ou inibindo a própria
disponibilidade de crédito.

Desta forma, ficam evidentes os prejuízos de um sistema
judicial lento, para a coesão do tecido social e para o
desenvolvimento econômico. É preciso, portanto, avaliar as
causas desta lentidão, as razões da morosidade, para que as
propostas de superação do problema não sejam açodadas ou
superficiais. Faz-se necessária uma incursão nos dados e nas
estatísticas disponíveis sobre o funcionamento da Justiça
brasileira,  para compreender os motivos das vicissitudes que
se apresentam na prestação jurisdicional.

Uma análise numérica permite descartar, de plano, alguns
mitos sobre o mau funcionamento do Judiciário brasileiro. Em
primeiro lugar, o mito de que a Justiça não funciona devido à
desídia dos magistrados. O juiz brasileiro é um juiz produtivo, e
esta afirmação pode ser corroborada com os dados sobre suas
atividades, que demonstram a prolação de, no mínimo, quatro
julgamentos por dia3. Por mais que este dado compreenda
aquelas decisões repetidas, proferidas em processos idênticos
e massificados, fica patente que a atividade judicial brasileira

3 Diagnóstico do Poder Judiciário, Ministério da Justiça, p.77.
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é intensa e a omissão não pode ser apontada como responsável
pela morosidade que afeta os tribunais e os juízos.

Uma segunda idéia que deve ser objeto de reflexão é aquela
que aponta a falta de estrutura da Justiça como fator central
para a demora no andamento dos processos. O Brasil despende
cerca de 3,6% de seu orçamento público com o sistema judicial,
valor maior do que muitos países desenvolvidos4, o que permite
a manutenção de quase 8 juizes por cada 100.000 habitantes,
índice acima da média internacional para nações em
desenvolvimento econômico similar. Assim, não se pode dizer
que o Judiciário brasileiro padece de falta de investimento.
Certamente que esta afirmação genérica e nacional não foca
casos específicos, que existem, de tribunais que tem estrutura
menor do que o exigido para o exercício eficaz de suas atividades.
Porém, é correto afirmar que, mesmo nestes casos, não será
apenas com a criação de novos cargos de juizes, ou com a
instalação de novas varas e cartórios que a questão da
morosidade será enfrentada de maneira satisfatória.

Assim, devemos buscar as causas da lentidão da Justiça
em outros elementos, que não na desídia judicial ou na falta de
estrutura. Deve-se buscar este déficit de funcionalidade da
prestação jurisdicional em outros fatores, dos quais destacamos
três por sua importância e relevância: a excessiva litigiosidade,
a legislação processual e a gestão administrativa.

3. Litigiosidade excessiva

Em primeiro lugar, tratemos da excessiva litigiosidade no
país. No Brasil, existe um processo em tramitação para cada
dez cidadãos, um índice elevado que aparenta, em uma primeira
análise, amplo e irrestrito acesso à Justiça. Se um a cada dez
cidadãos apresenta, ou tem em andamento, uma demanda
judicial, a primeira impressão é que os mecanismos de acesso
ao Judiciário funcionam muito bem. No entanto, não é esta a
realidade. O alto índice de litigância no Judiciário brasileiro

4 Diagnóstico do Poder Judiciário, Ministério da Justiça, p.93
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aponta apenas que um número muito pequeno de pessoas ou
instituições utilizam intensamente o sistema, enquanto que a
maior parte da população não tem acesso a este meio formal de
resolução de conflitos.

Este é o foco, o ponto central da discussão. Há um excesso
de demandas judiciais que não decorre da democratização do
acesso à Justiça, mas de sua utilização exagerada por poucos
atores, dentre os quais o Poder Público, empresas concessionárias
prestadoras de serviços e instituições financeiras. Não há
possibilidade de se pensar em reforma da Justiça sem refletir
sobre o papel destes personagens e sobre como limitar ou onerar
tal acesso ao sistema judicial.

A presença recorrente destes atores como réus ou autores
na Justiça acarreta na multiplicação de feitos de igual teor, de
conteúdo idêntico e repetido. Sabe-se que um volume grande
de lides versa sobre o mesmo tema, sobre a mesma matéria,
muitas vezes apenas de direito, o que demanda do magistrado
um labor repetitivo e mecânico, vez que a atividade intelectual
para a decisão de mérito é exigida apenas uma vez, para decidir
o primeiro caso da série. Para ilustrar este fenômeno, cite-se
estudo do Supremo Tribunal Federal que indica que, em 2004,
58% dos processos versavam sobre as mesmas 45 questões, ou
seja, a solução destes poucos temas acarretaria a extinção de
mais da metade dos processos em andamento no tribunal.

Esta situação é agravada pela incapacidade da legislação
processual de tratar estas questões como conflitos coletivos, e
não como milhares de litigios individuais iguais. Assim, um
conflito que envolve uma única grande questão é tratado e
resolvido através de muitos processos, quando o mais racional
seria processá-lo como uma única demanda, reduzindo a
multiplicação de atos processuais idênticos.

Outro fenômeno que contribui para o excesso de demandas
é aquele que o professor Joaquim Falcão chama de judicialização
da vida cotidiana. Efetivamente, a legislação exige a homologação
judicial de inúmeros atos juridicos para que estes produzam os
efeitos desejados, mas nem sempre esta chancela por parte do
magistrado é relevante, seja do ponto de vista da segurança, seja



260

Arquivos do Ministério da Justiça, Brasília, Ano 51, número 190, jul./dez. 2006.

do ponto de vista da racionalidade. Questões simples, que não
envolvem conflitos de interesses e que poderiam ser solucionadas
e processadas de maneira extrajudicial, ainda são mantidas nas
esferas de atribuições dos magistrados, ocupando seu tempo e a
estrutura da instituição. Cite-se aqui o exemplo dos divórcios,
inventários ou partilhas que, para sua efetivação, precisam do
aval de um magistrado, mesmo que o ato seja realizado
consensualmente, e entre capazes. Isso implica um grande número
de processos autuados, distribuídos e levados aos cartórios e ofícios
judiciais, para um mero despacho decorrente da jurisdição
voluntária. Certamente, a dispensa da etapa judicial, nestes casos,
significaria uma simplificação saudável do procedimento e refletiria
em uma redução importante do número de feitos em tramitação
na Justiça.

Por fim, ainda no terreno da exagerada litigância, pode-se
apontar a ausência de uma cultura voltada para a solução
amigável dos conflitos como um fenômeno que reforça a atual
crise de lentidão da Justiça. No Brasil, a formação jurídica, desde
os cursos de graduação, é voltada para a resolução de
controvérsias através da sentença judicial, logo, qualquer disputa
é encaminhada ao Judiciário, o que avoluma o estoque de
processos. Práticas como mediação e conciliação são pouco
utilizadas, com exceção de algumas experiências isoladas, levadas
a cabo por associações, comunidades ou tribunais. Recente
diagnóstico dos Juizados Especiais, publicado pelo Ministério da
Justiça5, demonstrou que, mesmo nestes órgãos, em que a prática
da conciliação é um princípio norteador de atividades, os acordos
representam apenas 34% dos casos. Isso aponta para a ausência
de uma política voltada para a qualificação e para a consolidação
das formas não judiciais de superação de litígios, para a
consagração destas práticas como matéria indispensável à
formação de operadores do direito, para a elaboração de uma
legislação que incentive tal metodologia, que acarreta no aumento
dos feitos judiciais e, conseqüentemente, contribui para a
morosidade.

5 Diagnóstico dos Juizados Especiais, Ministério da Justiça, 2006.
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4. Legislação processual

Além do excessivo número de litígios judiciais, outro
elemento que deve ser indicado como co-responsável pela
perpetuação dos feitos é a legislação infraconstitucional
processual. Os dispositivos que regulamentam o processo civil,
penal e trabalhista tem um importante papel para a redução do
tempo de julgamento.

No entanto, a alteração da legislação processual não pode
ser levada a efeito sem uma profunda análise dos gargalos
existentes e sem um cuidado imenso para evitar idéias
simplistas, como aquelas que afirmam que basta suprimir os
recursos que todos os problemas de morosidade estarão
resolvidos. A mera exclusão dos instrumentos recursais não
será nem legitima nem inteligente. Não será legitima porque
violará as garantias constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, inerentes ao devido processo legal. E não será inteligente
porque não terá o efeito esperado, afinal, sempre restará a via
do mandado de segurança na falta de recurso idôneo para fazer
valer direito líquido e certo.

Desta forma, a reforma processual deve seguir outras
diretrizes. Deve optar por valorizar a atividade do juiz de primeira
instância, através da restrição dos casos em que os recursos
tenham efeitos suspensivos aos casos teratológicos ou de
possibilidade de lesão irreparável. Deve também buscar a
efetividade da sentença, conferindo às partes instrumentos para
concretizar as ordens judiciais de maneira mais racional, como,
por exemplo, uma reforma do instituto da expropriação. Deve,
por fim, onerar ou inibir a atividade protelatória, como na proposta
(já aprovada e em vigor) de impor 10% de multa ao devedor que
não cumprir sentença judicial condenatória de pagamento. A
linha metodológica que deve orientar as mudanças processuais
deve ser teleológica, ou seja, deve partir da premissa de que o
processo não é um fim em si mesmo, mas é um instrumento a
serviço da solução de um litígio material que o precede.

Seguindo estes principios, o Presidente da República, o
Presidente do Supremo Tribunal Federal, e os Presidentes da
Câmara e do Senado apresentaram, através do já mencionado
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Pacto por um Judiciário mais rápido e republicano, vinte e seis
projetos de lei ao Congresso Nacional, que alteram
significativamente o processo civil, penal e trabalhista. A força
institucional que permeou a apresentação destes projetos é
evidente. Além da subscrição dos membros das cúpulas dos
Poderes nacionais, a elaboração da redação das propostas contou
com a colaboração ativa de associações de magistrados,
advogados e de institutos voltados para o estudo da matéria,
como o Instituto Brasileiro de Direito Processual. O resultado
foi a apresentação de projetos com boa técnica legislativa,
maduros e largamente discutidos com os operadores do direito
e com a sociedade civil, que pudessem efetivamente contribuir
com a agilidade do Judiciário.

De todos os projetos apresentados, cinco já se tornaram leis.
Todos eles modificam pontos importantes do Código de Processo
Civil, como as execuções de títulos judiciais, o regime de agravos,
os efeitos das súmulas dos tribunais, os pedidos de vista e assim
por diante. Independente das particularidades que cercam cada
um deles, pode-se dizer que a espinha dorsal principiológica de
todos foi a racionalidade teleológica exposta acima.

Tome-se como exemplo a Lei 11.277/06, que trata dos
processos repetitivos. Este diploma legal busca superar uma
realidade já mencionada do grande volume de processos que
versam sobre matérias idênticas na Justiça. Pelas novas regras,
quando um juiz decidir sobre uma questão de direito reiteradas
vezes, e, em todas elas, optar pela rejeição da pretensão inicial
do autor, ele poderá, nos próximos pedidos idênticos, expedir
antecipadamente sua decisão, sem necessidade de citar o réu
e aguardar a contestação. Ressalte-se que, nestes casos, o
magistrado já firmou sua convicção sobre determinado assunto,
e não se faz necessário compor uma relação processual com a
parte demandada, sendo que sua sentença será favorável à
mesma. Nestes casos, poupa-se o réu de responder a uma
demanda à qual ele já contestou anteriormente e na qual ele
já é vencedor. Diminui-se o trabalho do magistrado, que manterá
sua sentença anterior em todos os casos idênticos e repetidos,
e o trabalho do réu, sem prejuízo algum para o autor, que teve o
pleno direito de ajuizar sua demanda e tê-la submetida a um
membro do Poder Judiciário.
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Outro exemplo digno de nota é a Lei 11.276/06, que dispõe
sobre a cláusula impeditiva de recursos. Trata-se da hipótese
em que o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de
Justiça expedem súmulas normais sobre determinados temas.
Tais súmulas não vinculam o magistrado (não se trata das
súmulas vinculantes que, para sua aprovação, dependem da
vontade expressa de 2/3 dos membros do STF), mas apenas
orientam e indicam a posição destes tribunais sobre determinada
matéria de direito. Pela nova lei, nos casos em que o juiz de
primeiro grau, diante de situação semelhante àquela prevista
na súmula, aplicar a mesma, não haverá possibilidade de
apelação. Note-se que, nestes casos, o juízo mantém a liberdade
de seguir a orientação dos tribunais (STF e STJ) ou rechaçá-las
(liberdade vedada nos casos de súmula vinculante), mas, caso
opte por acatar o teor da súmula e aplicá-la ao caso concreto,
ficará vedada a utilização de recursos, vez que já há posição
consolidada nos tribunais a respeito.

Note-se que ambos os diplomas legais mencionados,
aprovados por unanimidade no Congresso Nacional, seguem a
mesma diretriz de valorizar o trabalho do juiz inicial da causa,
e de pavimentar o caminho para um sistema mais eficaz e menos
tormentoso de resolução de conflitos.

Na mesma linha vêm as propostas ainda em tramitação no
Poder Legislativo, das quais vale destacar aquela que dispensa
de homologação judicial os casos de divórcio, partilha e inventário
em que não haja conflito nem incapazes, ou aquela que torna
obrigatória a tentativa de mediação em todos os litígios que
versem sobre direitos disponíveis, ou ainda aquela que
regulamenta a utilização dos embargos de declaração.   Todas
com o escopo de garantir maior eficácia às decisões judiciais e
aprimorar o modelo processual existente.

5. Gestão judicial

Por fim, faz-se necessário frisar que um dos grandes
responsáveis pelo funcionamento lento da Justiça atual é o modelo
de gestão judicial. O sistema de administração do Judiciário
ainda padece da falta de modernização, de informatização e de
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racionalidade, vícios, aliás, que não podem ser apontados como
exclusivos deste Poder, e estão presentes em outros órgãos e
instituições do Executivo e do Legislativo. Por mais que se faça
uma ampla reforma legislativa, que oriente e direcione os
processos a uma maior celeridade, nada acontecerá,
concretamente, se os obstáculos gerenciais não forem superados.
Sabe-se que parte significativa da demora no andamento dos
processos não decorre do tempo que o mesmo passa nas mãos
dos advogados para recorrer, nem nas mãos do magistrado para
decidir (mais uma vez, excetuados os casos teratológicos), mas
do tempo que os autos aguardam diligências, ofícios ou um
andamento burocrático específico. É nestes pontos de
estrangulamento que deve atuar uma reforma de gestão da
Justiça, utilizando os instrumentos tecnológicos disponíveis para
conferir maior rapidez à sua superação.

Trata-se, mais uma vez emprestando a expressão do
professor Joaquim Falcão, da reforma silenciosa do Judiciário,
daquela reforma que não figura nas páginas dos jornais, que
não gera polêmicas, que não está na agenda política, mas, muitas
vezes, é aquela reforma mais cara aos usuários da Justiça,
àqueles cidadãos que estão na ponta última da atuação da
prestação jurisdicional e que necessitam de uma tramitação
mais rápida de seus feitos.

Para que esta reforma administrativa tenha sucesso no
Brasil, é fundamental que se compreenda, preliminarmente,
as diferentes esferas responsáveis por sua efetividade, e os
objetivos a que se quer chegar com ela.

Pode-se afirmar que, no Brasil, existem três grandes
esferas ou camadas de gestão da Justiça: o governo judicial, a
gestão judicial e a gestão dos cartórios.

Na primeira camada se encontram os órgãos responsáveis
pelo planejamento estratégico da implementação de políticas
judiciais, que fixam normas genéricas para a atividade
administrativa do Judiciário. No Brasil, o princípio federativo
exige que cada unidade política estabeleça suas próprias normas
e diretrizes para a prestação jurisdicional que, se por um lado
preserva e coroa autonomia dos estados, por outro torna o governo
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judicial uma atividade extremamente capilarizada e
descordenada. A criação do Conselho Nacional de Justiça, pela
Emenda Constitucional 45, com poderes e competências para
fixar normas gerais de regulamentação das atividades do
Judiciário representou um avanço neste terreno, pois, se
preserva o princípio federativo ao integrar ao Conselho membros
dos Judiciários estaduais e ao reservar suas competências a
atos normativos genéricos, mostra-se imprescindível para
padronizar algumas regras de conduta e harmonizar as
atividades em todo o território nacional. Cite-se como exemplo
as resoluções do Conselho que vedaram a prática de nepotismo,
que organizaram os critérios de promoção por merecimento para
os tribunais, que regulamentaram a fixação de subsídios, e que
iniciaram uma padronização das informações estatísticas da
atividade dos tribunais. Desta forma, tanto o Conselho Nacional
de Justiça (em um sentido amplo e nacional) quanto os tribunais
(em um sentido regional) trabalham o governo judicial e
investem-se de competência para, cada qual dentro dos limites
de suas atribuições, definir e implementar políticas judiciais.

Na esfera do governo judicial é possível avançar em
assuntos importantes para o desenvolvimento do sistema. É
fundamental que estes órgãos, responsáveis pela direção geral
da Justiça, desenvolvam planos e estratégias em pelo menos
três pontos vitais, que têm impacto direto sobre a eficiência da
prestação de Justiça: a virtualização dos processos, a
racionalização dos procedimentos e o aprimoramento das
comunicações interinstitucionais.

Por virtualização do processo compreende-se o progressivo
abandono dos autos em papel e a digitalização de dados e
documentos. Evidentemente esta tarefa não será realizada em
curto espaço de tempo, mesmo porque existe um grande passivo
de demandas em tramitação e sua virtualização será lenta e
custosa. Mas é importante que seja desenvolvido um sistema
que permita a digitalização dos processos futuros, criando assim
uma nova forma de lidar com o trâmite dos autos. As vantagens
desta chamada Justiça sem papel são inúmeras, como a
facilidade de manuseio das peças processuais, a eficiência na
organização de cadastros de andamento, e a redução de custos
para a manutenção e para o arquivamento dos autos físicos.
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No entanto, não basta a mera virtualização dos autos se não
forem sanados alguns empecilhos burocráticos inerentes à
tramitação dos procedimentos. A digitalização, se vier
desacompanhada de uma reforma nas regras do funcionamento
dos cartórios acarretará na simples transposição dos gargalos do
papel para o computador. Desta forma, ao lado da virtualização é
indispensável racionalizar a gestão interna das unidades judiciais
para conferir maior eficiência ao andamento dos autos, como a
reorganização das correntes de tramitação e das atividades
auxiliares. Cite-se como exemplo a criação de centrais de oficiais
de justiça em alguns tribunais, a padronização dos fluxos internos
dos procedimentos e a otimização das atribuições dos funcionários.

Por fim, também é papel do governo judicial incrementar a
comunicação interna dos órgãos judiciais e a troca de
informações relevantes com instituições externas, como a
administração pública. Esta última, por exemplo, é detentora
de inúmeros dados importantes para o exercício da jurisdição,
como o cadastro de óbitos, de beneficiários de programas sociais,
de veículos e de contribuintes, e inúmeros outros que são
essenciais para o julgamento de determinadas lides. A
informatização e a intensificação de instrumentos que permitam
alimentar os magistrados de informações confiáveis sobre as
partes ou os objetos envolvidos nos litígios é mais do que salutar
para fomentar maior rapidez e efetividade nas decisões judiciais.

Outro nível de administração da Justiça é o que se
denomina gestão judicial, exercido pelos órgãos responsáveis
pela elaboração das propostas e pela execução dos orçamentos
nas diversas unidades judiciais, ou seja, pelos tribunais. Nesta
atividade reside efetivamente a autonomia destes órgãos, que
tem capacidade e competência para traçar as estratégias mais
consistentes para alcançar os objetivos estabelecidos pelo
governo judicial. Aqui são concretizados os avanços ou os
retrocessos na gestão judicial, pois são estes órgãos os
responsáveis pelas decisões específicas sobre procedimentos
administrativos.

Nesse campo, alguns avanços já podem ser apontados, como
a celebração de convênios com o Banco Central ou com os
Detrans para a realização de penhoras on line de bens, que
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significou um avanço concreto em termos de eficácia no
cumprimento de mandamentos judiciais. Estes atos objetivos
têm a capacidade de fazer valer os princípios e diretrizes
apontadas pelo governo judicial e gerar efeitos práticos
surpreendentes.

Por fim, a última camada da gestão da Justiça é a gestão
dos cartórios, é a organização da tramitação cotidiana dos
processos e procedimentos, realizadas pelo juiz. É com esta
última esfera organizacional o que usuário comum da Justiça
tem contato, é dela que ele espera a estrutura necessária para
dar andamento à sua pretensão, é nela que ele vai para
conhecer do estágio em que se encontra sua demanda. Também
aqui é necessária a organização em prol do bom atendimento e
da agilidade, pois é esta a porta de entrada e o referencial que
a sociedade têm do Poder Judiciário.

Neste campo, é fundamental a profissionalização dos
responsáveis pelas atividades gerenciais, ou pela qualificação
do magistrado, ou pela designação de administradores e técnicos
capacitados para levar a cabo a implantação de um modelo mais
eficiente, sob a coordenação última do juiz responsável por aquela
unidade.

Enfim, estes são os três níveis de organização administrativa
da Justiça, e cada qual, dentro de suas atribuições específicas,
dispõe de instrumentos capazes de aproximar a prestação
jurisdicional de seu objetivo maior, que é a eficiência, a qualidade
e a acessibilidade, como corolários de um sistema compatível com
o modelo de Estado que garanta a estabilidade para as relações
sociais, a proteção aos direitos fundamentais e as expectativas
para a vida em comunidade.

6. Conclusão

 Evidentemente, a morosidade não é o único problema do
sistema judicial brasileiro. Questões como o acesso à Justiça,
a transparência, a democratização e a qualificação dos
integrantes da carreira devem pautar as discussões sobre a
reforma do Judiciário. De nada adiantará garantir uma solução
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célere de litígios se grande parcela da população continuar sem
acesso aos meios formais e estatais de prestação jurisdicional.
A Justiça nacional não será fortalecida apenas pela rapidez,
mas pela proximidade com o cidadão, pela publicização de suas
atividades e pela qualidade de sua atuação.

Ao limitar suas reflexões ao campo da morosidade, este
artigo teve por objetivo apenas apontar a complexidade que
reveste um dos elementos da chamada crise da Justiça. Quis-
se, apenas, demonstrar que a superação dos problemas não é
fácil, simples ou mágica, e que não existe uma classe ou
categoria culpada pelas dificuldades por que passa a prestação
jurisdicional. Existe um problema sistêmico, estrutural, que
deve ser enfrentado através da atuação de inúmeros agentes
públicos. Magistrados, advogados, atores políticos e sociedade
civil tem o dever e a responsabilidade de enfrentar a questão
desprovidos de vícios corporativos ou interesses específicos.
Apenas desta forma será possível enfrentar, com seriedade e
maturidade, o complexo problema da crise judicial e consolidar
um modelo de Justiça mais abrangente e mais eficiente, que
contribua de maneira efetiva para solucionar os conflitos
individuais e coletivos naturais em uma sociedade plural e
democrática como a nossa.
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NATUREZA E CULTURA

(PRESSUPOSTOS FILOSÓFICOS E CONSTITUCIONAIS DO
BIODIREITO)

Sérgio Sérvulo da Cunha (*)

“Te coloquei no mundo para que possas melhor contemplar o que há no mundo. Não

te fiz celeste nem terrestre, mortal nem imortal, para que tu mesmo, como um bom

pintor ou um hábil escultor, descubras tua própria forma.”

(Pico della Mirandola, Discurso sobre a dignidade do homem).1

RESUMO: Pretendo formular, neste artigo, subsídios para o biodireito, a partir

das noções de Natureza e de cultura. São palavras-chave: Natureza, lei natural, cultura,

Constituição e biodireito.

SUMÁRIO: 1.Introdução 2.Natureza e lei natural 3.A noção de cultura 4.

Constituição e Biodireito 5. Conclusão.

1. Introdução

Quais os limites objetivos, moralmente admissíveis na
investigação científica? E quais os parâmetros morais na utilização
dos resultados dessa investigação? Essas duas perguntas,

* O autor, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais e licenciado em Filosofia, é
advogado e autor de obras jurídicas; foi professor na Faculdade Católica de Direito de
Santos, hoje integrante da Unisantos.
1 Escolhi, para encimar este artigo, parte da epígrafe posta por Marguerite Yourcenar

em sua “A obra em negro”. (v. Pico della Mirandola, Discurso sobre a dignidade do
homem, Lisboa, edições 70, edição bilingüe, 2001). Diz o original latino: “Nec te
celestem neque terrenum, neque mortalem neque immortalem fecimus, ut tui ipsius quasi
arbitrarius honorariusque plastes et fictor, in quam malueris tute formam effingas.”
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relevantes, podem ser reduzidas a uma: quais os limites morais
para a intervenção no curso dos processos naturais?2

Os processos naturais representam não só a Natureza em
seu movimento, mas também a nossa própria natureza
individual, com a qual o homem convive e da qual depende desde
os tempos mais remotos.

As intervenções que desde aí temos feito nesses processos
em razão da vida – na agricultura, na indústria, na medicina –
são relações de troca, em que se reforça a autoridade da Natureza.
São relações, porém, que nos promovem na escala animal, e nos
situam alguns degraus acima do rústico, do primitivo, do instintivo.
Hanna Arendt refere-se ao “comércio” do homem com a Natureza,
“em vista de torná-la própria à morada humana”. 3

Não obstante, as descobertas da ciência e a tecnologia
pegam-nos de surpresa, nos assustam. Mais do que inovações –
com sua carga de inusitado, de extraordinário – que mudam
nossos hábitos, revolucionam os costumes e subvertem o tempo,
muitas vezes representam uma violência contra aqueles
processos, que nos fazem recear a transformação e a perda da
nossa própria natureza. Observa Lima Vaz: “Os tempos atuais
assistem ao aparecimento de uma notável e inquietante dissimetria no
equilíbrio e na sustentação do edifício da cultura – da morada do ser
humano – provocada pelo crescimento vertiginoso e pelo fortalecimento
social da téchne de um lado e, de outro, pelo definhar e pelo
enfraquecimento do ethos.” 4

Na história do homem são relativamente recentes os fatos
que compõem o objeto tanto da bioética quanto do biodireito. A
inexistência, nesse âmbito, de uma tradição apta a gerar
comportamentos costumeiros, faz que – à diferença dos demais
ramos do Direito – a instauração do biodireito coincida com a

2 Deixemos entre parênteses, por enquanto, duas questões que estão implicadas nesta,
a saber: qual o conceito de intervenção e se há ou deve haver limites morais para
essa intervenção.

3 Hannah Arendt, Between past and future, cit. a partir da edição francesa: La crise
de la culture (Paris, Gallimard, 1972, p. 271).

4 Henrique Cláudio de Lima Vaz, Ética e Direito (São Paulo, Landy/Loyola, 2002, p.
333).
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instauração da disciplina na qual desesperadamente busca
suporte: a bioética.  Essa dificuldade é agravada por uma outra:
enquanto a moral tem uma referência intensamente individual,
a bioética possui uma referência intensamente institucional: os
métodos de pesquisa e a aplicação dos respectivos resultados
são atividade de empresas e instituições científicas, as quais, à
falta de padrões costumeiros de comportamento, podem encontrar
limites – quando os encontram – apenas na legislação.  Acentua-
se, aí, esse desvio a que se referia Lima Vaz: se o ethos deixa de
fornecer as orientações fundamentais de comportamento, elas
passam a ser reclamadas da instância jurídica.

Atualmente, essas questões levam em conta os danos que
a prática científica e tecnológica venha causando ou possa vir a
causar, seja ao homem, seja à Natureza. Em tal circunstância,
tem-se adotado uma dessas alternativas: a) a admissão das
práticas científicas e tecnológicas, sem qualquer tipo de
disciplina; b) o estabelecimento de impedimentos legais, com a
utilização de critérios  conseqüencialistas.

 Pretendo examinar, neste artigo, os subsídios que, para o
estabelecimento de outras alternativas, podem ser encontrados
nas noções de Natureza e de cultura.

2. As noções de Natureza e de lei natural

Dentre as inúmeras definições de Natureza, colho duas:
1.”Conjunto das coisas existentes independentemente do homem e
da sua ação”. 2. “Essência, núcleo imutável de uma coisa.” 5

Essas acepções se entrelaçam. Étienne Gilson observa que,
na filosofia antiga e medieval, o que se tinha por Natureza era o
conjunto das naturezas, cada uma delas “uma substância ativa,
cuja essência causa as operações e as determina com necessidade.” 6

Esse caráter necessitante – a impossibilidade de que os
fenômenos decorram de outro modo senão o determinado por

5 Sérgio Sérvulo da Cunha, Dicionário compacto do Direito (DCD), São Paulo, Saraiva.
6 Étienne Gilson, L’esprit de la philosophie médiévale, cit. cf. edição argentina:

El espíritu de la filosofia medieval (Buenos Aires, Emecé, 1952, p. 334).
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sua essência – é que permite falar-se em lei natural, considerada
simplesmente como a lei física. Esta, por definição,  exerce uma
constrição absoluta, pois não deixa de incidir. Daí a recomendação
de Piaget: “O sentido de nossa tentativa é pois não procurar fugir da
natureza, porque ninguém escapa à natureza, mas aprofundá-la passo
a passo com o esforço da ciência.” 7

Werner Jaeger anota que “os gregos tiveram o senso inato do
que significa ‘natureza’. ...... Muito antes de o espírito grego ter
delineado essa idéia, já eles consideravam as coisas do mundo numa
perspectiva tal que nenhuma delas lhes aparecia como parte isolada
do resto, mas sempre como um todo ordenado em conexão viva, na e
pela qual tudo ganhava posição e sentido.” 8 Com efeito, da noção
de Natureza como conjunto faz parte a sua unidade. 9

Imerso na Natureza, o homem só toma consciência de si
mesmo quando passa a vê-la como objeto do entendimento. Mais
do que a morada, o ninho, o útero, era a Natureza, de início, o
oceano místico de todas as representações. A noção de lei natural,
quando surge, abarca não só os fatos da Natureza considerada
como exterior ao homem, mas também os fatos concernentes ao
corpo humano e à sua experiência psicológica. E envolve ainda
os fatos da vida em sociedade: daí a aparente transcendência
das regras morais insertas nos costumes, à qual, em grande
parte, se atribuía sua obrigatoriedade.

7 Jean Piaget, Biologia e conhecimento (Petrópolis, Vozes, 1973, p. 409).
8 Werner Jaeger, Paideia - a formação do homem grego (São Paulo, Herder, s/d, p.

10).
9 Sobre a noção de Natureza veja-se Pierre Hadot, Le voile d’Isis. Essai sur l’histoire

de l’idée de nature. (Paris: Gallimard, 2004) e a bibliografia que apresenta,
especialmente em nota ao capítulo II: “o importante artigo de D. Bremer, ‘Von der
Physis zur Natur. Eine griechische Konzeption und ihr Schicksal’, Zeitschrift für
philosophische Forschung, 43 (1989), p. 241-264; o livro de G. Naddaf, L’origine et
l’évolution du concept grec de phusis, Lewiston, Queenston, Lampeter, 1992. V. também
as bibliografias nos artigos de enciclopédias, por exemplo o artigo “Natur” (redigido por F.
P. Hager, T. Gregory, A. Maierù, G. Stabile, F. Kaulbach), no Historisches Wörterbuch der
Philosophie, t. 6, Sttutgart-bâle, 1984, p. 421-478; o artigo ‘Nature’, por P. Aubenque, na
Encyclopaedia universalis. Para uma história geral da noção de natureza, cf. R. Lenoble,
Esquisse d’une histoire de l’idée de nature, Paris, 1969. V. também o excelente estudo
de A. Pellicer, Natura. Étude sémantique et historique du mot latin, Paris, 1966.”
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A Natureza era a fonte dos costumes, das regras, dos
deveres. 10 E as ações humanas acima referidas – na agricultura,
na indústria, na medicina – desde sempre foram aceitas como
naturais, não obstante assinalassem uma cisão na ordem
natural: de um lado a ordem de uma natureza inferior (rústica,
primitiva, instintiva), de outro lado, ou acima dela, a ordem da
natureza humana.

A primeira ruptura entre homem e Natureza é o momento
daquela tomada de consciência; aí, a curiosidade a seu respeito
(o simples olhar do conhecimento) é experimentada como uma
violação dos seus mistérios. 11 A segunda ruptura ocorreria com
a verificação de que a lei natural podia ser transgredida. Nesse
fato concentra-se toda a ambigüidade da noção de lei natural e
dos seus usos sociais, a partir do paradoxo de que, se podia ser
transgredida, não podia ser considerada como uma lei. Assim,
já era outro o contexto quando Tomás de Aquino aponta como
vicioso tudo que contraria a ordem natural. 12

A possibilidade de ser contrariada a ordem natural exigia
que se explicitassem os conceitos de lei natural e de
transgressão. A subordinação à lei natural não impedia que o
homem, pelo conhecimento das constâncias naturais – por
exemplo, a alternância do dia e da noite – as aproveitasse em
seu favor (por exemplo, utilizando a noite para o seu descanso).
Ressaltava aí a noção de “normalidade”, com a qual se costumava
largamente aferir a presença da lei natural.

Normal era o que estava de acordo com a lei natural, e a
lei natural era o que encontrava expressão na normalidade.
Isso estava implícito na definição de lei fornecida por

10 Daí o caráter ideológico da apropriação do termo “lei” para designar a norma elaborada
pela autoridade. Designar como “lei” tanto  uma prescrição da autoridade quanto a
regularidade da natureza significa atribuir a ambas o mesmo caráter necessitante,
conceber o comportamento humano (e possivelmente o universo social) como um
mecanismo idêntico ao da natureza. Nessa perspectiva, o “dever-ser” da lei posta
pela autoridade seria tão necessitante quanto o “dever-ser” da lei natural.

11 “É na verdade o vocabulário da violência, da coerção, e mesmo da tortura, que Francis
Bacon utiliza ao esboçar o programa da ciência experimental moderna: os segredos da
natureza se revelam mais sob a tortura dos experimentos do que no seu curso natural”
(Pierre Hadot, ob. cit., p. 52).

12 “Omne illud quod contrariatur ordini naturali est vitiosum” (Tomás de Aquino, Suma
teológica, 2a. 2ae., 142,1).`l
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Montesquieu: relação necessária que deriva da natureza das
coisas. Mas o próprio Montesquieu contribuiu para que se
abalasse a noção de normalidade na medida em que inventariou
inúmeras culturas díspares, mostrando que o normal numa
determinada região poderia ser considerado anormal em outra,
às vezes por conta de uma simples variação do clima.13

A percepção de que pudesse existir anormalidade e
transgressão  reclamou uma nova noção de lei, com a ênfase
posta não já no seu caráter necessitante, mas na inevitabilidade
da respectiva sanção (ainda que esta venha diferida no tempo,
ou sob uma forma cuja conexão com a respectiva causa
dificilmente seja observável). Por cima da noção de lei como
regra implícita na regularidade dos processos naturais, passou
a prevalecer uma nova concepção, calcada na relação de
causalidade. A partir da baixa Idade Média, com o movimento
da ciência, ocorreu essa nova ruptura, seja na ordem do

13 V. Montesquieu, O espírito das leis. A ciência atual deslegitima a distinção entre
normal e patológico. “Não existe fato que seja normal ou patológico em si. A anomalia e
a mutação não são, em si mesmas, patológicas. Elas exprimem outras normas de vida
possíveis. Se essas normas forem inferiores – quanto à estabilidade, à fecundidade, à
variabilidade da vida – às normas específicas anteriores, serão chamadas patológicas. Se,
eventualmente, se revelarem equivalentes – no mesmo meio – ou superiores – em outro
meio – serão chamadas normais. Sua normalidade advirá de sua normatividade. O patoló-
gico não é a ausência de norma biológica, é uma norma diferente, mas comparativamente
repelida pela vida.” (Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, cit. cf.
tradução de Maria Thereza Redig de Carvalho Barrocas: O normal e o patológico,
Rio de Janeiro, Forense-Universitária, s/d, pp. 113 e 114). “A medicina viu esfu-
mar-se progressivamente a linha de separação entre os fatos patológicos e os normais: ou
melhor, ela aprendeu mais claramente que os quadros clínicos não eram uma coleção de
fatos anormais, de ‘monstros” fisiológicos, mas sim constituídos em parte pelos mecanis-
mos normais e as reações adaptativas de um organismo funcionando segundo sua nor-
ma.” (Michel Foucault, Maladie mentale et psychologie, cit. cf. tradução de Lilian
Rose Shalders: Doença mental e psicologia, Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro,
1975, p. 18); “Há, para E. Durkheim, ‘uma saúde social determinável para uma espécie,
em uma fase dada, e reconhecível pela sua generalidade, pelo tipo médio que ela define.
Um fenômeno é então verdadeiramente normal se está em relação com as condições gerais
da vida coletiva, no tipo social considerado. Mas desde que se julgue normal um fenôme-
no social, somente por esse critério exterior da generalidade (a moléstia, ao contrário, é
acidental), ter-se-ia de admitir a conclusão a que chegou E. Durkheim de que, não haven-
do sociedades sem crimes, o crime, em certa porcentagem, é um fato normal, em uma
sociedade. É que, ao lado da generalidade, ‘é preciso considerar ainda a sua adaptação,
a sua função no conjunto’. Segundo esse critério, se a função que desempenha um fato ou
ideal determinado, no grupo, é antes a de uma força de desintegração ou de dissolução,
a de uma força que atua em oposição a uma sociedade determinada, o fato continua
‘anormal’ ainda quando tenda a ‘generalizar-se’.” (Fernando de Azevedo, Princípios
de sociologia, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1944, p. 114).
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conhecimento, seja na ordem da ação. A pergunta formulada
no início destas linhas não se punha antes principalmente por
dois motivos: a) porque ainda não se difundira a prática do
conhecimento científico como processo experimental; b) porque,
num contexto predominantemente religioso, a lei natural vigia
em toda sua latitude.

Parece não haver dúvida de que existem leis naturais e
de que o homem, como parte da Natureza, a elas está submetido.
Mas também parece não haver dúvida de que, evitando-se a
realização da causa, é possível evitar-se a realização do
respectivo efeito; de modo que, alteradas as condições de sua
incidência, consegue-se fugir à constrição dessas leis.

A mera atividade adaptativa do homem – abrindo canais
de irrigação, utilizando sementes na agricultura – não assumia
o aspecto de uma intervenção no curso da Natureza; mas como
intervenção – e para muitos como intervenção indevida – aparece
a alteração da ordem da causalidade natural, com a produção
de espécies cuja existência decorre apenas da ação humana.
Cabe aqui uma distinção entre a intervenção mecânica – como
a construção de um veículo 14 – e a intervenção orgânica, como,
por exemplo, a reversão da moléstia por força do medicamento.
Em ambos os tipos de intervenção, tendo descoberto como
operam, o homem coloca a seu serviço as forças naturais; mas
é na intervenção orgânica, principalmente com a biotecnologia,
que se concentram nossos temores, pois mexe, mais de perto,
com a natureza humana.15

Há elementos históricos para que a intervenção na
Natureza se considere, ou como parte do processo natural de

14 Observa Pierre Hadot que, a partir de Galileu, “o cientista opera como um engenheiro
que tivesse de reconstruir as engrenagens e funções da máquina-natureza” (ob. cit., p.
135).

15 Rachel Sztajn considera nossa “perplexidade” um resultado “da incerteza científica,
das retratações sobre efeitos nocivos de certas drogas, sobre resultados inesperados de
outras, do temor do desconhecido e dos riscos que possa esconder”, e atribui nosssa
“desconfiança” à “falta de conhecimento dos procedimentos e modelos de raciocínio
investigativo próprios de certas áreas do conhecimento, que têm posto em xeque tanto a
certeza do conhecimento quanto a segurança no aceitar afirmações de que os novos
produtos são benéficos para as coletividades.” (Direito e incertezas da biotecnologia:
custo social das pesquisas, Revista de Direito Mercantil  119/34).



276

Arquivos do Ministério da Justiça, Brasília, Ano 51, número 190, jul./dez. 2006.

adaptação, ou como uma transgressão à fonte primária da
moralidade, cuja sede tradicionalmente se punha na lei divina,
ou na lei natural como sua expressão. Assim, o estabelecimento
de critérios para essa intervenção se apresenta como questão
eminentemente moderna.

Não se esgota aí, porém, a questão da obrigatoriedade da
lei natural; na dissecação de cadáveres, na vivissecção, não estava
implicada qualquer intervenção na relação de causalidade.
Quando se considera a lei moral como lei natural, está em jogo
um outro conceito de lei natural. Esse conceito, de raiz aristotélica
e expressão tomista, é o que considera a lei moral como expressão
da natureza racional do homem; de modo que, no concernente
às ações humanas, o respeito à lei natural consistiria na
obediência aos ditames da razão. Essa noção, que já se encontrava
em Aristóteles e entre os estóicos, floresce com Tomás de
Aquino.16 Diz um autor:  “Quando Sto. Tomás fala de lei natural, que
quer ele dizer exatamente? Segundo a concepção cristã, Deus criou os
seres, não somente colocando-os na existência, mas também
comunicando-lhes um certo modo de ser (uma natureza) que os ordena
em vista de um fim. Cada ser deverá, pois, tender para seu fim, segundo
seu próprio modo de existência (isto é, segundo sua natureza), que
definirá o que deve ser seu modo de ação.” 17 Na mesma linha de
pensamento, diz outro autor: “O homem é essencialmente um ser
racional, livre e social. A mais nobre lei que governa o agir e o viver do
homem é, pois, a de realizar essa idéia do homem, realizar a forma
universal, a essência de sua individualidade. ....Por conseguinte, todos
os atos que correspondem à idéia essencial da natureza do homem são
bons e os contrários são maus, não porque a lei [positiva] os faz assim,
mas porque a natureza os faz bons ou maus.” 18

A essa perspectiva, que podemos denominar “ontológica”,
viria se contrapor a perspectiva “sociológica”; nesta – à
semelhança do que acontece com o homem, que se destacou da

16 “Viver segundo a natureza é viver segundo a razão; porque o princípio de todas as coisas,
ainda que material, é sempre a razão soberana” (Marco Aurélio, Pensamentos, XII).

17 Paul-Eugène Charbonneau, Moral conjugal no século XX (São Paulo, Herder,
1966, p. 183).

18 Heinrich A. Rommen, The State in catholic thougth, cit. cf. edição brasileira: O
Estado no pensamento católico (São Paulo, Paulinas, 1967).
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Natureza – da noção de lei natural destaca-se a noção de lei
moral, considerada já agora como regra implicada na regularidade
dos costumes.

3. A noção de cultura

“A cultura é muitas vezes, também já houve quem dissesse, uma

reação contra a Natureza” (Sylvio Romero)  19

Segundo Durkheim, “uma moral é sempre obra de um grupo, e
somente pode funcionar se esse grupo a protege com sua autoridade”.
Por isso “uma moral não se improvisa. É obra do próprio grupo que deve
aplicá-la.” 20 Sob a perspectiva sociológica, inscrevem-se os fatos
morais no reino das ações humanas, ou seja, no conjunto dos
fatos abarcados pelo termo “cultura”.

Cultura – diz uma das muitas definições desse termo – é o
conjunto ou resultado das ações humanas. Na mesma linha as
definições de Umberto Eco: “É cultura toda intervenção humana sobre
o dado natural...” 21 e de Werner Jaeger:   “a totalidade das
manifestações e formas de vida que caracterizam um povo”. 22 A
Constituição brasileira oferece uma bela noção, quando a equipara
aos “ modos de criar, fazer e viver” (art. 216-II).

Observa Hanna Arendt que a palavra “cultura” deriva de
“colere” (= cultivar, habitar, tomar cuidado, entreter, preservar):
“Parece que Cícero foi o primeiro a aplicar essa palavra às coisas do espírito
e da inteligência. Ele fala de ‘excolere animum’, de cultivar o espírito, e
de ‘cultura animi’ no mesmo sentido com que falamos hoje de um espírito
cultivado, com a diferença de que nós nos esquecemos completamente
do conteúdo propriamente metafórico desse uso. Porque para os romanos
o ponto essencial sempre foi a conexão da cultura com a natureza. 23

19 Ensaio de Filosofia do Direito, in Obra filosófica (organizada por Luís Washington
Vita, Rio de Janeiro, José Olympio/USP, 1969, p. 643).

20 Émile Durkheim, Leçons de sociologie, cit. cf. edição argentina: Lecciones de
sociologia (Buenos Aires, La Pleyade, 1974, pp. 49 e 55).

21  Umberto Eco, La sttrutura assente, cit. cf. edição brasileira: A estrutura ausente
(São Paulo, Perspectiva, 3a. ed., 1976, p. 5).

23 Werner Jaeger (ob. cit., p. 7).
23 Hannah Arendt, id., ib.
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Assim, na etimologia do termo “cultura” mostra-se desde
logo sua continuidade com relação à Natureza: nesta é que se
encontra aquilo que se cultiva. É de Bacon a afirmação de que “O
homem, ministro e intérprete da natureza, faz e entende tanto quanto
constata, pela observação dos fatos ou pelo trabalho da mente, sobre a
ordem da natureza; não sabe nem pode mais.” 24 Entretanto, além
desse aspecto de continuidade e harmonia, nas relações entre
Natureza e cultura se oferece também o aspecto de oposição, para
o qual acena o mesmo Francis Bacon, em seu célebre aforismo de
que “À natureza não se vence senão obedecendo-lhe”.25 Se ela é a
cornucópia dos recursos necessários à vida, que devemos explorar,
por outro lado nos apresenta um aspecto hostil, contra o qual nos
precisamos defender.

Esse antagonismo já notado por Freud,26 essa relação
dialética (de continuidade, oposição e superação) assume uma
curiosa feição na perspectiva ontogenética de Maturana e Varela:
“Chamaremos de condutas culturais as configurações comportamentais
que, adquiridas ontogeneticamente na dinâmica comunicativa de um
meio social, são estáveis através de gerações.” 27

A cultura – parte da natureza humana – passa a se
apresentar como uma segunda natureza, na qual se encontra a
verdadeira natureza do homem. Daí haver afirmado Merleau-
Ponty que “o homem não é uma espécie natural: é uma idéia histórica”;
e se compreender a história da cultura “como processo de auto-
desvelamento simbólico, objetivo do ser próprio do homem.” 28

24 Francis Bacon, Novum Organum, 1° aforismo.
25  “Natura non nisi parendo vincitur” (Francis Bacon, Novum Organum). Considerando-

se Bacon como  instaurador ou prógono do método científico, pode-se enxergar,
nessa frase, sua oposição à alquimia e à magia, a perspectiva da ciência como
busca do que é natural, e não do extraordinário.

26 “O termo ‘cultura’ designa a soma das produções e instituições que distanciam nossa vida
da vida de nossos antecessores animais e que servem a dois fins: proteger os homens
contra a Natureza e regular as relacões dos homens entre si.” (Sigmund Freud, O mal
estar na cultura, cit. cf. edição espanhola de suas “Obras completas”, Madrid,
Biblioteca Nueva, 3a. ed., s/d,  III tomo, p. 3.033). Freud leva bem longe essa
oposição: “É forçoso reconhecer a medida em que a cultura repousa sobre a renúncia às
satisfações instintivas: até que ponto sua condição prévia radica precisamente na
insatisfação (por supressão, repressão ou algum outro processo) de instintos poderosos.
Esta frustração cultural rege o vasto domínio das relações sociais entre os seres humanos,
e já sabemos que nela reside a causa da hostilidade posta a toda cultura.” (id., p. 3038).

27 Humberto R. Maturana e Francisco J. Varela, A árvore do conhecimento (São
Paulo, Palas Athena, 2001, p. 223).

28 Luiz Sérgio Coelho de Sampaio, Filosofia da cultura – Brasil: luxo ou
originalidade (Rio de Janeiro, Ágora da Ilha, 2002, p. 233).
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Ao dizer que “A natureza de uma coisa é o seu estágio final”,
Aristóteles tinha em vista o ser humano individual.29 Mas a
concepção evolucionista de cultura permite uma releitura do
estagirita. Nesse caso, a natureza do homem é a de fazer-se
homem a partir da natureza; por sobre a idéia de determinismo
põe-se a idéia de liberdade. A Natureza não pode ser matriz do
comportamento porque nela cabe tudo, o bem e o mal, o certo e
o errado; não pode ser ideal de comportamento porque, nela,
todas as coisas caminham para a degeneração e a morte.30 Por
isso ela é, sim, o conjunto do que se oferece à nossa escolha.
Sem dúvida ela é a fonte primária das nossas sensações,
intelecções e representações, (“nihil est in intellectu quod non fuerit
prius in sensu”), mas não se pode dizer, da mesma forma, que
seja a matriz do nosso comportamento.

O que chamamos de lei natural – relação de causa e
efeito – constitui para nós (indivíduos e sociedade) uma indicação
sobre como fazer (techné) ou sobre como agir (ethos), mas não
nos obriga nem determina. A experiência dos fatos naturais e
dos fatos sociais fornece-nos a matéria e orientação quanto a
nossas escolhas, que são livres. A reflexão filosófica é incapaz
de oferecer ao homem algo assemelhado a um decálogo. Oferece-
lhe entretanto princípios, entre os quais o da liberdade (cabe a
cada homem escolher, dentre as ações possíveis, as que lhe
parecem certas) e o da responsabilidade (cabe a cada homem
responder pelo dano que inflige ao seu semelhante e à sua
morada).  Essa responsabilidade consigo mesmo e com sua
morada transforma o homem em guardião da Natureza.

As perspectivas ontológica e sociológica, acima referidas,
não são apenas formas diferentes de descrever a mesma

29 Como bem se nota na seqüência do seu texto: “porquanto o que cada coisa é quando
o seu crescimento se completa nós chamamos de natureza de cada coisa, quer falemos de
um homem, de um cavalo ou de uma família.” (Aristóteles, Política, L. 1, 1252b, cf. a
tradução inglesa de Ernest Barker, London-Oxford-New York, Oxford University
Press, 1981; na edição da Universidade de Brasília, 1998, L. 1, 1253a).

30 Interpretando um aforismo de Heráclito sobre a Natureza, Hadot mostra que os termos
gregos “phusis” e “kruptesthai” poderiam ser tomados num sentido ativo, gerando o
seguinte sentido: “O que faz nascer tende a fazer desaparecer.” Ou seja: é a mesma
força que faz nascer e que faz desaparecer. Mas se as tomássemos num sentido
passivo, “a palavra phusis poderia designar, como em Aristóteles, o resultado do processo
de formação. Nosso aforismo diria então: “O que resulta do processo de nascimento tende
a desaparecer” ou “a forma aparecida tende a desaparecer.”  (ob. cit., p. 25).
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realidade, mas se diferenciam nas suas orientações normativas.
De acordo com a primeira, sendo a transgressão moral uma
ofensa à própria natureza, são moralmente condenáveis as ações
praticadas contra si mesmo (assim, por exemplo, o consumo de
drogas, o suicídio) independentemente de qualquer prejuízo a
outrem. Nas teocracias observou-se a tendência de se tornarem
juridicamente exigíveis obrigações concernentes a si mesmo,
em que se inclui, por exemplo, a obrigação de praticar o bem.

Na sociedade ocidental moderna, porém, foi outra a
tendência que prevaleceu (a tendência liberal), segundo a qual
se consideram como juridicamente exigíveis apenas os atos que
interferem com a esfera alheia. A sociedade não tem como impor
à pessoa os seus próprios fins; é esta quem os escolhe, assim
como os meios que entenda aptos a alcançá-los desde que,
agindo dessa forma, não cause dano a outrem. Tentei estudar
essa questão em artigo denominado “Limites ao poder do Estado
(ensaio de determinação do Direito na perspectiva dos direitos
fundamentais)”.31 Não podendo reproduzi-lo aqui, aponto para o
que pode ser extraído como uma de suas conclusões: o fato de
que moral, moralidade e Direito são três esferas distintas na
ordem do comportamento.

Como moralidade designo o processo costumeiro de
comportamento (“Sittlichkeit”), do qual faz parte, por exemplo,
a proibição do incesto. As regras sociais de comportamento são
induzidas desse processo costumeiro, e podem se transformar
em regras jurídicas, a partir de quando se tornam formalmente
exigíveis. Para esclarecer a diferença entre moralidade (conjunto
de práticas cujos princípios e regras são implícitos nos costumes)
e moral (conjunto de princípios e regras em parte vigentes e em
parte ideados) tenho mencionado o episódio evangélico a respeito
da adúltera: a unanimidade das pessoas quer aplicar a pena de
lapidação, ao contrário de  Jesus Cristo, que lhes mostra uma
nova leitura da moralidade.

31 Sérgio Sérvulo da Cunha, Limites ao poder do Estado, in Eros Roberto Grau e
Willis Santiago Guerra Filho, Direito constitucional – estudos em homenagem a
Paulo Bonavides (São Paulo, Malheiros, 2001, pp. 167-193).
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Creio que essa diferença vem corretamente explicitada
em texto de Kluckhohn: “A vida humana é – e tem que ser – uma
vida moral precisamente porque é vida social, e porque no caso da
espécie humana a cooperação e as outras necessidades da vida social
não são satisfeitas automaticamente pelos instintos, como ocorre com
os insetos sociais. Em termos do sentido comum, a moral é, desde o
ponto de vista social, um acordo acerca dos valores relativos à conduta.
Neste nível, as morais e todos os valores do grupo são os produtos da
interação social que se incorporaram à cultura.” 32

4. Constituição e Biodireito

As Constituições, recentemente, deixaram de ser mero
instrumento de organização política; assumindo a mesma
amplitude que tinha o código civil no passado, transformaram-
se em sede e garantia dos direitos fundamentais; indo além,
em instrumento de engenharia social; e, indo mais além, em
instrumento do processo de hominização. A partir daí passam a
ressaltar, nelas, disposições que – tidas anteriormente como
meramente programáticas – se denunciam hoje como
disposições de princípio.

Quando o constituinte brasileiro falou na “inviolabilidade
do direito à vida” (art. 5°, caput), tinha em vista a vida individual
como direito subjetivo, e o mesmo acontecia, no art. 225, ao
falar no direito de todos “à sadia qualidade de vida”. A vida que
se tinha em mente aí ainda não era “zoe”, nem “bios”. Mas nos
vários incisos desse artigo33 já se mostra a vida como valor

32 Clyde Kluckhohn e colaboradores, Os valores e as orientações de valor na teoria
da ação,  in T. Parsons, Toward a general theory of action, cit. cf. edição argentina:
Hacia una teoria general de la acción (Buenos Aires, Kapelusz, 1968, pp. 439s).

33 “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e as futuras gerações.
§ 1° Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: I – preservar
e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies
e ecossistemas; II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do
País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes
a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente
através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos
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que justifiquem sua proteção; IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou
atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo
prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; V – controlar a produção, a
comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco
para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; VI – promover a educação ambiental
em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio
ambiente; VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam
os animais a crueldade.”

34 Lourival Vilanova, Sobre o conceito do direito, in Escritos jurídicos e filosóficos
(Brasília, Axis Mundi/IBET, 2003, p. 50).

35 Vejam-se as definições de “interesse” constantes do DCD: “1. Lucro, proveito, ganho,
utilidade, quinhão, juros. 2. Vínculo entre o bem e a utilidade a que atende, na perspectiva
do sujeito que a experimenta (jcp). 3. Intencionalidade valorativa que orienta um sujeito
em direção a um determinado bem (jmg). 4. Vínculo psicológico, moral ou econômico entre
uma pessoa e alguma coisa, física ou abstrata, que a faz objeto de sua percepção, intenção
ou afeto.”

fundamental e permanente de todas as vidas (a Natureza como
fundamento das naturezas), de que o homem se tornou guardião,
e para cuja proteção emergem novos sujeitos de direito (por
exemplo, as gerações futuras, a humanidade).

5. Conclusão

O comum entendimento a propósito de Direito e valor
encontra expressão na frase de Lourival Vilanova, segundo a
qual é “inconcebível uma proposição normativa, como a do direito, sem
implicar uma tomada de posição prévia ante um valor.” 34

Como valor tem-se entendido a característica (de uma ação,
de um fato, de uma coisa) em que se funda uma preferência. O
valor, entretanto, não se confunde com o interesse, ainda que
tenha como objeto um bem valioso para o titular desse interesse.35

Interesses são subjetivos, valores são objetivos. O valor que aqui
consideramos não é aquele que, na economia, se traduz num
preço; objeto da axiologia, é a idéia matricial do que
verdadeiramente vale, e que, por isso, sinaliza uma orientação
fundamental de comportamento.

Toda norma implica, na sua elaboração, várias opções
valorativas. Essas opções, que são fundamentos da norma,
correspondem a princípios. Os princípios portanto, sob esse
aspecto, são opções valorativas implicadas, como fundamento, no
enunciado das normas. Olhando-se para o ordenamento jurídico
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parece que as normas vêm antes dos princípios, na medida em
que estes são induzidos das normas; mas também se percebe, ao
notar a função nomogenética dos princípios, que estes já estavam
presentes no momento da elaboração das normas, como seu
fundamento.

À primeira vista tendemos a classificar os princípios
prescritivos como “princípios técnicos” e “princípios
deontológicos”, sendo os primeiros  puramente operatórios
(instruções tendo em vista a eficiência), e os demais associados
a deveres. Observa-se contudo que não apenas os princípios
deontológicos vinculam-se a valores; isso acontece também com
os princípios “técnicos” (princípios do fazer) – ligados, como são,
a valores da adequação, da consistência, e principalmente da
eficiência – ao passo que os princípios “deontológicos” (princípios
do agir) vinculam-se a outros tipos de valores (valores religiosos,
morais, políticos, etc.).  Da mesma forma, o ordenamento jurídico
pode ser visualizado numa perspectiva exclusivamente técnica
–  por exemplo, como parte da técnica de controle social, da
integração social, da produção econômica – ou numa perspectiva
exclusivamente axiológica – como o ramo da ética preocupado
com a realização da justiça.

Essa tensão entre técnica e ética atravessa toda a prática
e teoria jurídica, e se mostra igualmente, na filosofia do Direito,
na medida em que se pretende defini-lo como valor (“jus” <
“justum”) ou como técnica (“jus” < “jussum”). A perspectiva
adequada, não-reducionista, parece aquela em que se tenham
os princípios do ordenamento simplesmente como princípios
jurídicos, ponderados aqui e ali segundo sua função técnica ou
sua função ética. O fazer do Direito nunca é um simples fazer,
e o agir do Direito nunca é um simples agir: é sempre um fazer-
agir. Tanto quanto a arte do operador jurídico está permeada
de ciência, enche-se a jurisprudência não só de fatos e de
normas, mas também desse fazer-agir.

Assinala Kluckhohn, acertadamente: “Um valor não é
somente uma preferência, mas uma preferência que se sente ou que
se considera justificada, ou ambas as coisas ao mesmo tempo, seja
‘moralmente’ ou por raciocínio, ou por juízos estéticos, utilizando-se
quase sempre essas duas ou três justificações. Mesmo se um valor
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permanece implícito, a conduta com referência a essa concepção indica
um sentido não expressado do desejável, não do desejado. O desejável
é aquilo que é sentido ou pensado como o que é correto querer.”36

Ressalta portanto, na elaboração das normas, a importância
daquilo que Rawls denominou como “razão pública”.

Há uma tendência de acolhermos sem exame, reflexão,
crítica ou confronto, as opiniões de especialistas. Todavia, chama
a atenção a freqüência com que, atualmente, os resultados de
pesquisas científicas vêm sendo deformados por interesses
econômicos. Segundo levantamento publicado no American
Journal of Psichiatry, nove em cada dez testes de novos
psicotrópicos, patrocinados por indústrias, apontam como mais
eficaz a droga produzida pela empresa patrocinadora.37

Ao se instaurar um debate sobre determinado tema, é preciso
que se tenha exata noção a respeito dos opinantes: se eles são
interessados no tema, se representam interessados no tema, ou se
dão opinião desinteressada sobre o tema. O contexto comunicativo
deve ensejar a percepção do que se situa no plano da mera opinião
ou daquilo que Platão designava como “conhecimento verdadeiro”,
no plano da retórica ou no plano da propaganda.

A verdade não aflora necessariamente do confronto ou da
exposição de todas as opiniões. Não há debate produtivo se dele
estão ausentes os profissionais da área, mas qualquer debate só
será produtivo se, além dos profissionais da área, nele se
envolverem a respectiva clientela e especialistas desinteressados.
Chamo de “deficit de informação” a situação em que, quanto a
uma determinada matéria, não existem ou é impossível identificar
especialistas desinteressados. Fóruns amplos de comunicação,
com ampla oportunidade de acesso, são necessários para o
estabelecimento daquilo a que Rawls chama de razão pública.38

36 Lourival Vilanova, id., p. 444.
37 “Um exemplo é o da indústria farmacêutica Eli Lilly, que financiou estudos comparando um

medicamento contra esquizofrenia que ela própria produzia com outro, feito pela Janssen.
Resultado: todos os trabalhos mostraram que o medicamento da Eli Lilly era o melhor. Mas
quando a Janssen patrocinou seus próprios estudos comparando os remédios, foram os dela
que ficaram na frente.” (Revista do Idec, n° 101, julho de 2006, p.12).

38 V. John Rawls, The law of peoples; na edição brasileira, O Direito dos povos,
tradução de Luis Carlos Borges (São Paulo, Martins Fontes, 2001, pp. 171s.); Justice
as fairness – a restatement; na edição brasileira,  Justiça como eqüidade (São Paulo,
Martins Fontes, 2003, pp. 125s.).
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No relatório elaborado pelo grupo de trabalho responsável
pela elaboração da resolução CNS n° 196/96 consta o que pode
ser considerado como diretiva para toda a tarefa normativa no
campo do biodireito: “Desta forma acredita-se que estas normas
realmente são resultado do que pensa a sociedade brasileira,
construída a partir dos requisitos do Ministério da Saúde/Governo,
da comunidade científica, dos sujeitos da pesquisa e da sociedade
como um todo, constituindo efetivo instrumento de concretização da
cidadania e de defesa dos direitos humanos.”
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A COAÇÃO COMO ELEMENTO
ACIDENTAL DA ESTRUTURA DA NORMA JURÍDICA:

A IDÉIA DE PENA E SANÇÃO PREMIAL1

por Otavio Luiz Rodrigues Junior (*)

RESUMO – O  artigo analisa a coação na estrutura da norma jurídica, apreciando
as construções da Teoria Pura do Direito, que a consideram como nota essencial do
Direito. Defende-se uma concepção democrática e humanista do jurídico,
compreendendo-o como expressão da liberdade. Investiga-se o renascimento da
pena privada e a colocação da sanção premial na estrutura da norma jurídica

PALAVRAS-CHAVE - Sanção. Direito. Coação. Pena Privada. Sanção premial.
Norma Fundamental. Estrutura da norma jurídica.

ABSTRACT - The article analyzes the coaction in the structure of the rule
of law, appreciating the constructions of the Pure Theory of Law, that consider it
as essential note of the Law. One defends a democratic and humanist conception
of the legal one, understanding it as expression of the freedom. One investigates
the renaissance of the private penalty and the rank of the premial sanction in
the structure of the rule of law.

KEY WORDS – Sanction. Law. Coaction. Private Penalty. Premial Sanction.
Fundamental Rule. Structure of the rule of law.

SUMÁRIO - Secção I – Norma jurídica: estrutura, fundamento e suas relações
com a coação - Subsecção I.1. – Direito e Estado - §1o – Direito apesar do Estado -
A) Uma explicação prévia quanto aos valores - B) A ordem jurídica como pirâmide:
a norma fundamental -  C) Ordem jurídica e coação: nota característica do Direito
- Subsecção I.2. – Do juízo categórico ao juízo hipotético: o ilícito entra para o
Direito -   Subsecção I.3. – O juízo disjuntivo: a primazia do ilícito e a natureza do
Direito como ordem social coativa  - Secção II – Refutações à teoria da ordem
jurídica como ordem coativa  -  Subsecção II.1. – A norma fundamental e seus
esteios cambiantes -  Subsecção II.2. – O Direito não é coativo: a força como
elemento acidental - Secção III – Da pena privada:  sanção e compulsão ao agir
humano - Secção IV – Excursus: Sanção premial.

*  Doutor em Direito Civil – Faculdade de Direito da  Universidade de São Paulo.
Advogado da União.

1  Versão adaptada de capítulo da inédita tese de doutorado “Natureza, função e
modificação da cláusula penal no direito civil brasileiro”, apresentada e defendida
pelo autor junto à Banca Examinadora da Faculdade de Direito da Universidade
de São Paulo, aprovada por unanimidade, com sugestão de publicação.
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Secção I –  Norma jurídica: estrutura, fundamento e
suas relações com a coação

Subsecção I.1. – Direito e Estado

§1o – Direito apesar do Estado

Direito é liberdade.2

Direito não se confunde com Estado. Nele não está sua

fonte exclusiva, muito menos se pode afirmar que nasceram

concomitantemente. ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO predicou que

“o negócio jurídico é uma criação do povo”, assim, “é, antes

de mais nada, um fato social”.3 O mesmo pode ser dito sobre

o Direito. Verdadeiro é o antigo dístico ubi societas, ibi ius, ubi

ius, ibi societas. A adequada correlação existencial encontra-

se entre o Direito e a intersubjetividade, ponto de partida da

idéia de Social.4

2 Obviamente, ao se afirmar que Direito é liberdade, não se está buscando defini-
lo. As diferentes acepções da palavra Direito podem ser identificadas em muitas
obras, que se departem pela ênfase em alguns dos elementos do conceito. Dessa
arte, têm-se os que compreendem Direito como direito justo (RADBRUCH, Gustav.
Filosofia do direito. Tradução de L. Cabral de Moncada. 5. ed. rev. e acresc.
Coimbra: Arménio Amado, 1974. p.86-91; LARENZ, Karl. Derecho justo :
fundamentos de ética jurídica. Tradução de Luis Díez-Picazo. 1 ed., reimpressão.
Madrid: Civitas, 2001. p.21-32); outros que adotam a concepção de Direito como
regra de reconhecimento (HART, Herbert L. A. O conceito de direito. Tradução
de A. Ribeiro Mendes. 2 ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1996.p.111-129).
Ainda existem os culturalistas, para quem o Direito é fato, valor e norma (REALE,
Miguel. Filosofia do direito. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 1994.p.712). O que se
pretende com a assertiva (Direito é liberdade) não é reproduzir o esquema de
Direito-como-compartição-de-liberdades. Tenciona-se, simplesmente realçar que o
livre-arbítrio humano precede o conteúdo das regras jurídicas, muita vez,
ignorando-as. Nesse caso, ter-se-ão as conseqüências e sobre elas é que se ocupará
o restante do capítulo.

3 JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antonio. Negócio jurídico e declaração negocial.
São Paulo: [s.c.p.], 1986.p.3.

4 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1977.
p.2.

5 VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria da norma jurídica. 2 ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1986. p.203.
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Haverá Direito sem Estado e apesar dele, posto que, nesse
caso, haja o mau Direito, o ilegítimo ou injusto, mas sempre
se terá o  jurídico. O que não é possível ocorrer é Direito na
ilha de Robinson Crusoé, antes da chegada do indígena Sexta-
feira.5 A ruptura com o estatalismo e com o monismo implica
abrir as portas à massa de relações jurídicas quotidianamente
hauridas do contato social, aquém e apesar do Estado.6

§2o – Direito é norma: monismo e fundamento da
juridicidade

A) Uma explicação prévia quanto aos valores

HANS KELSEN, o maior dos jusfilósofos neokantianos, fez
escola em todo o mundo. Da China a Cuba, do Brasil à Rússia
encontram-se seguidores do professor de Berkeley. Atacado
em diversos países, especialmente no Brasil, como sendo o
porta-estandarte da vanguarda das idéias conservadoras –
numa ridícula, porém, tolerada associação entre normativismo
e reacionarismo – é, de modo paradoxal, cultuado em nações
socialistas, servindo suas teses como substrato teorético
daqueles direitos. Diga-se tudo de HANS KELSEN, mas não se
lhe negue a nota da originalidade. Muita vez, embora
discordando de suas construções, fica-se a admirar a beleza
do monumento que edificou. Sua concepção de Direito seduz,
como encantam as sinfonias do Romantismo, lógicas,
concatenadas e fortes. A cada movimento, uma nova
descoberta, sem que fique esmaecida a noção de conjunto.
Às desconcertantes propostas do mundo pós-moderno, sempre
em roda da insegurança, fragmentariedade e ilogicidade, é

6 ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO (Negócio jurídico e declaração...p.4 e 8) reitera a
socialidade do jurídico em termos irrespondíveis: “O negócio jurídico existe desde
a pré-história. É ele um modo de comportamento humano, uma forma – a jurídica
– de os homens se relacionarem, como acontece com a linguagem e a convivência
social. Não há sociedade sem negócio jurídico. O negócio jurídico é um fato
social, no sentido preciso, de criação coletiva.(...) [N]ao é o direito posto, o
direito estatal, que dá o caráter de negócio jurídico a determinados atos; o direito
posto recebe, quase sem refração, o que é cosiderado negócio jurídico pelo grupo
social. O direito posto contenta-se, salvo uma ou outra situação de exceção, com
regular a validade e a eficácia dos atos negociais (não a sua existência)”.
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difícil abandonar um navio que singra esses mares tenebrosos
com a suntuosa elegância da Bela Época.7

O fundamento primaz de sua teoria é a identificação da
norma com o Direito. Por leituras apressadas, ou mesmo
movidas por má-fé acadêmica, tem-se acusado HANS KELSEN

de ignorar os planos da faticidade e da axiologia. Direito sem
valores, abstraído dos fatos... Eis algumas das expressões
hostis que se lhe arrostam. Em verdade, a simples leitura
das primeiras páginas de sua Teoria pura do direito demonstra
a impropriedade dessas alocuções. O autor de Viena não
eliminava fatos e valores do mundo jurídico. Esses
importavam. No entanto, ao jurista, era preciso curar do objeto
específico de suas especulações. A Sociologia e a Filosofia,
respectivamente, ocupar-se-iam dos fatos e dos valores.8

7 RENÉ SAVATIER (Les métamorphoses economiques et sociales du droit civil
d’aujourd’hui .  3. ed. Paris: Dalloz, 1964. p.17), a esse propósito, na
revolucionária década de 1960, escreveu sobre o fenômeno da “aceleração da
história” e seu impacto no Direito. Nenhuma das certezas cultivadas por séculos
estava incólume a esse processo, sequer os povos muçulmanos (“En Turquie même,
où Mustapha Kemal avait, d’un seul coup, substituè au Coran le Code civil suisse...”).
Justamente por isso é que as idéias do autor austríaco continuam a aliciar adeptos.
A Física Quântica, porém, é desenganadora. O universo é realmente entrópico.

8 Reflita-se sobre essa afirmação à luz dos escritos do próprio autor: “A Teoria
Pura do Direito é uma teoria do Direito positivo – do Direito positivo em geral,
não de uma ordem jurídica especial. (...) Como teoria, quer única e exclusivamente
conhecer o seu próprio objeto. Procura responder a esta questão: o que é e como
é o Direito? Mas já não lhe importa a questão de saber como deve ser o Direito,
ou como deve ele ser feito. É ciência jurídica e não política do Direito. Quanto a
si própria se designa como ‘pura’ teoria do Direito, isto significa que ela se
propõe garantir um conhecimento apenas dirigido ao Direito e excluir deste
conhecimento tudo quanto não pertença ao seu objeto, tudo quanto não se possa,
rigorosamente determinar como Direito. Quer isto dizer que ela pretende libertar
a ciência jurídica de todos os elementos que lhe são estranhos. Esse é o seu
princípio metodológico fundamental. Isto parece-nos algo de per si evidente.
Porém, um relance de olhos sobre a ciência jurídica tradicional, tal como se
desenvolveu no decurso dos sécs. XIX  e XX, mostra claramente quão longe ela
está de satisfazer à exigência da pureza. De um modo inteiramente acrítico, a
jurisprudência tem-se confundido com a psicologia e a sociologia, com a ética e
a teoria política. Esta confusão pode porventura explicar-se pelo fato de estas
ciências se referirem a objetos que indubitavelmente têm uma estreita conexão
com o Direito. Quanto a Teoria Pura empreende delimitar o conhecimento do
Direito em face destas disciplinas, fá-lo não por ignorar ou, muito menos, por
negar essa conexão, mas porque intenta evitar um sincretismo metodológico que
obscurece a essência da ciência jurídica e dilui os limites que lhe são impostos
pela natureza do seu objeto” (KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução
de João Baptista Machado. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1995. p.1-2).
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B) A ordem jurídica como pirâmide: a norma
fundamental

Outra marcante intervenção kelseniana foi supor a
estrutura do ordenamento jurídico sob a forma piramidal. Em
escala de importância, as normas seriam distribuídas
jerarquicamente.9 Da mais subalterna à mais elevada. O ápice
da figura geométrica seria a chamada Grundnorm, a norma
fundamental. Seu conteúdo foi apropriado pelos
constitucionalistas,10 desejosos de legitimar sua disciplina
com a prerrogativa da centralidade do ordenamento, os quais,
de logo, atribuíram à Constituição o mister de veicular o
fundamento da Grundnorm.11 O negócio jurídico seria uma
norma jurídica de menor importância, criado na esfera de
autorização residual do Estado aos particulares.12 O Supremo
Tribunal, em não reduzidas vezes,13 tem-se valido das
construções kelsenianas para suportar o que chama de
princípios da supremacia constitucional e da hierarquia das

9 “A teoria do ordenamento jurídico como sistema escalonado de normas abrange
desde a norma básica (geral, hipotética e fundamental) até a sentença judicial
(norma individualizadora, concreta e fundamentada). São, todas, normas jurídicas,
que se identificam com o Direito, objeto da Ciência do Direito” (VASCONCELOS,
Arnaldo. Teoria da norma jurídica...p.105).

10 Neste prejulgado, essas assertivas ficam mui evidentes: “- O repúdio ao ato
inconstitucional decorre, em essência, do princípio que, fundado na necessidade
de preservar a unidade da ordem jurídica nacional, consagra a supremacia da
Constituição. Esse postulado fundamental de nosso ordenamento normativo impõe
que preceitos revestidos de ‘menor’ grau de positividade jurídica guardem,
‘necessariamente’, relação de conformidade vertical com as regras inscritas na
Carta Política, sob pena de ineficácia e de conseqüente inaplicabilidade. Atos
inconstitucionais são, por isso mesmo, nulos e destituídos, em conseqüência,
de qualquer carga de eficácia jurídica” (STF. Pleno. ADI – Questão de Ordem
652/MA. Rel. o Sr. Min. CELSO DE MELLO. DJU de 2-41993 p.5615).  Em semelhante
pensamento, realçando a perspectiva democrática: BRITO, Carlos Ayres. Teoria
da constituição. 1 ed., 2. tir. Rio de Janeiro: Forense, 2003.p.203.

11 A Constituição emprestaria validez objetiva às demais normas: “Se o ato
legislativo, que subjetivamente tem o sentido de dever-ser, tem também
objetivamente este sentido, quer dizer, tem o sentido de uma norma válida, é
porque a Constituição empresta ao ato legislativo  este sentido objetivo. O ato
criador da Constituição, por seu turno, tem sentido normativo, não só subjetiva
como objetivamente, desde que se pressuponha que nos devemos conduzir como
o autor da Constituição preceitua” (KELSEN, Hans. Teoria pura...p.9).

12 KELSEN, Hans. Teoria pura...p.85.
13 RTJ 120/64; RTJ 54.710; RTJ 55/662; RTJ 84/39; RTJ 87/758; RTJ 89/367;

RTJ 100/467; RTJ 104/62; RTJ-114/91.
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normas, ambos relacionados com a teoria da norma
fundamental. A idéia de que uma indicção sirva de esteio de
validez a todas às outras tornou-se muito sedutora ao fito de
justificar o controle de constitucionalidade das leis e a posição
solar hoje ocupada pela Constituição no ordenamento jurídico.

O monismo kelseniano, alvo de profundas críticas, tem
de ser entendido em seus devidos termos. Para seu autor,
Direito e Estado identificam-se. O Estado é uma comunidade
social constituída por uma ordem coativa.14 Embora inegável
a procedência de algumas dessas observações, como se verá
adiante, é necessário reconhecer que o autor admite a
existência de manifestações sociais de conteúdo ordinatório.
É o caso do comando partido de um gangster a um bancário, a
fim de que lhe entregue o dinheiro sob sua custódia.  Essa
determinação “tem o mesmo sentido subjetivo que a ordem
do funcionário de finanças, a saber, que o indivíduo a quem é
dirigida deve entregar uma determinada soma de dinheiro”.15

Todavia, o ato do malfeitor não é válido, por conseguinte, não
vincula. Em outros termos, falta caráter normativo à ação
criminosa.

C) Ordem jurídica e coação: nota característica do
Direito

Para HANS KELSEN, a ordem jurídica, espécie de ordem
social a se distinguir das demais, necessita da coatividade,
que lhe confere meios de repudiar situações indesejáveis,
socialmente perigosas. A coação seria a nota essencial do
Direito. Ela apresentar-se-á como uma intervenção coletiva,
por meio do Estado, contra os desvios de conduta socialmente
reprováveis. O uso da força física é autorizado sempre que
ocorra resistência contra a emanação jurídica pertinente.16

Seu uso é monopólio da comunidade jurídica, que age por
meio de seus órgãos, ou, excepcionalmente, através da

14 KELSEN, Hans.Teoria pura...p.318.
15 KELSEN, Hans. Teoria pura...p.9.
16 KELSEN, Hans.Teoria pura...p.37.
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delegação aos indivíduos, como ocorre nas raríssimas
hipóteses de autotutela ou da autodefesa.17

Subsecção I.2. – Do juízo categórico ao juízo hipotético:
o ilícito entra para o Direito

A originalidade de HANS KELSEN está, ainda, em haver
superado a multissecular visão da norma jurídica como juízo
imperativo ou categórico,18 cuja fórmula será:  (O) deve ser (P).

O juízo categórico é simples e lógico: (O) deve ser (P),
em que (O) é a ordem e (P) seu cumprimento. Figure-se, então,
o contrato de compra e venda: o comprador deve pagar o pretium
e o vendedor deve entregar a res. Decorre daí que, se (O) não
for obedecida, a conseqüência será (nP), atraindo a violação
da ordem para o mundo não-jurídico. A situação (nP) não
integra a proposição imperativa por uma evidente causa: o
desrespeito à norma é um não-ser. Em outras palavras, é um
não-Direito, inexiste como jurídico, daí sequer se cogitar de
incluí-lo na estrutura categórica. Dado o incumprimento, por
haver exilado essa hipótese da cidadela do Direito, o juízo
categórico entra em colapso. A sanção contra o desvio alheia-
se ao mundo jurídico. É ato de força, uma mera retribuição
contra o ilícito. Nesse contexto, não é de se admirar que o
pecado, o crime e a inadimplência fossem tutelados com penas
de mesma natureza. O moral, o ético e o jurídico não se
distinguiam no plano sancionador. Qualquer conduta humana
era passível de sanção dês que violasse o imperativo categórico
«(O) deve ser (P)».  Pensar mal do vizinho, casar-se com um
judeu, em sendo da fé cristã a nubente, cometer homicídio
ou deixar de comparecer aos ofícios religiosos eram
indistintamente delitos.19

17 KELSEN, Hans. Teoria pura..p.38.
18 COSSIO, Carlos. Norma, direito e filosofia. Boletim da Faculdade de Direito

da Universidade de Coimbra, Coimbra: Coimbra Editora, v.23, p.76-273, 1947.
p.237.

19 Contra isso, registre-se a marcante insurgência de CESARE BONESANA, o MARQUÊS DE

BECCARIA (Dos delitos e das penas. Tradução de J. Cretella Jr. e Agnes Cretella.
2 ed. rev. São Paulo: RT, 1997. p.38-39).
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HANS KELSEN, ao insistir que a sanção integra a essência
do Direito, rompeu com o juízo categórico, estrutura da norma
jurídica por séculos, e abriu as portas a que o ilícito fosse
compreendido como integrante do mundo jurídico.  De entre
seus maiores contributos está o resgate do ilícito. Esse jurista-
filósofo teve o inegável mérito de afirmar que o ilícito também
era jurídico.20 Para ele, as designações de “não-Direito”,
“contradição-com-o-Direito”, “quebra-do-Direito”, ao gosto da
ciência tradicional, exprimiam “a representação de algo que
está fora do Direito e contra ele, que ameaça, interrompe ou
mesmo suprime a existência do Direito”.21 Esse sentido seria
indutor de erro. Não haveria contradictio entre o fato ilícito e
a juridicidade. Um mesmo fato pode ser lícito ou ilícito
conforme as circunstâncias, em face de um mesmo código.
Aparente truísmo nos dias atuais, é sempre oportuna a
lembrança de que o Código Civil de 1916 definia os atos
jurídicos como atos lícitos, não merecendo os atos ilícitos essa
qualificação. Veja-se que ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO, em
sua tese de livre-docência, sustentou que o negócio jurídico
não carecia da liciedade para assentar sua essência. Haveria
negócios (plano de existência) que entrariam para o Direito,
de um modo que lhe fosse ou não conforme (plano da
validade).22  No entanto, o Código de 2002 optou por estruturar

20 COSSIO, Carlos. Op. cit. p.236; VASCONCELOS, Arnaldo.Teoria da norma... p.99.
21 In. Teoria pura…p.126.
22 “Ser lícito ou ilícito é qualificação que se dá a certos fatos jurídicos, conforme

sejam aprovados ou reprovados pelo ordenamento jurídico; ora, a qualificação
dada a um fato não pode, evidentemente, fazer parte da sua estrutura; a
qualificação é sempre extrínseca à composição interna do fato. Um exame
empírico de certas situações revela o acerto dessas afirmações; se houver um
caso que seja de negócio ilícito, evidentemente, a licitude não poderá fazer
parte de sua definição; seria ilógico que o negócio fosse lícito, por definição, e
que, ao mesmo tempo, pudesse haver um negócio ilícito. Pois bem, há casos de
negócios ilícitos. Evidentemente, ao empregarmos essa expressão, não queremos
dizer os casos de negócios nulos, por terem objeto ilícito, ou outro defeito
semelhante, mas, sim, queremos mesmo dizer negócios ilícitos, isto é, negócios
que são também atos ilícitos, delitos, crimes. (..) Tais atos, que são crimes, são
também negócios jurídicos (e não é naturalmente por serem negócios nulos que
eles perdem o caráter de negócio jurídico; pelo contrário, o fato de serem nulos
comprova que é de negócio jurídico que se trata, pois aos atos não negociais não
se aplica a idéia de válido ou nulo)” (JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antonio.
Negócio jurídico...p.20). No mesmo sentido, quanto à existência dos negócios
jurídicos ilícitos: BETTI, Emilio. Teoria generale del negozio giuridico. 2 ed.
Turim: UTET, 1960. v.15, t.2. p.119-120.
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os atos jurídicos em lícitos e ilícitos, mantendo na primeira
esfera os negócios jurídicos e os atos meramente lícitos,
deixando transparecer perceptíveis  resquícios de antigas
teorias categóricas. No direito penal, é ainda muito comum
que se defina o crime como fato típico, antijurídico e culpável.
Não é incorreto dizer que a antijuridicidade, se guardar esse
sentido de não-jurídico, é um conceito ultrapassado.23

Subsecção I.3. – O juízo disjuntivo: a primazia do ilícito
e a natureza do Direito como ordem social coativa

O abandono da lógica aristotélica importou a adoção das
teses kantianas do dever-ser. Estar-se-ia ante a contraposição
entre o mundo causal e neutro e os acontecimentos naturais, em
que o dado é (ser), e o mundo social, das condutas humanas, em
que o dado é um vir a ser (dever-ser). Chega-se ao dever-ser
normativo, cuja estrutura é símile a um juízo hipotético, assim
expressável: 24

Dada (nP) deve ser (S)

Dado (F) deve ser   (P)

Tem-se que, ocorrida a não-prestação (nP), deve ser a
sanção. E, dado o fato existencial (F), deve ser a prestação.
HANS KELSEN explica seu juízo hipotético: o fato existencial (F)
é um evento [natural] ou uma conduta [humana]. Realiza-se no
plano naturalístico. É causa eficiente, na linguagem de
ARISTÓTELES.25 Ele origina-se e produz-se no mundo do ser. O

23 Em diversos acórdãos transparece essa antiga noção de antijurídico como algo
contrário e fora do Direito: “Ausência de infração penal imputável ao paciente,
por inexistência de fato típico, antijurídico e culpável”(STF. RHC 41907. Rel. o
Sr. Min. EVANDRO LINS. DJU de 17-3-1965). Outro aresto proclama que “[n]ão toca
ao juiz, depois de reconhecer a inexistência de excludente de antijuridicidade,
absolver o réu por razões metajurídicas. O fato é típico e antijurídico” (STJ. 6 T.
RESP 38117/PR. Rel. o Sr. Min. ADHEMAR MACIEL. DJU de 31-10-1994, p.29530).

24 VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria...p.100.
25 Como aduz ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO (Negócio jurídico e declaração...p.121),

“[c]ausa, no campo dos negócios jurídicos, pode ser, antes de mais nada, o próprio
fato jurídico (1o sentido). É com este signficado, causa efficiens, que a palavra é
usada na expressão ‘fontes das obrigações’; por exemplo, no texto atribuído a Gaio,
e suspeito de interpolação, que afirma que as obrigações surgem dos contratos, dos
delitos e de ‘várias figuras de causa’ (ex variis causarum figuris – D. 44, 7, 1)”.
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resultado (P) será uma conduta, integrando o mundo do dever-
ser. Essa parte do juízo hipotético é a norma secundária, em
cujo suporte se realiza a correlação entre uma solicitação
ambiente (um fato existencial prévio), que desencadeia
conseqüências tangenciadoras da esfera humana. Uma vez
atingido por (F), o indivíduo terá duas opções: cumprir ou não
a prestação. Isso tem curso porque o homem é livre.26 Essa
liberdade traz consigo a recompensa pelo mérito ou pelo
demérito.27 A norma primária, ou sancionadora, posto que
logicamente posterior, expressa a conseqüência jurídica da
opção negativa do homem. O incumprimento há de ser punido.
Dada a não-prestação, exsurge o ato sancionador, que deve
ser aplicado pelo Estado, mediante um ato coativo determinado
pelo órgão judiciário, em caráter condicional, com vistas a
tutelar o desrespeito à norma secundária.28

26 HANS KELSEN (Teoria pura..p.110) chegará a uma inconciliável solução de
compromisso entre o causalismo e a imputação: “O homem é livre porque e
enquanto são imputadas a uma determinada conduta humana, como ao seu
pressuposto a recompensa, a penitência ou a pena – não porque esta conduta
não seja causalmente determinada, mas não obstante ela ser causalmente
determinada, ou até: por ela ser causalmente determinada. O homem é livre
porque esta sua conduta é um ponto terminal da imputação, embora seja
causalmente determinada. Por isso, não existe qualquer contradição entre a
causalidade da ordem natural e a liberdade sob a ordem moral ou jurídica; tal
como também não existe, nem pode existir, qualquer contradição entre a ordem
da natureza, por um lado, e a ordem moral e jurídica, por outro, pois a primeira
é uma ordem de ser e as outras são ordens de dever-ser, e apenas pode existir
uma contradição lógica entre um ser e um ser, ou entre um dever-ser e um
dever-ser, mas não entre um ser e um dever-ser – enquanto objeto de asserções
de enunciados”.

27 KELSEN, Hans. Teoria pura...p.105.
28 Em sua Teoria geral das normas, obra póstuma, HANS KELSEN (Théorie générale des

normes. Tradução do alemão por Olivier Beaud e Fabrice Malkani. Paris: PUF,
1996.p.68-69) esclarece um pouco mais essa relação entre a norma primária e a
norma secundária: “Dans ce contexte, rien ne change si l’on admet à côté des normes
qui, à la condition d’un certain comportement des sujets de droit, statuent
l’accomplissement d’un acte de contrainte de la part d’un organe juridique, l’existence
d’autres normes qui posent comme obligatoire un comportement opposé de la part
des sujets de droit; en d’autres mots, si l’on admet que toute norme juridique générale
est la combinaison de deux normes dont l’une pose comme obligatoire un certain
comportement des sujets de droit et dont l’autre pose comme obligatoire
l’accomplissement d’un acte de contrainte conditionné de la part d’un organe jutidique,
en cas de violacion de cette norme. J’ai défini cette seconde norme comme «norme
primaire» et la première comme «norme secondaire». Mais même à cette condition, la
question de savoir si un sujet de droit a observé une norme juridique - une norme
juridique secondaire - ou l’a violée, ne peut être résolue de manière juridiquement
relevante que par l’organe d’application du droit compétent”.



297

Arquivos do Ministério da Justiça, Brasília, Ano 51, número 190, jul./dez. 2006.

Teste-se o juízo hipotético. A norma secundária «Dado
(F) deve ser (P)» designa: Tício deu em comodato uma casa a
Sérvio. De acordo com a teoria da causa, tal como desenvolvida
por ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO, “a obrigação de restituição
da coisa surge ex natura rerum”. Desse modo, atua a chamada
causa natural como causa de juridicidade dos atos humanos.29

Logo, independentemente de haver norma jurídica, que de
fato há, tem-se o dever jurídico30 da devolução do bem. HANS

KELSEN define dever jurídico como norma na relação com o
sujeito. A conduta pode realizar o dever, cumprindo a norma,
ou violar o dever, contrariando a norma.31 A sanção incidirá,
no caso da norma primária, em ocorrendo a segunda hipótese:
«Dada (nP) deve ser (S)». O caráter retributivo é o fim geral
da sanção, que, por sua vez, encontra seu fundamento remoto
na lei de Talião.32 Assim, o comodatário que não devolve a
coisa, padecerá com a sanção. No mesmo exemplo, se Tício e
Sérvio tivessem estipulado uma cláusula penal, esta figuraria
como sanção, integrando a estrutura da norma primária.

29 JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antonio. Negócio jurídico e declaração…p.122.
30 Há problemas na tradução de dever jurídico. Nas versões portuguesas, usa-se

dever jurídico  (Cf. KELSEN, Hans. Teoria pura...p.128; KELSEN, Hans. Teoria
do direito e do estado. Tradução de Luís Carlos Borges. 2. ed. São Paulo:
Martins Fontes, 1992. p.63). Em obras vertidas ao francês, prefere-se obligation
(KELSEN, Hans. Théorie générale...p.176). Preferiu-se a expressão dever, mais
abrangente, pois obrigação está relacionada, com maior intimidade, às relações
dessa natureza. O respeito à norma, tal como suposto nos escritos kelsenianos,
transcende o mero vínculo negocial. Ademais, tem por si a tradição em literatura
portuguesa.

31 “L’obligation n’est pas quelque chose de différent de la norme, l’obligation est la
norme dans as relation avec le sujet dont le comportement est commandé. Le
comportement, par lequel on «remplit» l’obligation, est le comportement par lequel la
norme est observée, qui est conforme à la norme.Le comportement par lequel on «viole»
- comme on l’exprime de manière figure – l’obligation est le comportement que n’est
pas conforme à la norme ou – comme on a l’habitude de dire – qui «contredit» la norme”
(KELSEN, Hans. Théorie générale...p.175).

32 “Le fait de statuer des sanctions est une application du principe important de Ia vie
sociale, le principe de rétribution. On peut le formuler ainsi; si un membre de Ia
communauté se comporte d’une maniere qui lese les intérêts de Ia communauté, il doit
être puni (c’est-à-dire qu’on doit lui infliger un mal), s’il se comporte d’une manière
bénéfique pour les intérêts de la communauté, il doit être récompensé (c’est-à-dire
qu’on doit lui attribuer un bien). Le principe de rétribution exprime le principe de
justice comme égalité: le même pour le même, le bien pour le bien, le mal pour le mal,
ou, en tant que principe du talion: « Œil pour œil, dent pour dent» (KELSEN, Hans.
Théorie générale...p.177).
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A responsabilidade, outra categoria analisada por HANS

KELSEN, em regra, virá acompanhada do dever. Seu estudo
isolado tem cabimento quando se dissociam o dever e a
responsabilidade. Estar-se-ia diante dos seguintes exemplos:
(a) uma pessoa jurídica incumpre obrigação contratual, dando
ensejo a que se lhe execute o patrimônio. Excepcionalmente,
o constrangimento bonitário poderá recair sobre os sócios, a
rigor, irresponsáveis pelo ilícito contratual; (b) o chefe do
Estado ‘A’ ordena a invasão de uma ilha pertencente ao país
‘B’ e, em represália, este lança um ataque contra o país ‘A’,
no que morrerão centenas de civis, a quem se não lhe
aproveitou a ocupação do território inimigo.33

Secção II – Refutações à teoria da ordem jurídica como
ordem coativa

Subsecção II.1. – A norma fundamental e seus esteios
cambiantes

A estrutura kelseniana, a par de sua influência no
direito brasileiro, guarda em si diversas contradições. Não
se vai aqui realizar seu inventário, outros o fizeram com maior
profundidade.34 A qualidade ciclópica dos estudos do professor
de Berkeley, talvez até por isso, não a deixou infensa a
significativos reveses. As razões disso, como bem predicou
ARNALDO VASCONCELOS, devem estar em que “[v]ivendo numa
época de esgotamento intelectual e de pessimismo, em que
tudo se esperava do progresso da ciência de índole positivista,
só pôde encontrar ressonância, para seus sentimentos
negativos referentes à condição humana na ultrapassada
teoria do homem-mau-por-natureza”.35

Diversas concepções dogmáticas fundam-se, confes-
sadamente ou não, n’alguns tópicos do pensamento kelseniano,

33 KELSEN, Hans. Teoria do direito e do estado...p.71-72.
34 A melhor crítica sistemática da teoria pura do direito, em língua portuguesa,

veio a lume recentemente. Trata-se da obra  de ARNLADO VASCONCELOS   intitulada
“Teoria pura do direito: Repasse crítico de seus principais fundamentos” (Rio
de Janeiro: Forense, 2003), a qual se recomenda para  os fins de estilo.

35 VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria pura…p.X.
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que, como se verá, mostram-se passíveis de uma opinião pouco
favorável.

Primeiramente, não há um único KELSEN, existem vários.
A Teoria pura do direito, na versão de 1934, foi totalmente
reelaborada em 1960, como se vê do texto de Berkeley. A Teoria
geral do direito e do estado, em segunda edição de 1945, dada a
lume já na Califórnia, trazia as lancinantes marcas de um judeu
austríaco emigrado, que assistiria os criminosos de guerra
nazistas, nos julgamentos de Nuremberg, usarem os postulados
teoréticos da Grundnorm e da pirâmide normativa para justificar
o holocausto. A Teoria geral das normas, obra póstuma de 1976,
elaborada a partir de seus escritos semi-conclusos, trouxe uma
ampla reformulação em seu pensamento.36

Em segundo lugar, as bases contratuais da teoria pura,
que se revelam numa óptica hobbesiana de identificação do
Direito com o Estado, mostraram-se fracassadas em seu
sustentáculo, a saber, a norma fundamental. ARNALDO

VASCONCELOS aduz que esta se constitui no “ponto arquimédico
de apoio da construção dogmática de Kelsen, fiador de sua
própria possibilidade e existência”.37  A Grundnorm teria, ao
longo dos textos kelsenianos, variegadas funções: (a)
fundamento de validade da ordem normativa; (b) fonte de
juridicidade das condutas humanas; (c) fonte de criação do direito.38

A norma fundamental, com a função de validar a ordem
jurídica, exsurge como a “norma mais elevada”, “pressuposta,
visto que não pode ser posta por uma autoridade, cuja
competência teria de se fundar numa norma ainda mais
elevada”.39

A mais perturbadora das funções, ser fonte da juridicidade
das condutas, é atribuída à norma fundamental, descrita como

36 VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria pura..p.45-77.
37 VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria pura…p.154.
38 ARNALDO VASCONCELOS (Teoria pura...p.158) refere-se a outras funções, como: (a)

“propiciar condições para o conhecimento do Direito positivo”; (b) “possibilitar
a existência da ciência do Direito e da interpretação jurídica”; (c) “permitir a
formuçaão de juízos de valor jurídico”.

39 KELSEN, Hans. Teoria pura...p.217.
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uma espécie de regra que “não é criada em um procedimento
jurídico por um órgão criador do Direito”. Essa “não é – como é
a norma jurídica positiva – válida por ser criada de certa maneira
por um ato jurídico, mas é válida por ser pressuposta como
válida”. Essa pressuposição de validez justifica-se porque sem
isso “nenhum ato humano poderia ser interpretado como um
ato jurídico e, especialmente, como um ato criador de Direito”.40

Como fonte de criação do Direito, a Grundnorm é que
autoriza os órgãos do Estado a estatuírem indicções
escalonadas jerarquicamente, chegando-se até aos
indivíduos.41

E o que seria essa norma fundamental? Bom, é nesse
ponto que essa categoria entra em crise. A Grundnorm poderá
ser: (a)  uma norma como pressuposição lógico-transcendental, de
conteúdo indefinido;42 (b) um reflexo na Constituição;43 (c) o
Direito Positivo.44 Por fim, reconheceu HANS KELSEN que se
trata de uma ficção. Ao seu juízo, a norma fundamental, seja
de uma ordem jurídica ou moral, não é positiva. Trata-se de
uma indicção simplesmente pensada, uma norma fictícia, que
se realiza pela interpretação do sentido subjetivo dos atos,
que puseram (rectius, tornaram disponíveis) as demais espécies
normativas de um ordenamento.45 Este último conceito
engendra, a qualquer título, decepcionantes reações.

Decorre da insuficiência da teoria pura como explicação
ao fundamento de validade do direito, seja ele posto (a Constituição)
ou suposto (a Grundnorm, ente de variegadas compreensões),

40 KELSEN, Hans. Teoria do direito e do estado...p.121.
41 KELSEN, Hans. Théorie générale...p.349.
42 KELSEN, Hans. Teoria pura…p.217, 224-226.
43 KELSEN, Hans. Teoria do direito…p.120.
44 KELSEN, Hans. Justicia y derecho natural. p.161-163, apud VASCONCELOS,

Arnaldo. Teoria pura...p.161.
45 “Comme il resort de ce qui precede, la norma fondamentale d’un ordre moral ou juridique

positif n’est pás une norme positive, mais une norme simplement pensée, c’est-à-dire
une norme fictive...(...) Le but de la pensée de la norme fondamentale est le fondement
de la validité des normes constituant un ordre moral ou juridique positif, c’est-à-dore
l’interprétation de la signification subjective des actes posant ces normes comme leur
signification objetive (c’est-à-dire comme normes valides) et les actes concernes comme
des actes posant des normes. Ce but ne peut être atteint que par la voie d’une fiction”
(KELSEN, Hans. Théorie générale...p.344-345).
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que se não pode admitir a ordem jurídica como subordinação.
O Direito já foi definido por RUDOLF STAMMLER, como querer
vinculatório, autárquico e inviolável.46 DANTE ALIGHIERI é autor
de outra definição clássica: “Direito é proporção real e pessoal
de homem para homem, a qual, quando é mantida por estes,
mantém a sociedade, e quando se corrompe, corrompe-a” (“Ius
est realis ac personalis hominis ad hominem proportio, quæ servata
societatem; corrupta corrumpit”).47 Em ambos os conceitos perpassa
a idéia de obrigatoriedade, todavia, não se encontra o elemento
deletério da subordinação, que, em última análise, redunda
no binômio imperativismo-coação. Diga-se de outro modo. O
Direito vincula, obriga, porém, nada obsta, em face da liberdade
humana, que suas normas padeçam ante a inobservância de
seus comandos. O próprio HANS KELSEN, ao situar o Direito no
mundo das normas, admitiu a hipótese da insurgência
humana. Seu mérito foi ter introduzido essa rebeldia nas hostes
jurídicas.48 Retrocedendo em suas posições imperativistas
quanto à vinculação da norma, o autor afirma que “caracterizei
as normas como ‘imperativos’, isto é, como ordens”, entretanto,
essas são ainda permissões e autorizações”.49 O problema,
apesar do recuo, permanece. A regra imperativa, elaborada
pelos órgãos do Estado, tem por destinatário o povo.50 Salvo se
fosse concebido que o povo dirigisse um comando a si mesmo, não
se mantém, em termos democráticos, bem entendido, a
estrutura do Direito como ordem de subordinação. Alguém seria
o subordinante, outrem, o subordinado. Se o Estado é
democrático, só restaria conceber o Direito como ordem
coordenada.51 O povo não escreveria para si mesmo.

46 STAMMLER, Rudolf. Economía y Derecho según la concepción materialista
de la historia: una investigación filosófico social, Madrid, Reus, 1929. p.466.

47 REALE, Miguel. Lições...p.60.
48 KELSEN, Hans. Teoria pura...p.132.
49 KELSEN, Hans. Normas jurídicas e análise lógica. Tradução de Paulo Bonavides.

Rio de Janeiro: Forense, 1984. p.35.
50 VASCONCELOS, Arnaldo. Direito e força: Uma visão pluridimensional da coação

jurídica. São Paulo: Dialética, 2001.p.42.
51 COSSIO, Carlos. Norma, direito e filosofia...p.255. Veja-se o tratamento positivista

do problema dos destinatários da norma: BOBBIO, Norberto. Teoria da norma
jurídica. Tradução de Fernando Pavan Baptista e Ariani Bueno Sudatti. Bauru:
Edipro, 2001.p.119.
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Subsecção II.2. – O Direito não é coativo: a força como
elemento acidental

A coação como nota característica do Direito é outro ponto a
que se deve refutar.52 Não se cuida aqui da coação em suas
modalidades vis absoluta e vis compulsiva, que interferem na
gênese da declaração negocial, podendo invalidá-la.53 Está a
referir-se à coação como força institucional, e não individual,
destinada a colocar alguém em estado de sujeição inexorável,
por sua pessoa ou seu patrimônio. Mais ainda, cuida-se da
coação como timbre essencial da juridicidade. O menos louvável
dos contributos kelsenianos à Ciência Jurídica está em haver
conseguido, após séculos, destinar à coação um papel digno
no concerto da estrutura da norma (nota da juridicidade).
Diversos os nomes (constraint, coazione, zwang, coaction), um
mesmo fim: delinear a força a serviço do Estado. Necessária,
conveniente, em muitos casos; indispensável, em tantos outros.
Todavia, nunca um elemento capaz de sinalar a essencialidade
do jurídico.54 Impressiona como, em Filosofia do Direito, as
idéias kelsenianas foram bem sucedidas nesse campo.

IMMANUEL KANT, RUDOLF VON IHERING e  GEORG WILHELM

FRIEDRICH HEGEL têm a responsabilidade de introduzir, nos
tempos modernos, a coação de entre os caracteres naturais
do Direito. O primeiro aduziu que a faculdade de coação e o
Direito significavam uma coisa só.55 O segundo atribuiu à
coação a qualidade de “segunda alavanca da ordem social”.56

Para ele, “[o] Estado é a sociedade como detentora da força
de coação regulada e disciplinada. A quintessência dos
princípios que o norteiam nesse sentido, a disciplina da

52 Confira-se o excelente estudo contestatório da coação como essência do Direito:
VASCONCELOS, Arnaldo. Direito e força...p.53-67.

53 JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antonio. Negócio jurídico e declaração...p.194;
______________. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. 4. ed. rev.
São Paulo: Saraiva, 2002. p.88-89.

54 VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria da norma...p.94; COSSIO, Carlos. Norma,
direito e filosofia...p.217.

55 KANT, Immanuel. Introducción a la teoría del derecho. Tradução de Felipe
Gonzalez Vicen. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1954. p.85.

56 IHERING, Rudof von. A finalidade do direito. Tradução de José Antonio Faria
Correia. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979. v. 1. p.127.
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coação, é o Direito”.57 O último, abordando precisamente a
violação contratual, aduziu que o direito abstrato é o direito
de coação. O ato ilícito constitui-se numa violência contra a
liberdade do próximo dirigida a uma “coisa exterior”. Dessarte,
“proteger essa existência contra a violência como ação exterior
é uma violência que suprime a primeira”. Nada muito
diferente de como normatizaram os povos da Antigüidade.58

Significativa parte dos filósofos do Direito assimila a
juridicidade à força coativa.59 EDMOND PICARD atinge os cumes
do exagero, alçando a “proteção-coação jurídica” ao status de
“força social do Estado”.60 RONALD DWORKIN, ainda que ressalve
a desobediência civil ante emanações absurdas do
Parlamento, reconhece, sob a óptica política, ser impossível
existir Direito sem o emprego da força.61  Alguns, como GIORGIO

DEL VECCHIO, não se pejam em vincular a coação (rectius,
coercibilidade) ao fato de se manifestar o Direito como um
imperativo.62 Há os que negam a coação como essência da
ordem jurídica, todavia, cuidam de existir uma coercibilidade,

57 IHERING, Rudof von. A finalidade do direito...v.1.p.166-167.
58 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito. Tradução

de Norberto de Paula Lima. São Paulo: Ícone, 1997. p.101.
59 MENEZES, Djacir. Introdução à ciência do direito. 4 ed. revis. Rio de Janeiro:

Freitas Bastos, 1964.p.167; “[e]m princípio, parece-nos possível afirmar o caráter
coercitivo de todo e qualquer discurso normativo” (FERRAZ JR., Tercio Sampaio.
Teoria da norma jurídica .  2 ed .Rio de Janeiro: Forense, 1986. p. 68);
CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. São Paulo: Lejus, 1999.
p.116-117; “[...] o direito é norma coactivamente imposta pelo Estado aos homens
na vida social”  (MONCADA, Luís S. Cabral de. Filosofia do direito e do estado:
I – parte histórica e II – doutrina e crítica. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora,
1995. v.2. p.126); HART, Herbert L. A. O conceito... p.24-25.

60 O jurista da Mancha, em seu estilo retórico, defende: “Eis-nos de posse de uma
noção, certamente ainda vaga, mas já de núcleo sólido: a COAÇÃO! A verdadeira,
a material, compreendida como acompanhamento necessário do dever jurídico.
Aparece como devendo intervir todas as vezes que um direito sofre um ataque,
todas as vezes que há qualquer fato contrário a um direito, um injuria, como
diziam os Latinos. Graças ao seu auxílio, a situação jurídica perturbada, será
restabelecida na medida do possível. Mas há, antes de toda a transgressão,
concebe-se sempre prestes a realizar esse ofício reparador.  Ora, se coage aquele
que viola um direito, do mesmo modo protege aquele cujo direito é violado”
(PICARD, Edmond. O direito puro. Tradução de Afonso Celso Furtado Rezende.
Campinas: Romana, 2004. p.48).

61 DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução de Jefferson Luiz Camargo.
São Paulo: Martins Fontes, 1999. p.134-138.

62 DEL VECCHIO, Giorgio. Lições de filosofia do direito. Tradução de António
José Brandão. 5. ed. Coimbra: Arménio Amado, 1979.p.394.
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compreendida como “susceptibilidade de aplicação coactiva
de sanções como expressão física, se a regra for violada”.64

Em sentido muito próximo, estão os que assinam a idéia de
autorizamento, como sucedâneo à coação.64

A coação não integra a essência do Direito, esse papel
cabe à sanção. A juridicidade, a par de outras notas, distingue-
se pelo sancionamento das condutas desviadas. Entretanto,
a sanção é meio jurídico, não físico, de restabelecimento do
estado ideal de conformidade normativa. Não se confunde
com a violência ou a possibilidade dela, ainda que legitimada
pelo Estado. Pensar diversamente seria o mesmo que
transformar os homens em escravos, indignos da liberdade
que possuem.  Com maior autoridade, MIGUEL REALE afirma,
em termos peremptórios, que o Direito é coercível, mas a
coação (ou a possibilidade dela) não comunga de sua essência.
A experiência demonstra que a coação, em alguns casos, não
consegue “restabelecer o equilíbrio jurídico partido, por
impossibilidade empírica ou por ineficácia”. O Direito “não
deixa de ser Direito onde e quando impunemente violado, e,
mais ainda, se a coação a todo instante invocada não fosse
antes a morte do que a vida do Direito”.65

Secção III – Da pena privada:  sanção e compulsão ao
agir humano

Indispensável, previamente, um excursus sobre a palavra
pena. Etimologicamente, do grego, origina-se de poinê,ês,
segundo ANTONIO HOUAISS,  tem sua origem  na “expiação de um
homicídio; resgate pago aos parentes da vítima, p.ext.,
compensação, vingança, punição, castigo, sentença; pena,
sofrimento, dor”. Pelo latim, advém de poena,ae, como “‘punição,
sofrimento’, que ocorre em vocábulos preferentemente da
terminologia jurídica”.  A noção de prevenção geral do crime é
originária desse sentido de intimidação pela dor a ser sentida.

64 DINIZ, Maria Helena. Conceito de norma jurídica como problema de essência.
1 ed. 3 tir. São Paulo: RT, 1985. p.133

65 REALE, Miguel. Filosofia...p.683.
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Os eventuais fautores acobardam-se ante a expectativa de
sofrimento, deixando de causá-lo a outrem.66

Em direito penal, de entre várias, há duas acepções de
pena.67

A primeira, como uma aplicação do princípio geral
preventivo. A pena seria intimidatória e dissuasória. O sentido
social do delito e a necessidade de contê-lo exemplarmente
dão a tônica da intervenção estatal. Com os exageros, foi
esse o caráter prevalente por séculos. Em direito penal, o
sentido de prevenção geral exclusivo há sido, na última
centúria, intensamente combatido.68

A segunda, da prevenção especial, revela o princípio
retributivo. Uma de suas variantes mais antigas está na idéia

66 TOLEDO, Francisco de Assis.Princípios básicos de direito penal. 5 ed. 9 tir.
São Paulo: Saraiva, 2001. p.217-218.

67 A teoria da pena e a teoria do crime são os sustentáculos jusfilosóficos do
direito penal. Especificamente quanto à pena, existem diversas tentativas de
explicar o fundamento do direito de castigar o próximo. De entre elas, cite-se:
(a) teoria da vingança (HUME, PAGANO, VECCHIONI, BRUCKNER, RAFFAELLI e ROMANO): a
punição assenta-se em bases de represália imediata contra o delito. Enaltece-se
o caráter pessoal e o direito da sanção; (b)  teoria da vingança purificada (LUDEN): a
Socidade sub-roga-se no direito individual de punir, castigando o infrator para
que a vítima não o faça por si mesma; (c) teoria da aceitação: a pena decorre da
lei, retirando qualquer importância do motivo que a determinou; (d) teoria contratual
da pena (ROUSSEAU, MONTESQUIEU, BURLAMAQUI, BLACKSTONE, VATTEL, BECCARIA, MABLY

PASTORET, BRISSOT DE WARVILLE): os indivíduos cederam à Sociedade o direito privado
de sancionar diretamente quem lhes causou o mal; (e) teoria da associação
(PUFFENDORF): o nascimento da Sociedade ensejou o desenvolvimento do direito
social de punir, que se arrima na união dos homens; (f ) teoria da reparação
(KLEIN, SCHNEIDER, WICKER): todo dano, qualquer que seja, deve ser reparado. A
pena é a tentativa de se obrigar o infrator a reconstituir o status quo ante; (g)
teoria da conservação: a pena é meio de conservação da Sociedade, que, ao castigar
o delinqüente protege-se a si mesma. Divide-se em (g1) teoria da defesa social
indireta (ROMAGNOSI, COMTE, RAUTER, GUILIANI) e (g2) teoria da necessidade política
(FEUERBACH, KRUG, BAVER, CARMIGNANI); (h) teoria da utilidade (HOBBES, BENTHAM): a
utilidade (o bem material) é o conteúdo do princípio do bem moral. Proteger a
utilidade é objetivo de todos, daí ser lícito punir quem o vilipendia; (i) teoria da
correção (ROEDER, FERREIRA, MAZZOLENI, MARQUET-VASSELOT): a pena é pedagógica.
Castigar é emendar o infrator; (j) teoria da expiação (KANT): como princípio de
justiça absoluta, quem causa um mal deve expiar sua falta, sofrendo igual
padecimento. É a lei de talião em vestes mais purpúreas. HANS KELSEN adota essa
teoria, com mitigações (CARRARA, Francesco. Programa de derecho criminal:
Parte general. Bogotá: Temis, 1972. v.2. p.44-47).

68 Leia-se a refutação que lhe faz CLAUS ROXIN (Problemas fundamentais de direito
penal. Lisboa: Vega, 1986. p.19-20):  “Em primeiro lugar, permanece em aberto
a questão de saber face a que comportamentos possui o Estado a faculdade de
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intimidar. A doutrina de prevenção geral partilha com as doutrinas da
retribuição e da correção esta debilidade, ou seja, permanece por esclarecer o
âmbito do criminalmente punível. A ela se acrescenta uma ulterior objeção:
assim como na concepção da prevenção especial não é delimitável a duração
do tratamento terapêutico-social, podendo no caso concreto ultrapassar a
medida do defensável numa ordem jurídico-liberal, o ponto de partida da
prevenção geral possui normalmente uma tendência para o terror estatal.
Quem pretender intimidar mediante a pena tenderá a reforçar esse efeito,
castigando tão duramente quanto possível.  Outro argumento reside no fato
de que, em muitos grupos de crimes e de delinqüentes, não se conseguiu
provar até agora o efeito de prevenção geral da pena. Por fim, uma última
objeção:  Como pode justificar-se que se castigue um indivíduo não em
consideração a ele próprio, ma em consideração a outros?  Mesmo quando
seja eficaz a intimidação, é difícil  compreender que possa ser justo que se
imponha um mal a alguém para que outros omitam cometer um mal. (...) A
teoria da prevenção geral encontra-se, assim, exposta a objeções de princípio
semelhante às outras duas: não pode fundamentar o poder punitivo do Estado
nos seus pressupostos, nem limitá-lo nas suas conseqüências; é político-
criminalmente discutível e carece de legitimação que esteja em consonância
com os fundamentos do ordenamento jurídico”.

69 KELSEN, Hans. Teoria pura...p.124 e ss.
70 GROTIUS, Hugo. O direito da guerra e da paz. Tradução de Ciro Mioranza.

Ijuí: Editora Ijuí, 2004. v.2. capítulo XX, par.1.
71 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Tradução de

Ana Paula Zomer et alii. São Paulo: RT, 2002. p.297-298.
72 VASCONCELOS, Arnaldo. Direito e força…p.26-28.

da  pena como sanção post delictum, ao gosto de HANS KELSEN,69

e inspirada nas definições de HUGO GROTIUS: “A pena, no
sentido geral, é ‘um mal de passividade que é infligido por
causa de um mal de atividade’”.70 A pena como retribuição ao
ilícito mira-se no desvalor do resultado.71

O renascimento da pena privada atrai para si essas
objeções. E, como exaustivamente proposto, a coação não
compõe a essência do jurídico. Pensar que os homens
cumprem suas obrigações por medo é subalternizar a condição
humana, diminuir as esferas comportamentais a um esquema
pavloviano de ação-reação, a despeito da dignidade  humana
e do que lhe radica. A coação é acidente na proposição jurídica.

Mas isso não basta. O ataque puramente filosófico esbarra
em um limite: a pragmática. Não é por razão outra que
sobrevivem as teorias imperativistas e fundadas na coatividade.
São úteis, extremamente úteis aos fins práticos de realização
do direito.72 Combata-se, então, com igualdade de armas.
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É de todo inadequado situar a quaestio nesses termos. É
diminuir o homem e transformar o Direito em instrumento da
força – quando esta deveria servir-lhe.  MICHEL FOUCAULT

conseguiu demonstrar que os suplícios, comuns à justiça
medieval e moderna, findaram por desmoralizar os meios de
coação penal e civil. Despertou-se nas multidões um sentimento
de piedade ante os sofrimentos dos condenados, alterando-se
a original inspiração da pena como desestímulo às condutas
semelhantes. O espetáculo sancionador, antes demonstração
do poder da Justiça e exemplo aos homens, para que se não
desviassem terminaria por gerar efeitos contrários.73

A título de exemplo, veja-se que uma recente coletânea
de estudos econômicos tratou da eficácia de uma cláusula
penal instituída por creches, destinada a sancionar os pais
que se atrasavam no recolhimento de seus filhos.  Com efeito,
em um grupo de educandários israelenses, verificou-se que
muitas crianças ficavam, após o horário das aulas, aguardando
genitores relapsos e que essa circunstância obrigava o
estabelecimento a mantê-las sob custódia além do tempo
necessário, dando ensejo a aumento de custos e incremento
no risco da atividade, por evidentes razões de responsabilidade
civil. Imaginando uma forma de coibir essa remora dos
progenitores, estipulou-se uma cláusula penal de 3 dólares
por atraso. O resultado disso, para surpresa dos autores da
experiência, foi a ampliação significativa dos casos de
inassiduidade. Chegou-se à conclusão de que a cláusula penal
moratória, de cunho eminentemente compulsório, ou, na
linguagem tradicional, uma cláusula coativa, findara por ser
um causa de estímulo à conduta que se visava censurar.74

Não se diga que o valor era irrisório. Argumento
semelhante foi usado quando da redução do percentual
máximo da cláusula penal em negócios jurídicos de consumo,
de 10% para 2%, sem que, nessa situação, se tenha verificado

73 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução de Lígia
M. Ponde Vassallo. Petrópolis: Vozes, 1987. p.1-10.

74 DUBNER, Stephen; LEVITT, Steven. Freakonomics: O lado oculto e inesperado
de tudo quanto nos afeta. Rio de Janeiro: Campus, 2005. p.5-15.
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aumento significativo da inadimplência. Com maior razão, o
exemplo das creches é relevante, pois não havia cláusula
penal antes. Logo, o fato de ser expressivo ou não o quantum
pouco influiu na conduta dos infratores. O que se provou, na
espécie, foi que nem sempre a instituição da cláusula penal
incrementa a vontade de se desempenhar adequadamente as
obrigações assumidas.

Secção IV – Excursus: Sanção premial

No que respeita à sanção premial, esta se encontra
ausente da proposição jurídica da norma kelseniana, porém,
acha seu espaço na juridicidade. Mais ainda, em tese,  seria
lícito seu emprego nas relações obrigacionais, ao exemplo
dos chamados “descontos de pontualidade”, usualmente
empregados em matéria tributária e, no direito privado, nas
locações urbanas. O grande óbice teórico à sanção premial
estaria na ausência de uma norma primária que lhe fosse
específica. Na Teoria geral das normas, recuando de posições
assumidas na Teoria pura, o mestre de Viena coloca a sanção
positiva como retribuição a um bem, ao exemplo da
condecoração ao herói de guerra. O militar que excede suas
obrigações, pois a isso não está obrigado, recebe um prêmio.
É a velha retributividade. No caso da recompensa sem causa,
um mero reconhecimento geral do Direito a uma conduta
sobre-esperável.75

A institucionalização desse estímulo, em norma ou
negócio jurídico, estabelece uma nova proposição jurídica além
das existentes. A prestação tem seu “prêmio” em liberar o
devedor. A não-prestação importa a “pena” de exigir de seu
patrimônio, ou, excepcionalmente, de sua liberdade
ambulatória, o ressarcimento. A conduta sobrenormal necessita
de um suporte jurídico a sancioná-la, prestigiando-a sob a forma
de uma vantagem. Esse desequilíbrio, no entanto, deverá ser
censurado se não for outra cousa que um embuste. Em outros
termos, a fraude estaria em se criar cláusula penal disfarçada

75 KELSEN, Hans. Théorie générale...p.177.
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em sanção premial. Nesse caso, corretas estão as decisões que
inibem seu emprego. O que importa, ressalte-se, é que se não
pode condenar em um juízo a priori a mera instituição dessas
cláusulas.76 De mais a mais, essa estrutura adjecta aos negócios
jurídicos tem sua validez melhor entendida em outros ramos
do direito. NORBERTO BOBBIO cuida de uma função jurídica
promocional, a significar prêmios por condutas socialmente úteis,
o que pode, inclusive, açambarcar situações subjetivas especiais,
dignas de estímulo específico do Estado (campanhas de sorteio
de brindes aos cidadãos que apresentem notas fiscais ou às
mães que vacinem seus filhos; ações afirmativas voltadas aos
estudantes negros).77 CARLOS AYRES BRITTO, em sua sabatina
preliminar ao ingresso no STF, ocorrida no Senado da República,
destacou a relevância dessa função para o Direito brasileiro
contemporâneo.

Para concluir, é sempre bom lembrar um tocante exemplo
de ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO, colhido em suas aulas no Curso
de Doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo. Lembrava o professor, em exposição sobre a doutrina do
contato social, a parábola bíblica do Bom Samaritano.

A narrativa é conhecida de todos. Não custa, porém,
repassá-la. O Evangelho de SÃO LUCAS (Capítulo X, versículos
30-37) relata que JESUS CRISTO, desafiado por um doutor da lei,
apresentou-lhe a parábola em que um homem foi atacado e
ferido por salteadores, prostrando-se. Passaram por ele um rabino
e um levita, que, achando não ser consigo o problema, nada
fizeram. Somente quando atravessou o lugar um  samaritano,
que viu o caído e “moveu-se de compaixão”, é que esse foi
socorrido: “Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas
azeite e vinho; colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o
a uma hospedaria e tratou dele”. Como aduziu ANTONIO JUNQUEIRA

76 Nesse sentido: “A aferição da abusividade e, conseqüentemente, da ilegalidade
da cláusula que prevê o desconto de pontualidade, nos contratos de locação,
deve ser verificada no caso concreto, conforme o gravame que imponha ao devedor
para o cumprimento da obrigação assumida” (STJ. 5 T. EDcl RESP 341318/SP.
Rel. o Sr. Min. FELIX FISCHER. DJU 15-12-2003. p.346).

77  BOBBIO, Norberto. Dalla struttura alla funzione: Nuovi studi di teoria del diritto.
Milano: Comunità, 1977. p.13, 121.
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DE AZEVEDO, a atuação do Bom Samaritano, até aqui, não era
nada mais do que o cumprimento de um dever originado do
contato social. A circunstância não-querida e não-provocada
por ele, na perspectiva tradicional, isenta-lo-ia da necessidade
de assim se conduzir. Pela doutrina do contato social, de
modo reverso, era indispensável o auxílio ao moribundo.
Entretanto, como salienta o professor do Largo do São
Francisco, a beleza da narrativa encontrava-se no último
versículo: “No dia seguinte, tirou dois denários e deu-os ao
hospedeiro, dizendo-lhe: Trata dele e, quanto gastares a mais,
na volta to pagarei”. A assunção dos dispêndios eventuais e
posteriores perfumava a conduta do habitante da Samaria
com os odores sublimes da caridade cristã, do ter-de-ser-para-
com-o-outro, sustentáculo da nova religião. Na última conduta,
inexistia o dever jurídico. Era somente a caridade, que até
hoje é pregada em solo infértil, o coração humano. Ao ensejo
desse exemplo, extrai-se que a sanção premial deve ser
prevista no negócio jurídico ou na lei. Sem isso, ter-se-á
apenas uma atuação louvada em âmbito moral.
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

DEPARTAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO

PARECER No 57/2006

PROCESSO No 08027.000137/2006-71

INTERESSADO: Subchefe Adjunto de Assuntos
Parlamentares da Secretaria de Relações Institucionais
da Presidência da República.

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 79, de 2004 (nº 708/03, na
Câmara dos Deputados), de autoria do Poder Legislativo,
que “Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 972, de 17 de
outubro de 1969, que dispõe sobre o exercício da profissão
de jornalista”.

URGENTE - EM FASE DE SANÇÃO

Senhor Secretário,

1. Em atenção ao Ofício nº 1.148–Supar/SRI, datado de 06
de julho de 2006, do Subchefe de Assuntos Parlamentares da
Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da
República, teço as considerações que se seguem sobre o Projeto
de Lei nº 79, de 2004 (nº 708/03, na Câmara dos Deputados),
de autoria do Poder Legislativo, que “altera dispositivos do Decreto-
Lei nº 972, de 17 de outubro de 1969, que dispõe sobre o exercício
da profissão de jornalista”. Na oportunidade, informa que também
estão sendo consultados os Ministérios das Comunicações, do
Trabalho e Emprego, do Planejamento, Orçamento e Gestão e a
Advocacia-Geral da União.
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2. O Projeto de Lei em estudo foi apresentado pelo deputado
Pastor Amarildo em 09 de abril de 2003. O projeto foi remetido à
Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público (CTSP),
onde, sob a relatoria do deputado Pedro Corrêa, recebeu uma
emenda parlamentar. Aprovado o parecer, o projeto foi remetido à
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde, sob a relatoria do
deputado Antonio Carlos Biscaia, recebeu mais uma emenda.
Aprovado o parecer por unanimidade, foi remetido ao Senado em
23 de setembro de 2004.

3. Recebido pela Casa revisora, foi distribuído à Comissão de
Assuntos Sociais (CAS), onde recebeu emenda de redação pelo
relator, senador Eduardo Azeredo. Remetido ao Plenário, o projeto
foi aprovado, bem como suas emendas, em 04 de julho de 2006.

4. É o relatório. Passa-se à manifestação.

5. Impõe-se, de início, ressaltar, que esta Secretaria analisa,
na fase da sanção dos projetos de lei, a constitucionalidade e a
juridicidade dos textos aprovados, e o interesse público, quando
da competência desta Pasta se manifestar.

Constitucionalidade

6. Sob o ângulo da constitucionalidade formal, concernente
à legitimidade para a deflagração do processo legislativo, não
vislumbramos vícios de inconstitucionalidade. A iniciativa tem
fulcro no art. 22, inciso XVI, última parte, da Constituição
Federal, que atribui competência privativa à União para legislar
sobre as condições para o exercício de profissões, e no art. 48,
que dá ao Congresso Nacional a função de dispor sobre todas as
matérias de competência da União. Não se trata de matéria de
iniciativa exclusiva, fundando-se, pois, no disposto no artigo 61,
caput, da Constituição Federal.

7. No entanto, verifica-se que a emenda apresentada no
Senado ao projeto aprovado na Câmara não pode ser considerada
como emenda de redação. Com efeito, a alteração do art. 4º,
inciso V, do Decreto-Lei nº 972/69, não constava do projeto
original. A proposta, incluída pela Comissão de Assuntos Sociais
(CAS), possui o seguinte teor:
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“Art. 4º. O exercício da profissão de jornalista requer prévio
registro no órgão regional competente do Ministério do Trabalho
e do Emprego que se fará mediante a apresentação de:

V – diploma de curso superior de jornalismo, oficial ou
reconhecido, registrado no Ministério da Educação ou em instituição
por este credenciada, para as funções relacionadas nos incisos I a
XXIII do art. 6º deste Decreto.” (grifo nosso)

8. Segundo a justificação do parlamentar, trata-se apenas
de adequação redacional – as funções a que se refere o texto da
lei passaram a ser identificadas por incisos, e não mais por
alíneas, como na redação anterior. No entanto, a redação original
não estendia o requisito a todas as funções descritas no art. 6º.
Assim, com a nova redação, passou-se a exigir diploma de curso
superior de jornalismo para o exercício de funções como a de
Revisor, Repórter-Fotográfico, Repórter-Cinematográfico,
Diagramador e Ilustrador – que estavam excluídas da exigência,
segundo o texto aprovado na Câmara dos Deputados.

9. Conforme o Regimento Comum do Congresso Nacional,

“Art. 135. A retificação de incorreções de linguagem, feita pela
Câmara revisora, desde que não altere o sentido da proposição,
não constitui emenda que exija sua volta à Câmara iniciadora”
(grifo nosso).

10. Não são necessários maiores aprofundamentos para
se demonstrar que a alteração descrita, operada no Senado
Federal, não configura, sob nenhuma hipótese, mera emenda
de redação. Assim, devemos verificar o que diz o art. 65, parágrafo
único, da Constituição Federal:

“Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto
pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à
sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou
arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa
iniciadora.”

11. Verifica-se, pois, que à aprovação da Emenda nº 01, da
Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, deveria se
seguir a devolução do projeto à Câmara dos Deputados, para
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que a Casa iniciadora se manifestasse quanto ao mérito da
alteração proposta pela Casa revisora1. Como isso não ocorreu,
é forçoso concluir pela inconstitucionalidade do art. 4º, inciso
V, do projeto em exame, pela existência de vício formal de
procedimento.

12. Também no que tange à constitucionalidade material,
atinente à conformação da Proposição com os dispositivos
constitucionais de regência da matéria veiculada, cumpre-nos
observar que o projeto em análise, salvo melhor juízo, parece
desrespeitar os artigos 5º, inciso IX2 “, e 220, caput e § 1º3, da
Constituição Federal. Senão, vejamos.

13. O artigo 2º, que indica as atividades compreendidas
na profissão de jornalista, sofre alterações profundas. A par de
adaptar a “vetusta legislação” aos tempos atuais, a proposta dá
uma nova definição do que seja a profissão de jornalista e inclui
novas atividades em seu rol, agora exemplificativo4. Contudo,
enquanto a legislação indica que a profissão de jornalismo
compreende “o exercício habitual e remunerado” das atividades
indicadas, a redação proposta não faz menção à habitualidade
ou remuneração do serviço.

14. Tal redação, cominada com a nova proposta de texto
para o art. 4º, V, do Decreto-Lei, significa que a participação de

1 O Regimento Interno do Senado Federal prevê, no parágrafo único do art. 234, a
hipótese de ouvir a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania quando houver
dúvidas sobre se a emenda apresentada como de redação atinge a substância da
proposição. Todavia, tal providência também não foi tomada no curso do processo
legislativo da proposição em exame.

2 “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

   IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença”.

3 “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob
qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto
nesta Constituição.

      § 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade
de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto
no artigo 5º, incisos IV, V, X, XIII e XIV”.

4 Como os incisos I (“direção, coordenação e edição dos serviços de redação”), XIII
(“elaboração de texto informativo ou noticioso para transmissão por meio de teletexto,
videotexto ou qualquer outro meio”) e XIV (“assessoramento técnico na área de jornalismo”).
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não-jornalistas, especialistas em determinadas áreas
(comentaristas políticos, esportivos, colunistas, críticos de arte,
etc) somente poderão atuar nos termos do art. 4º, § 3º, alínea a
– ou seja, sem relação de emprego e de forma eventual5.

15. De fato, o art. 6º classifica as funções desempenhadas
pelos jornalistas profissionais, incluindo novas categorias ao
rol da legislação ora em vigor. Assim, as funções de editor,
coordenador de reportagem, pauteiro, coordenador de revisão,
coordenador de imagens (incisos I a XVIII), comentarista (inciso
XIII), processador de texto, assessor de imprensa, professor de
jornalismo, ilustrador e produtor jornalístico (incisos XIX a XXIII)
passam a ser de exercício privativo de jornalistas profissionais.

16. A existência de tais limitações ao exercício do
jornalismo traz, a nosso ver, duas conseqüências jurídicas
principais: (i) a extensão do registro profissional no Ministério
do Trabalho a novas categorias e atividades; e (ii) a ampliação
da exigência de diploma de nível superior de jornalismo para o
exercício da atividade profissional a todas as funções, além
daquelas previstas no art. 6º do Decreto-Lei nº 972/69.

17. Se, de um lado, a ampliação das funções passíveis de
registro profissional parece legítima, a exigência de curso
superior de jornalismo a todas as funções previstas no art. 6º do
Projeto de Lei se configura, de maneira inequívoca, um excesso
na regulamentação da profissão. Isso porque, se a Constituição
Federal permite que a lei estabeleça restrições para o exercício
profissional (art. 5º, XIII – “é livre o exercício de qualquer trabalho,
ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer”), também é certo que as restrições não podem mitigar
garantias constitucionais.

18. O art. 5º, IX, da Constituição Federal, garante o livre
exercício da atividade de comunicação. No mesmo sentido, o
art. 220 da Carta Magna informa que não haverá restrição à
manifestação de informação, e o parágrafo primeiro do mesmo

5 “a) colaborador com registro especial, assim entendido como aquele que, sem relação de
emprego e prestando serviço de natureza eventual, oferece colaboração sob forma técnica,
científica ou cultural, exclusivamente em forma de análise e relacionados com a sua
especialização, sendo obrigatória a divulgação do nome e qualificação do autor”.
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artigo ainda remete ao art. 5º, XIV, que assegura a todos o
acesso à informação. Ora, conforme consagrado por JOSÉ
AFONSO DA SILVA,

A liberdade de informação não é simplesmente a liberdade do
dono da empresa jornalística ou do jornalista. A liberdade destes
é reflexa no sentido de que ela só existe e se justifica na medida
do direito dos indivíduos a uma informação correta e imparcial.
A liberdade dominante é a de ser informado, a de ter acesso às
fontes de informação, a de obtê-la.6

19. A liberdade de informação é um princípio jurídico
fundamental, na definição de J. J. GOMES CANOTILHO. Possui
uma evidente função negativa (limita o exercício do poder de
controle do Estado, por exemplo), mas também exerce uma
função positiva, ao informar materialmente os atos do poder
público de modo a garantir o seu exercício pleno. Assim, não se
reconhece apenas o direito à plena liberdade de informação,
mas também vincula

o legislador no momento legiferante, de modo a poder dizer-se
ser a liberdade de conformação legislativa positiva e
negativamente vinculada pelos princípios jurídicos gerais7.

20. Tal consideração não é nova. A Declaração das Nações
Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância
e Discriminação Baseadas em Religião ou Crença, determina,
em seu art. 19, item 2, que toda pessoa terá direito à liberdade
de expressão, e que esse direito incluirá

a liberdade de procurar, receber e difundir informações e idéias
de qualquer natureza, independentemente de considerações
de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma impressa
ou artística, ou por qualquer outro meio de sua escolha.

21. Da mesma forma, a Convenção Interamericana Sobre
Direitos Humanos define, em seu artigo 13, a liberdade de
pensamento e de expressão (grifos nossos):

6 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 21ª ed. São Paulo:
Malheiros, p. 246.

7 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 4ª ed. Lisboa:
Almedina, p. 1129.
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1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de
expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber
e difundir informações e idéias de qualquer natureza, sem
considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em
forma impressa ou artística ou por qualquer meio de sua escolha.

2. ...

3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios
indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares
de papel de imprensa, de freqüências radioelétricas ou de
equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação,
nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a
comunicação e a circulação de idéias e opiniões.

22. Isso significa que é dever do Estado garantir que o
cidadão tenha acesso pleno às fontes de informação, de maneira
que, ao se negar a possibilidade de um economista consagrado
assinar uma coluna periódica e remunerada de economia, por
exemplo, verifica-se - além da irrazoabilidade da situação - uma
clara violação à liberdade dominante, qual seja, o direito à ser
informado.

23. Outros exemplos podem ser trazidos à baila: a
determinação legal impediria um cartunista ou ilustrador de
publicar suas charges, ou ilustrar uma reportagem, ou cientistas
políticos não poderiam ser contratados para comentar a situação
política do país. Com isso, conclui-se que a exigência
indiscriminada de diploma de nível superior em jornalismo –
prevista pelo art. 4º, V, da proposta em exame - limita o exercício
do direito à liberdade de informação.

24. No mesmo sentido, o art. 2º também deve ser objeto de
consideração, quando determina que

Art. 2º A profissão de jornalista compreende, privativamente, o
exercício, por meio de processos gráficos, radiofônicos,
fotográficos, cinematográficos, eletrônicos, informatizados ou
quaisquer outros, por quaisquer veículos, da comunicação de
caráter jornalístico nas seguintes atividades, entre outras:

25. Verifica-se que o texto aprovado, embora permita uma
interpretação conforme a Constituição, está redigido de tal forma
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que pode, eventualmente, constituir “embaraço à plena liberdade
de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social”
(art. 220, § 1º, Constituição Federal). Com efeito, ao reservar o
exercício de comunicação de caráter jornalístico em meios
eletrônicos ou informatizados, pode-se dizer que um blog de
caráter jornalístico, ainda de um grêmio estudantil ou de uma
associação de bairro, poderia ser impedido de funcionar sem
um jornalista responsável, devidamente registrado. Assim, o
texto da lei deveria ressalvar determinados meios de
comunicação como passíveis de funcionamento sem a
necessidade de um jornalista responsável. Do contrário, estar-
se-á criando embaraços à liberdade de informação, afrontando
o art. 220, § 1º, da Constituição Federal.

26. No entanto, como já se adiantou, isso não significa que
não se possa discutir a legislação que rege a atividade
jornalística, ou que a formação de nível superior não seja
considerada importante. Muito ao contrário, a identificação de
determinados requisitos, como a habitualidade e remuneração
em publicação periódica, ou outros meios modernos de
comunicação, poderiam servir como critérios para caracterizar
o exercício da profissão. Porém, a regulamentação do direito à
associação da maneira apresentada no projeto viola a norma
constitucional, merecendo, portanto, o veto presidencial.

Juridicidade

27. Verifica-se, da redação final do projeto em análise,
que o mesmo não observa o art. 7º da Lei Complementar nº 95,
que determina que o primeiro artigo do texto legal deve indicar
seu objeto e o respectivo âmbito de aplicação. No entanto, a
questão de técnica legislativa não constitui razão suficiente
para ensejar o veto presidencial.

Interesse Público

28. No que diz respeito ao interesse público, cumpre fazer
algumas considerações a respeito dos artigos 2º, 4º e 6º da
proposta em exame.
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29. Com relação ao art. 2º, verifica-se que o mesmo define
as atividades privativas da profissão de jornalismo. Pode-se dizer
que a definição das atividades jornalísticas está, para o direito à
informação, assim como a definição da atividade advocatícia está
para o direito de defesa. Sendo assim, parece fundamental que
tal definição se fundamente em uma ampla e profunda discussão
com a sociedade civil, entidades de classe e profissionais, sendo
oportuna a restauração do debate, que o veto presidencial
provocará.

30. Sobre o art. 4º, entende-se que a proposta de alteração
do art. 4º, V, do Decreto-Lei nº 974/69 merece o veto presidencial,
pelas razões já expostas no momento da consideração do projeto
sob o prisma da constitucionalidade material. Com efeito, o projeto
contraria os postulados do Estado Democrático de Direito, na
medida em que afronta um princípio jurídico-constitucional
fundamental – o direito à comunicação, entendido, por um lado,
como a liberdade de expressão e, de outro, o direito à informação
(direito de procurar, receber e difundir informação). Isso leva à
conclusão de que, no mérito, o projeto, tal como formulado, não
deve prosperar. Com o veto proposto, espera-se garantir
plenamente os valores constitucionais do pluralismo e da
diversidade de idéias, opiniões e pontos de vista.

31. Por conseqüência, o veto do dispositivo apontado fará
com que o texto atual do art. 4º, V, in verbis, permaneça tal
como no texto original:

Art 4º O exercício da profissão de jornalista requer prévio registro
no órgão regional competente do Ministério do Trabalho e
Previdência Social que se fará mediante a apresentação de:

V - diploma de curso superior de jornalismo, oficial ou
reconhecido registrado no Ministério da Educação e Cultura ou
em instituição por êste credenciada, para as funções
relacionadas de “ a “ a “ g “ no artigo 6º.

32. O inciso V do texto atual faz referência às alíneas “a” a
“g” do art. 6º. Ocorre que esse artigo também está sendo alterado
pelo projeto ora em análise, o que pode suscitar incerteza jurídica
a respeito de sua aplicabilidade - que admite a exigência de
diploma para certas atividades jornalísticas específicas - a um
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rol mais amplo e modificado de atividades constantes do projeto
aprovado pelo Legislativo. Desta forma, o art. 6º também deve
ser vetado.

33. Em resumo, o Projeto de Lei em exame não se
sustentaria. Já o veto integral à proposta manterá o texto atual,
preservando a coerência interna da lei. Vale mencionar,
finalmente, que essa solução preserva a situação atual,
enquanto o Supremo Tribunal Federal discute a validade da
exigência de diploma para o exercício do jornalismo.8

34. Assim, considerando que a manutenção dos demais
dispositivos do projeto pode causar insegurança jurídica quanto
à exigência do diploma a algumas das funções previstas no art.
6º, entende-se que o veto deva se estender à totalidade do
Projeto de Lei ora em fase de sanção, por interesse público.

Conclusão

Ante ao exposto, entendemos que o Projeto de Lei, nº 79,
de 2004 (nº 708, de 2003 na Câmara dos Deputados) deva ser
integralmente vetado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente
da República, por inconstitucionalidade formal (art. 65, parágrafo
único, da Constituição Federal) e material (artigos 5º, IX, e
220, caput, da Constituição Federal), e, finalmente, por interesse
público, nos termos do artigo 66, § 1º, da Constituição Federal.

À consideração superior.

Brasília, 21 de julho de 2006.

LUIZ GUILHERME MENDES DE PAIVA
Diretor DPL/SAL/MJ

APROVO.

LUIZ ARMANDO BADIN
Secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça

8 Processo 2001.61.00.025946-3, TRF 3ª R, 4ª T. Recurso Extraordinário admitido e
remetido ao STF em 06.07.2006.
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DA IMPORTÂNCIA DOS ACORDOS DE COOPERAÇÃO
JURÍDICA INTERNACIONAL PARA O EFICAZ COMBATE AO

CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL

Cláudia Maria de Freitas Chagas (*)

Antenor Pereira Madruga Filho (**)

Os acordos de cooperação jurídica internacional, a partir

da previsão legal e definição de procedimentos, agilizam o

processo de cooperação jurídica passiva e ativa, tornando o

acesso à justiça mais amplo, ágil e conseqüentemente eficaz.

Neste sentido, tanto os procedimentos mais simples (citação,

intimação, etc) como os mais complexos (quebra de sigilo

bancário, congelamento de bens, repartição e retorno de bens,

dentre outros) tramitam de maneira mais rápida e efetiva no

âmbito desses acordos.

No início de 2003, o Brasil estava vinculado por tratados

de cooperação jurídica em matéria penal apenas a nove países.

Tendo em conta a importância desses acordos como instrumento

no combate ao crime organizado e mais especificamente à

lavagem de dinheiro, foi traçada a meta de vincular o Brasil por

tratados dessa natureza com cinqüenta países até o final de

2006.

Para alcançar esse objetivo foram concluídas negociações

de acordos bilaterais e multilaterais de cooperação jurídica em

matéria penal que abrangem trinta e três novos países. Estão

ainda em negociação acordos com mais treze países, além dos

vinte e dois para os quais foram enviadas proposta de abertura

de negociações.

* Secretária Nacional de Justiça

** Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica
Internacional da Secretaria Nacional de Justiça
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Considerando apenas os quarenta e três países abrangidos

por tratados já assinados (a promulgar, aguardando aprovação

do Congresso, assinados ou prontos para assinatura) e parte

dos treze que se encontra em negociação, o Brasil ampliará

sua rede de acordos de cooperação e assistência jurídica mútua

em matéria penal de dez (já em vigor) para, pelo menos, os

cinqüenta almejados.

Finalmente, as negociações para acessão à Convenção
Européia de Assistência Mútua em Matéria Criminal, de 1959,
sinalizam que, em breve, o país poderá contar com
relacionamento privilegiado com mais de trinta países com os
quais ainda não possui instrumento formal de cooperação.

São diversos os parceiros do DRCI na negociação desses
tratados. O Ministério das Relações Exteriores age como ponte
de comunicação e auxilia na assinatura do acordo e remessa ao
Congresso. Nas negociações, o Departamento atua em parceria
com representantes do Poder Judiciário, Advocacia-Geral da
União, Ministério Público e Departamento de Polícia Federal.

Apresentamos, a seguir, os acordos de cooperação jurídica
internacional ora em vigor, os quais vêm se mostrando
instrumentos de grande importância para o enfrentamento da
criminalidade organizada transnacional.
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DECRETO Nº 862, DE 09 DE JULHO de 1993

Promulga o Tratado sobre Cooperação Judiciária em
Matéria Penal, entre a República Federativa do Brasil e a
República Italiana, de 17/10/1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e Considerando
que a República Federativa do Brasil e a República Italiana
assinaram, em 17 de outubro de 1989, em Roma, o Tratado
sobre Cooperação Judiciária em Matéria Penal;

Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse
Tratado por meio de Decreto Legislativo nº 78, de 20 de novembro
de 1992; Considerando que a troca dos instrumentos de
ratificação desse documento foi realizada em Brasília, em 14
de junho de 1993;

Considerando que o Tratado entrará em vigor em 1º de agosto
de 1993, na forma do segundo parágrafo de seu artigo 18,

DECRETA

Art. 1º O Tratado sobre Cooperação Judiciária em Matéria
Penal, entre a República Federativa do Brasil e a República
Italiana, em 17 de outubro de 1989, apenso por cópia ao presente
Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele
se contém.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 09 de julho de 1993; 172o da Independência e
105º da República.

ITAMAR FRANCO

Luiz Felipe Palmeira Lampreia
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TRATADO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E A REPÚBLICA ITALIANA SOBRE COOPERAÇÃO

JUDICIÁRIA EM MATÉRIA PENAL

A República Federativa do Brasil e a

República Italiana (doravante denominadas “Partes”),

Desejando intensificar suas relações no campo da
cooperação judiciária, Acordam o seguinte:

ARTIGO 1
Objeto da Cooperação

1. Cada uma das Partes, a pedido, prestará à outra Parte,
na forma prevista no presente Tratado, ampla cooperação em
favor dos procedimentos penais conduzidos pelas autoridades
judiciárias da Parte requerente.

2. Tal cooperação compreenderá, especialmente, a
comunicação de atos judiciais, o interrogatório de indiciados
ou acusados, a coleta de provas, a transferência de presos para
fins de prova, a informação dos antecedentes penais das pessoas
e a informação sobre as condenações penais impostas aos
cidadãos da outra Parte.

3. A cooperação não compreenderá a execução de medidas
restritivas da liberdade pessoal nem a execução de condenações.

4. Cada Parte pode requerer a outra informações referentes
a legislação e jurisprudência.

ARTIGO 2
Fatos que dão lugar à Cooperação

1. A cooperação será prestada ainda que os fatos que deram
origem ao processo não constituam crime perante a lei

da Parte requerida.

2. Para a execução de revistas pessoais, apreensão e sequestro
de bens, a cooperação somente será prestada se o fato que originou
o processo na Parte requerente for previsto como crime também
na lei da Parte requerida ou, ainda, se ficar comprovado que o
acusado manifestou expressamente seu consentimento. Para a
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execução de interceptação de telecomunicações, a cooperação
somente será prestada se, em relação ao crime tipificado no
processo e em circunstâncias análogas, tal interceptação for
admissível em procedimentos penais da Parte requerida.

ARTIGO 3
Recusa da Cooperação

1. A cooperação será recusada:

a) se os atos solicitados forem vedados pela lei da Parte
requerida, ou contrários aos princípios fundamentais de seu
ordenamento jurídico;

b) se o fato tipificado no processo for considerado, pela Parte
requerida, crime político ou crime exclusivamente militar;

c) se a Parte requerida tiver fundados motivos para admitir
que considerações relativas a raça, religião, sexo, nacionalidade,
idioma, opiniões políticas ou condições pessoais e sociais poderão
influir negativamente no desenvolvimento ou conclusão do
processo;

d) se o acusado já tiver sido julgado pelo mesmo fato na Parte
requerida, e não houver escapado à execução da pena;

e) se a Parte requerida considerar que a prestação da
cooperação pode comportar prejuízo à própria soberania, segurança
ou a outros interesses nacionais e essenciais.

2. No entanto, no casos previstos nas letras b), c) e d) do
parágrafo 1, a cooperação será prestada se for demonstrado que o
acusado manifestou livremente seu consentimento.

3. A Parte requerida deverá informar prontamente à Parte
requerente a decisão de não atender, no todo ou em parte, o
pedido de cooperação, indicando seus motivos.

ARTIGO 4
Envio de Comunicações

1. As Partes enviarão as comunicações e a documentação
prevista no presente Tratado por intermédio das respectivas
Autoridades Centrais.
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2. Para os fins do presente Tratado, a Autoridade Central
para a República Federativa do Brasil será o Ministério da Justiça
e, para a República Italiana, o “Ministero di Grazia e Giustizia”.

3. É admitida também a transmissão por via diplomática.

ARTIGO 5
Idiomas

1. Os pedidos de cooperação judiciária e os documentos
que os instruem serão redigidos no idioma da Parte requerente
e acompanhados de tradução oficial no idioma da Parte
requerida.

2. Os atos e documentos relativos ao cumprimento de carta
rogatória serão remetidos à Parte requerente no idioma da Parte
requerida.

3. Os pedidos de informações referentes a legislação e
jurisprudência serão formulados no idioma da Parte requerida,
e as respostas serão transmitidas nesse mesmo idioma.

ARTIGO 6
Dispensa de Legalização

Para os fins do presente Tratado, os atos, cópias e traduções
redigidos ou autenticados pela autoridade competente de cada
Parte, que contenham a assinatura e o timbre ou o selo oficial,
estarão isentos de qualquer forma de legalização para serem
utilizados perante as autoridades da outra parte.

ARTIGO 7
Requisitos do Pedido

1. O pedido de cooperação judiciária deverá conter as
seguintes indicações:

a) a autoridade judiciária processante e a qualificação do
acusado, assim como o objeto e a natureza do processo e as
normas penais aplicáveis ao caso;

b) o objeto e motivo do pedido;
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c) qualquer outra indicação útil para o cumprimento dos
atos solicitados e, em particular, a identidade e, se possível, o
endereço da pessoa a quem se refere o pedido.

2. O pedido, se tiver por objeto a coleta de provas, deverá
apresentar uma exposição sumária dos fatos e, quando se tratar
de interrogatório ou acareação, a indicação das perguntas a
serem formuladas.

ARTIGO 8
Cumprimento de Cartas Rogatórias

1. Para o cumprimento da carta rogatória, aplicar-se-á a
lei da Parte requerida. Caso a Parte requerente solicite que o
cumprimento se faça com observância de indicações particulares,
a Parte requerida seguirá tais indicações, desde que não
contrariem os princípios fundamentais de seu próprio
ordenamento jurídico.

2. Se os dados e os elementos fornecidos pela Parte
requerente forem insuficientes para permitir o cumprimento
da carta rogatória, a Parte requerida, caso não possa supri-los
diretamente, solicitará à Parte requerente os elementos
complementares necessários.

3. Se a Parte requerente o solicitar, a parte requerida
informará a data e o local em que serão cumpridos os atos
solicitados.

4. A carta rogatória deverá ser cumprida no menor prazo
possível. No entanto, o cumprimento dos atos solicitados poderá
ser adiado ou subordinado a determinadas condições, quando
necessário para o andamento de um processo penal em curso
na Parte requerida.

5. Caso não tenha sido possível dar cumprimento à carta
rogatória, ou se o cumprimento dos atos for adiado ou submetido
a determinadas condições, de conformidade com o parágrafo 4,
a Parte requerida informará de imediato a Parte requerente,
indicando os motivos.
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ARTIGO 9
Transmissão de Documentos e de Objetos

1. Quando o pedido de cooperação tiver por objeto a entrega
de atos ou documentos, a Parte requerida terá a faculdade de
entregar apenas cópias ou fotocópias autenticadas, salvo se a
Parte requerente solicitar expressamente os originais.

2. Os atos e documentos originais, assim como os objetos
enviados em cumprimento a um pedido de cooperação judiciária,
deverão ser devolvidos assim que possível pela Parte requerente,
a menos que a Parte requerida manifeste desinteresse pela
devolução.

ARTIGO 10
Comunicação de Atos

1. O pedido que tiver por finalidade a comunicação de atos
judiciais deverá ser transmitido pelo menos 90 (noventa) dias
antes do término do prazo útil para a sua efetivação. Em caso
de urgência, a Parte requerida fará o possível para cumprir o
ato no menor prazo possível.

2. A Parte requerida fará prova da entrega da comunicação
mediante recibo datado e assinado pelo destinatário ou por
certidão das condições e da data de sua efetivação, contendo o
nome completo e a qualificação da pessoa que recebeu o ato. Se
o ato a ser comunicado for transmitido em duas vias, o recibo
ou comprovante será feito na cópia a ser restituída.

ARTIGO 11
Comparecimento de Pessoas Perante a Parte Requerente

1. Se o pedido tiver por objeto a citação ou intimação para
comparecimento perante autoridade da Parte requerente, o
acusado, a testemunha ou o perito que não comparecerem não
poderão ser submetidos, na parte requerida, a sanções ou
medidas coercitivas.

2. A testemunha ou perito que atender à intimação terá
direito ao reembolso de despesas e ao pagamento de indenização,
conforme previsto na lei da Parte requerente.
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ARTIGO 12
Comparecimento de Pessoas na Parte Requerida

Quando o pedido tiver por finalidade a intimação de pessoas
para a prática de atos no território da Parte requerida, esta
poderá aplicar as medidas coercitivas e sanções previstas na
sua própria lei para o caso de desobediência.

Quando se tratar de citação do acusado, a Parte requerente
deverá especificar as medidas aplicáveis, conforme a sua lei,
não podendo a Parte requerida exceder tais medidas.

ARTIGO 13
Comparecimento de Pessoas Presas

1. Se a Parte requerente solicitar o comparecimento, como
testemunha ou para fins de acareação, perante autoridade
judiciária, de uma pessoa presa no território da Parte requerida,
tal pessoa será transferida provisoriamente para o território da Parte
requerente, com a condição de ser restituída dentro do prazo fixado
pela parte requerida e com reserva das disposições do Artigo 14.

2. A transferência será recusada:

a) se a pessoa detida não o consentir;

b) se a transferência poder vir a prolongar o período da
prisão;

c) se, a juízo das autoridades competentes da Parte
requerida, subsistirem razões imperativas que impossibilitem a
efetivação da medida.

3. A menos que a Parte requerida solicite que a pessoa
transferida seja posta em liberdade, a mesma deverá
permanecer no território da Parte requerente sob prisão.

ARTIGO 14
Imunidades

1. Quando o pedido tiver por objeto a citação ou intimação
de um acusado, testemunha ou perito, para comparecer perante
autoridade da Parte requerida, a pessoa citada ou intimada,
tendo comparecido, não poderá ser submetida a prisão, medida
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de segurança ou outras medidas restritivas da liberdade pessoal
por fatos anteriores à comunicação da citação ou intimação.

2. A imunidade prevista no parágrafo 1 cessará quando a
testemunha, perito ou acusado, tendo tido oportunidade de
deixar o território da Parte requerente, até quinze dias depois
de dispensado pelas autoridades judiciárias, tiver decidido
permanecer no citado território ou a ele tiver voluntariamente
retornado.

ARTIGO 15
Comunicação de Condenações.

Cada Parte informará anualmente à outra Parte as
sentenças de condenação impostas, pelas suas próprias
autoridades judiciárias, aos cidadãos de tal Parte residentes
em seu território.

ARTIGO 16
Antecedentes Criminais

As certidões de antecedentes criminais necessárias para
o andamento de um processo penal na Parte requerente serão
transmitidas a essa Parte sempre que, nas mesmas
circunstâncias, tais antecedentes puderem ser fornecidos para
as autoridades judiciárias da Parte requerida.

ARTIGO 17
Despesas

1. Correrão por conta da Parte requerida as despesas
decorrentes da prestação da cooperação.

2. Correrão por conta da Parte requerente as despesas
referentes à transferência de pessoas presas as respectivas
despesas de viagem e estada e as indenizações de testemunhas
e peritos, que tenham comparecido no seu território. As despesas
relativas à realização de perícias no território da Parte requerida
serão adiantadas por esta última e, posteriormente,
reembolsadas pela Parte requerente.
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ARTIGO 18
Retificação e Entrada em Vigor

1. O presente Tratado será ratificado. Os Instrumentos de
Ratificação serão trocados em Brasília.

2. O presente Tratado entrará em vigor no primeiro dia do
segundo mês sucessivo àquele da troca dos Instrumentos de
Ratificação.

3. O presente Tratado vigorará por prazo indeterminado.

4. Cada uma das Partes poderá denunciá-lo a qualquer
momento. A denúncia terá efeito seis meses após a data em
que a outra Parte receber a respectiva notificação.

Feito em Roma, aos 17 dias do mês de outubro de 1989,
em dois originais nos idiomas português e italiano, sendo ambos
os textos igualmente autênticos.

PELA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Roberto de Abreu Sodré

PELA REPÚBLICA ITALIANA

Gianni de Michelis
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DECRETO Nº 1.320, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1994

Promulga o Tratado de Auxílio Mútuo em Matéria Penal,
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Portuguesa, de 07.05.91.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art.84, inciso IV, da Constituição, e
considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Portuguesa assinaram em 7 de maio
de 1991, em Brasília, o Tratado de Auxílio Mútuo em Matéria
Penal;

Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse
Tratado por meio de Decreto Legislativo nº 77, de 19 de novembro
de 1992;

Considerando que o Tratado entra em vigor em 1º de
dezembro de 1994, nos termos do parágrafo 2º de seu Artigo 20,

DECRETA

Art. 1º O Tratado de Auxílio Mútuo em Matéria Penal,
firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Portuguesa, em Brasília, em 7 de maio
de 1991, apenso por cópia ao presente Decreto, será executado
e cumprido tão inteiramente como nele se contém.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília , 30 de novembro de 1994; 173º da Independência
e 106º da República.

ITAMAR FRANCO
Celso Luiz Nunes Amorim
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ANEXO AO DECRETO QUE PROMULGA O TRATADO DE
AUXÍLIO MÚTUO EM MATÉRIA PENAL ENTRE O GOVERNO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA

REPÚBLICA PORTUGUESA

TRATADO DE AUXÍLIO EM MATÉRIA PENAL ENTRE O
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O

GOVERNO DA REPÚBLICA PORTUGUESA

O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Portuguesa (doravante denominados, “Partes
Contratantes”) animados pelos laços de fraternidade, amizade
e cooperação que presidem as relações entre ambos os países;

Desejando aprofundar esse relacionamento privilegiado no
campo da cooperação em áreas de interesse comum;

Pretendendo melhorar a sua eficiência na luta contra a
criminalidade;

Convencidos de que a adoção de regras comuns no domínio
do auxílio mútuo em matéria penal é um meio de atingir esses
objetivos;

Acordam o seguinte:

ARTIGO 1
Objeto de Âmbito de Auxílio

1. As Partes Contratantes obrigam-se a prestar auxílio
mútuo em Matéria Penal, segundo as disposições deste Tratado,
na realização de diligências preparatórias e necessárias em
qualquer processo penal por fatos cujo conhecimento caiba às
entidades para o efeito competente de acordo com a lei de cada
uma das Partes.

2. O auxílio compreende, nomeadamente:

a) a notificação de documentos;

b) a obtenção de meios de prova;

c) exames de pessoas, lugares ou coisas, revistas, buscas
e apreensões de bens;
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d) a notificação de suspeitos, arguídos ou indiciados,
testemunhas ou peritos e a audição dos mesmos;

e) as informações sobre o direito respectivo e as relativas
aos antecedentes penais de suspeitos, arguídos ou indiciados e
condenados.

3. O auxílio não abrange os atos processuais posteriores à
decisão judicial de recebimento da acusação ou de pronúncia
do arguído.

4. O auxílio é independente da extradição, podendo o mesmo
ser concedido nos casos em que aquela seria recusada.

5. O presente Tratado não se aplica à execução de decisões
de detenção ou de condenação, nem às infrações militares que
não constituam infrações de direito comum.

6. O auxílio relativo a processos por infrações em matéria de
taxas, impostos e direitos aduaneiro e cambial só pode ser prestado
mediante acordo das Partes para cada categoria de infração.

ARTIGO 2
Dupla Incriminação

1. O auxílio só é prestado relativamente a fatos puníveis
segundo as leis de ambas as Partes.

2. Para os fins do presente artigo,na determinação da
infração, segundo as leis de ambas as Partes Contratantes, não
releva que as suas leis qualifiquem ou tipifiquem diferentemente
os elementos constitutivos da infração ou utilizem a mesma ou
diferente terminologia legal.

ARTIGO 3
Recusa de Auxílio

1. O auxílio será recusado se a Parte requerida considerar que:

a) o pedido respeita a uma infração política ou com ela conexa;

b) o cumprimento do pedido ofende a sua soberania, segurança,
ordem pública ou qualquer outro seu interesse essencial;
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c) existem fundadas razões para concluir que o pedido de

auxílio foi formulado para facilitar a perseguição de uma pessoa

em virtude de sua raça, sexo, nacionalidade ou convicções

políticas, ou que a situação dessa pessoa possa ser prejudicada

por qualquer dessas razões;

d) o cumprimento do pedido ofende os direitos e liberdades

fundamentais da pessoa humana.

2. O auxílio pode ser recusado se a Parte requerida entender

que se verificam fundadas razões que tornariam desproporcionada

a concessão desse auxílio.

3. Antes de recusar um pedido de auxílio, a Parte requerida

deve considerar a possibilidade de subordinar a concessão desse

auxílio às condições que julgue necessárias. Se a Parte requerente

aceitar o auxílio sujeito a essas condições, deve cumpri-las.

4. A Parte requerida deve informar imediatamente à Parte

requerente da sua decisão em não dar cumprimento, no todo ou

em parte, ao pedido de auxílio, e das razões dessa decisão.

5. Não se consideram de natureza política as infrações

que não sejam dessa natureza, segundo:

a) a lei da Parte requerida;

b) qualquer convenção internacional em que as duas Partes

Contratantes sejam Parte.

ARTIGO 4

Lei Aplicável ao Cumprimento

1. O pedido de auxílio é cumprido em conformidade com a

lei da Parte requerida.

2. Quando a Parte requerente o solicite expressamente, o

pedido de auxílio pode ser cumprido em conformidade com a

legislação dessa Parte, desde que não seja incompatível com

legislação da Parte requerida e não cause graves prejuízos aos

intervenientes no processo.
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ARTIGO 5
Requisitos do Pedido de Auxílio

1. O pedido de auxílio deve ser assinado pela autoridade
competente e conter as seguintes indicações:

a) a autoridade de que emana e autoridade a que se dirige;

b) descrição precisa do auxílio que se solicita;

c) infração a que se refere o pedido, com a descrição sumária
dos fatos e indicação da data e local em que ocorreram;

d) na medida do possível, identidade e nacionalidade da pessoa
sujeita ao processo a que se refere o pedido;

e) nome e endereço, se conhecidos, do destinatário ou do
notificando, no caso de entrega de decisões judiciais ou de
quaisquer outros documentos, ou no caso de notificações;

f) nos casos de revista, busca, apreensão e entrega de objetos
ou valores, declaração certificando que são admitidos pela lei da
Parte requerente;

g) particularidades de determinado processo ou requisitos
que a Parte requerente deseje sejam observados, incluindo a
confidencialidade e os prazos a serem cumpridos.

2. A Parte requerente deve enviar os elementos complemen-
tares que a Parte requerida lhe solicite como indispensáveis ao
cumprimento do pedido.

ARTIGO 6
Cumprimento do Pedido

1. Em cumprimento do pedido, a Parte requerida:

a) envia objetos, documentos e outros elementos eventual-
mente solicitados; tratando-se de documentos, envia cópia
autenticada dos mesmos;

b) pode recusar ou deferir o envio de objetos quando forem
necessários para um processo em curso; e

c) comunica à Parte requerente os resultados do pedido e,
se assim for solicitado, a data e o lugar do cumprimento do
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pedido, bem como a possibilidade, se tal for permitido, de
comparecimento de pessoas em atos de processo.

2. A Parte requerente devolve, logo que possível, os objetos
enviados em cumprimento do pedido, salvo se a parte requerida,
sem prejuízo dos seus direitos ou dos direitos de terceiros,
renunciar a sua devolução.

ARTIGO 7
Entrega de Documentos

1. A Parte requerida procederá à comunicação das decisões
de quaisquer outros documentos relativos ao processo que lhe
sejam, para esse fim, enviados pela Parte requerente.

2. A comunicação pode efetuar-se mediante simples
remessa do documento ao destinatário ou, por solicitação da
parte requerente, por qualquer uma das formas previstas pela
legislação da Parte requerida, ou com esta compatível.

3. A Parte requerida fornecerá à Parte requerente prova
da entrega dos documentos ao respectivo destinatário. Se a
entrega não puder ser efetuada, a Parte requerente será disso
informada, com indicação das respectivas razões.

ARTIGO 8
Comparecimento de Suspeitos, Arguídos ou Indiciados,

Testemunhas e Peritos

1. Se a Parte requerente pretender o comparecimento, no
seu território, de uma pessoa como suspeito, arguído ou
indiciado, testemunha ou perito, pode solicitar à Parte requerida
o seu auxílio para tornar possível aquele comparecimento.

2. A Parte requerida dá cumprimento à convocação após
assegurar-se de que:

a) foram tomadas medidas adequadas para a segurança
da pessoa;

b) a pessoa cujo comparecimento é pretendido deu seu
consentimento por declaração livremente prestada e reduzida
a escrito; e
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c) não produzirão efeito quaisquer medidas cominatórias
ou sanções de qualquer natureza, especificadas ou não na
convocação.

3. O pedido de cumprimento de uma convocação, nos termos
no número 1 do presente artigo, indicará as remunerações e
indenizações e as despesas de viagem e de estada a conceder, e
será feito de forma a ser recebido até 50 (cinqüenta) dias antes
da data em que a pessoa deva comparecer. Em caso de urgência,
a Parte requerida pode renunciar à exigência deste prazo.

ARTIGO 9
Comparecimento de Pessoas Detidas

1. Se a Parte requerente pretender o comparecimento, no
seu território, de uma pessoa que se encontra detida no território
da Parte requerida, esta transfere a pessoa detida para o
território da Parte requerente, após se assegurar de que não
há razões sérias que se oponham à transferência e de que a
pessoa detida deu o seu consentimento.

2. A transferência não é admitida quando, atentas às
circunstâncias do caso, a autoridade judiciária da Parte requerida
considere inconveniente a transferência e nomeadamente
quando:

a) a presença da pessoa detida for necessária num processo
penal em curso no território da Parte requerida;

b) a transferência puder implicar o prolongamento da prisão
preventiva ou provisória.

3. A Parte requerente manterá em detenção a pessoa
transferida e entrega-la-á à Parte requerida dentro do período
fixado por esta, ou quando o comparecimento da pessoa já não
for necessário.

4. O tempo em que a pessoa estiver fora do território da
Parte requerida é computado para efeito de prisão preventiva
ou provisória, ou cumprimento de pena ou medida de segurança.

5. Quando a pena imposta a uma pessoa, transferida nos
termos deste artigo, expirar quando ela se encontrar no território
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da Parte requerente, será a mesma posta em liberdade passando,
a partir de então, a gozar do estatuto da pessoa não detida para
os efeitos do presente tratado.

6. A pessoa detida que não der o seu consentimento para
prestar declarações nos termos deste artigo, não ficará sujeita,
por esta razão, a qualquer sanção nem será submetida a
qualquer medida cominatória.

ARTIGO 10
Imunidades e Privilégios

1. A pessoa que comparecer no território da Parte requerente,
ao abrigo do disposto nos artigos 8 e 9 do presente Tratado, não
será:

a) detida, perseguida ou punida pela Parte requerente, nem
sujeita a qualquer outra restrição da sua liberdade individual no
território da referida Parte, por quaisquer fatos anteriores à partida
da pessoa do território da Parte requerida; ou

b) obrigada, sem o seu consentimento, a prestar depoimento
em processo diferente daquele a que se refere o pedido de
comparecimento.

2. A imunidade prevista no número 1 do presente artigo
cessa se a pessoa permanecer voluntariamente no território da
Parte requerente por mais de 45 (quarenta e cinco) dias após a
data em que a sua presença já não for mais necessária ou,
tendo partido, aí tiver regressado voluntariamente.

ARTIGO 11
Produtos do Crime

1. A Parte requerida deverá, se tal lhe for pedido, diligenciar
no sentido de averiguar se quaisquer produtos do crime
alegadamente praticado se encontram dentro da sua jurisdição
e deverá comunicar à Parte requerente os resultados dessas
diligências. Na formulação do pedido, a Parte requerente
informará à parte requerida das razões pelas quais entende
que esses produtos possam encontrar-se sob a sua jurisdição.
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2. A Parte requerida providenciará, se a lei lhe permitir,
pelo cumprimento da decisão de apreensão dos produtos do
crime, ou de qualquer outra medida de efeito similar, decretada
por um tribunal da Parte requerente.

3. Quando a Parte requerente comunicar a sua intenção de
pretender a execução de uma decisão de apreensão ou de medida
similar, a Parte requerida tomará as medidas permitidas pela sua
lei para prevenir qualquer transação, transmissão ou disposição
de bens que sejam ou possam ser afetados por essa decisão.

4. Os produtos apreendidos, em conformidade com o presente
Tratado, serão perdidos em favor da Parte requerida, salvo se em
determinado caso for mutuamente decidido de forma diversa.

5. Na aplicação desse artigo os direitos de terceiros de boa
fé deverão ser respeitados, em conformidade com a lei da Parte
requerida.

6. As disposições do presente artigo são também aplicáveis
aos instrumentos do crime.

ARTIGO 12
Confidencialidade

1. A Parte requerida, se tal lhe for solicitado, manterá a
confidencialidade do pedido de auxílio, do seu conteúdo e dos
documentos que o instruem, bem como da concessão desse auxílio.
Se o pedido não puder ser cumprido sem quebra da
confidencialidade, a Parte requerida informará à Parte requerente,
a qual decide, então, se o pedido deve, mesmo assim, ser executado.

2. A Parte requerente, se tal lhe for solicitado, mantém a
confidencialidade das provas e das informações prestadas pela
Parte requerida, salvo na medida em que essas provas e
informações sejam necessárias para o processo referido no pedido.

3. A Parte requerente não deve usar, sem prévio
consentimento da parte requerida, as provas obtidas, nem as
informações delas derivadas, para fins diversos dos indicados
no pedido.
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ARTIGO 13

Informações sobre Sentenças e Antecedentes Criminais

1. As Partes informam-se reciprocamente, na medida do

possível, das sentenças e outras decisões de processo penal

relativas a nacionais da outra Parte.

2. Qualquer das Partes pode solicitar à outra informações

sobre os antecedentes criminais de uma pessoa, devendo indicar

as razões do pedido. A Parte requerida satisfará o pedido na

mesma medida em que as suas autoridades puderem obter a

informação pretendida em conformidade com a sua lei interna.

ARTIGO 14

Autoridade Central

1. Cada Parte designará uma Autoridade Central para

enviar e receber pedidos e outras comunicações que digam

respeito ao auxílio mútuo nos termos do presente Tratado.

2. A Autoridade Central que receber um pedido de auxílio

envia-o às autoridades competentes para o cumprimento e

transmite a resposta ou os resultados do pedido à Autoridade

Central da outra Parte.

3. Os pedidos são expedidos e recebidos diretamente entre

as Autoridades Centrais, ou pela via diplomática.

4. A Autoridade Central do Brasil é a Procuradoria-Geral

da República e a Autoridade Central de Portugal é a Procuradoria-

Geral da República.

ARTIGO 15

Presença de Autoridades da Parte Requerente

No âmbito do auxílio previsto neste Tratado, cada uma das

Partes Contratantes pode autorizar a presença de autoridade

da outra Parte para assistir às diligências processuais que devam

realizar-se no seu território.
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ARTIGO 16
Despesas

A Parte requerida custeará as despesas decorrentes do
cumprimento do pedido de auxílio, salvo as seguintes, que ficarão
a cargo da Parte requerente:

a) indenizações, remunerações e despesas relativas ao
transporte de pessoas nos termos do artigo 9;

b) subsídios e despesas resultantes do transporte de
funcionários prisionais ou da escolta; e

c) despesas extraordinárias decorrentes do cumprimento
do pedido, quando tal for solicitado pela Parte requerida.

ARTIGO 17
Cooperação Jurídica

1. As Partes Contratantes comprometem-se a prestar
mutuamente informações em matéria jurídica nas áreas
abrangidas pelo presente Tratado.

2. As Partes Contratantes podem acordar a extensão do
âmbito da cooperação referida no número anterior a outras áreas
jurídicas para além das aí mencionadas.

ARTIGO 18
Outras Modalidades de Auxílio

As possibilidades de auxílio previstas neste Tratado não
limitam qualquer outra modalidade de auxílio em matéria penal
que as Partes entendam, caso a caso, mutuamente conceder-se.

ARTIGO 19
Resolução de Dúvidas

Quaisquer dúvidas ou dificuldades resultantes da aplicação
ou interpretação do presente Tratado são resolvidas por consulta
entre as Partes Contratantes.
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ARTIGO 20
Entrada em Vigor e Denúncia

1. O presente Tratado está sujeito à ratificação.

2. O Tratado entrará em vigor no primeiro dia do segundo
mês seguinte àquele em que tiver lugar a troca de instrumentos
de ratificação e manter-se-á em vigor enquanto não for
denunciado por uma das Partes. Os seus efeitos cessam seis
meses após o dia do recebimento da denúncia.

Feito em Brasília, aos 7 dias do mês de maio de 1991, em
dois exemplares originais na língua portuguesa, sendo ambos
os textos igualmente autênticos.

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Francisco Rezek

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA PORTUGUESA

João de Deus Pinheiro
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DECRETO No 3.324, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1999

Promulga o Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria
Penal entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Francesa, celebrado em Paris, em 28
de maio de 1996.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,

Considerando que Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Francesa celebraram, em Paris,
em 28 de maio de 1996, um Acordo de Cooperação Judiciária
em Matéria Penal;

Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse
Acordo por meio do Decreto Legislativo no 74, de 03 de setembro
de 1999;

Considerando que o Acordo entrará em vigor em 1o de
fevereiro de 1999, nos termos do parágrafo 2 de seu Artigo 20,

DECRETA:

Art. 1o O Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria
Penal entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Francesa, celebrado em Paris, em 28 de
maio de 1996, apenso por cópia ao presente Decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 1999; 178o da Independência
e 111o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe de Seixas Corrêa
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DECRETO No 3.468, DE 17 DE MAIO DE 2000

Promulga o Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em
Assuntos Penais, assinado em San Luis, República Argentina,
em 25 de junho de 1996, entre os Governos da República
Federativa do Brasil, da República Argentina, da República
do Paraguai e da República Oriental do Uruguai.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,

Considerando que o Protocolo de Assistência Jurídica
Mútua em Assuntos Penais foi assinado em San Luis, República
Argentina, em 25 de junho de 1996, pelos Governos da República
Federativa do Brasil, da República Argentina, da República do
Paraguai e da República Oriental do Uruguai;

  Considerando que o Congresso Nacional aprovou o ato
multilateral em epígrafe por meio do Decreto Legislativo no 03,
de 26 de janeiro de 2000.

Considerando que o Governo brasileiro depositou o
Instrumento de Ratificação do referido Protocolo em 28 de março
de 2000;

Considerando que o ato em tela entrou em vigor para o
Brasil, nos termos de seu art. 28, em 27 de abril de 2000;

DECRETA :

Art. 1o  O Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em
Assuntos Penais, assinado em 25 de junho de 1996, entre os
Governos da República Federativa do Brasil, da República
Argentina, da República do Paraguai e da República Oriental do
Uruguai, apenso por cópia a este Decreto, deverá ser executado
e cumprido tão inteiramente como nele se contém.

Art.  2o  São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido
Protocolo, assim como quaisquer ajustes complementares que,
nos termos do art. 49, parágrafo I, da Constituição, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
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Art. 3o  Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 17 de maio de 2000; 179o da Independência e
112o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

Publicado no D.O. de 18.5.2000
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DECRETO Nº 3.810, DE 2 DE MAIO DE 2001

Promulga o Acordo de Assistência Judiciária em Matéria
Penal entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo dos Estados Unidos da América, celebrado em Brasília,
em 14 de outubro de 1997, corrigido em sua versão em
português, por troca de Notas, em 15 de fevereiro de 2001.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,

Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América celebraram,
em Brasília, em 14 de outubro de 1997, um Acordo de Assistência
Judiciária em Matéria Penal;

Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse
Acordo por meio do Decreto Legislativo no 262, de 18 de dezembro
de 2000;

Considerando que o texto em português do Acordo foi
corrigido, por troca de Notas, em 15 de fevereiro de 2001, para
adequar-se ao disposto no art. 1o do mencionado Decreto
Legislativo;

Considerando que o Acordo entrou em vigor em 21 de
fevereiro de 2001, nos termos do parágrafo 2, de seu artigo 20,

DECRETA:

Art. 1o O Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
dos Estados Unidos da América, celebrado em Brasília, em 14
de outubro de 1997, e corrigido por troca de Notas em 15 de
fevereiro de 2001, apenso por cópia ao presente Decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.

Art. 2o São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido
Acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
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Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 2 de maio de 2001; 180o da Independência e 113o

da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Celso Lafer

Publicado no D.O.U. 3.5.2001

ACORDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM MATÉRIA PENAL
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO

BRASIL E O GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

O Governo da República Federativa do Brasil e

O Governo dos Estados Unidos da América,

Desejosos de facilitar a execução das tarefas das autoridades
responsáveis pelo cumprimento da lei de ambos os países, na
investigação, inquérito, ação penal e prevenção do crime por meio
de cooperação e assistência judiciária mútua em matéria penal,

Acordam o seguinte:

Artigo I
Alcance da Assistência

1. As Partes se obrigam a prestar assistência mútua, nos
termos do presente Acordo, em matéria de investigação, inquérito,
ação penal, prevenção de crimes e processos relacionados a delitos
de natureza criminal.

2. A assistência incluirá:

a) tomada de depoimentos ou declarações de pessoas;

b) fornecimento de documentos, registros e bens;

c) localização ou identificação de pessoas (físicas ou jurídicas)
ou bens;

d) entrega de documentos;

e) transferência de pessoas sob custódia para prestar
depoimento ou outros fins;
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f) execução de pedidos de busca e apreensão;

g) assistência em procedimentos relacionados a imobilização
e confisco de bens, restituição, cobrança de multas; e

h) qualquer outra forma de assistência não proibida pelas
leis do Estado Requerido.

3. A assistência será prestada ainda que o fato sujeito a
investigação, inquérito ou ação penal não seja punível na
legislação de ambos os Estados.

4. As Partes reconhecem a especial importância de
combater graves atividades criminais, incluindo lavagem de
dinheiro e tráfico ilícito de armas de fogo, munições e explosivos.
Sem limitar o alcance da assistência prevista neste Artigo, as
Partes devem prestar assistência mútua sobre essas atividades,
nos termos deste Acordo.

5. O presente Acordo destina-se tão-somente à assistência
judiciária mútua entre as Partes. Seus dispositivos não darão
direito a qualquer indivíduo de obter, suprimir ou excluir qualquer
prova ou impedir que uma solicitação seja atendida.

Artigo II
Autoridades Centrais

1. Cada Parte designará uma Autoridade Central para
enviar e receber solicitações em observância ao presente Acordo.

2. Para a República Federativa do Brasil, a Autoridade
Central será o Ministério da Justiça. No caso dos Estados Unidos
da América, a Autoridade Central será o Procurador-Geral ou
pessoa por ele designada

3. As Autoridades Centrais se comunicarão diretamente
para as finalidades estipuladas neste Acordo.

Artigo III
Restrições à Assistência

1. A Autoridade Central do Estado Requerido poderá negar
assistência se:
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a) a solicitação referir-se a delito previsto na legislação
militar, sem contudo constituir crime comum;

b) o atendimento à solicitação prejudicar a segurança ou
interesses essenciais semelhantes do Estado Requerido; ou

c) a solicitação não for feita de conformidade com o Acordo.

2. Antes de negar a assistência com base no disposto neste
Artigo, a Autoridade Central do Estado Requerido deverá consultar
a Autoridade Central do Estado Requerente para avaliar se a
assistência pode ser prestada sob as condições consideradas
necessárias. Caso o Estado Requerente aceite essa assistência
condicionada, tais condições deverão ser respeitadas.

3. Caso a Autoridade Central do Estado Requerido negue a
assistência, deverá informar a Autoridade Central do Estado
Requerente das razões dessa denegação.

Artigo IV
Forma e Conteúdo das Solicitações

1. A solicitação de assistência deverá ser feita por escrito,
a menos que a Autoridade Central do Estado Requerido acate
solicitação sob outra forma, em situações de urgência. Nesse
caso, se a solicitação não tiver sido feita por escrito, deverá ser a
mesma confirmada, por escrito, no prazo de trinta dias, a menos
que a Autoridade Central do Estado Requerido concorde que seja
feita de outra forma. A solicitação será redigida no idioma do
Estado Requerido, caso não haja disposição em contrário.

2. A solicitação deverá conter as seguintes informações:

a) o nome da autoridade que conduz a investigação, o inquérito,
a ação penal ou o procedimento relacionado com a solicitação;

b) descrição da matéria e da natureza da investigação, do
inquérito, da ação penal ou do procedimento, incluindo, até
onde for possível determiná-lo, o delito específico em questão;

c) descrição da prova, informações ou outra assistência
pretendida; e

d) declaração da finalidade para a qual a prova, as
informações ou outra assistência são necessárias.
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3. Quando necessário e possível, a solicitação deverá também
conter:

a) informação sobre a identidade e a localização de qualquer
pessoa (física ou jurídica) de quem se busca uma prova;

b) informação sobre a identidade e a localização de uma
pessoa (física ou jurídica) a ser intimada, o seu envolvimento
com o processo e a forma de intimação cabível;

c) informação sobre a identidade e a localização de uma
pessoa (física ou jurídica) a ser encontrada;

d) descrição precisa do local ou pessoa a serem revistados e
dos bens a serem apreendidos;

e) descrição da forma sob a qual qualquer depoimento ou
declaração deva ser tomado e registrado;

f) lista das perguntas a serem feitas à testemunha;

g) descrição de qualquer procedimento especial a ser seguido
no cumprimento da solicitação;

h) informações quanto à ajuda de custo e ao ressarcimento
de despesas a que a pessoa tem direito quando convocada a
comparecer perante o Estado Requerente; e

i) qualquer outra informação que possa ser levada ao
conhecimento do Estado Requerido, para facilitar o cumprimento
da solicitação.

Artigo V
Cumprimento das Solicitações

1. A Autoridade Central do Estado Requerido atenderá
imediatamente à solicitação ou a transmitirá, quando oportuno,
à autoridade que tenha jurisdição para fazê-lo. As autoridades
competentes do Estado Requerido envidarão todos os esforços no
sentido de atender à solicitação. A justiça do Estado Requerido
deverá emitir intimações, mandados de busca e apreensão ou
outras ordens necessárias ao cumprimento da solicitação.

2. A Autoridade Central do Estado Requerido
providenciará tudo o que for necessário e arcará com as
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despesas de representação do Estado Requerente no Estado
Requerido, em quaisquer procedimentos originados de uma
solicitação de assistência, nos termos deste Acordo.

3. As solicitações serão executadas de acordo com as leis
do Estado Requerido, a menos que os termos deste Acordo
disponham de outra forma. O método de execução especificado
na solicitação deverá, contudo, ser seguido, exceto no que tange
às proibições previstas nas leis do Estado Requerido.

4. Caso a Autoridade Central do Estado Requerido conclua
que o atendimento a uma solicitação interferirá no curso de
uma investigação, inquérito, ação penal ou procedimento em
curso naquele Estado, poderá determinar que se adie o
atendimento àquela solicitação, ou optar por atendê-la sob as
condições julgadas necessárias após consultas com a Autoridade
Central do Estado Requerente. Caso o Estado Requerente aceite
essa assistência condicionada, deverá respeitar as condições
estipuladas.

5. Quando solicitado pela Autoridade Central do Estado
Requerente, o Estado Requerido se empenhará ao máximo no
sentido de manter o caráter confidencial da solicitação e de
seu conteúdo. Se a solicitação não puder ser atendida sem a
quebra dessa confidencialidade, a Autoridade Central do Estado
Requerido disso informará a Autoridade Central do Estado
Requerente, que então decidirá se ainda assim deve ou não ser
executada a solicitação.

6. A Autoridade Central do Estado Requerido responderá a
indagações razoáveis efetuadas pela Autoridade Central do
Estado Requerente com relação ao andamento de uma
assistência solicitada.

7. A Autoridade Central do Estado Requerido deverá
informar imediatamente a Autoridade Central do Estado
Requerente sobre o resultado do atendimento à solicitação. Caso
a solicitação seja negada, retardada ou adiada, a Autoridade
Central do Estado Requerido informará a Autoridade Central
do Estado Requerente das razões da denegação, do atraso ou
do adiamento.
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Artigo VI
Custos

O Estado Requerido arcará com todos os custos
relacionados ao atendimento da solicitação, com exceção dos
honorários devidos ao perito, as despesas de tradução,
interpretação e transcrição, bem como ajudas de custo e
despesas resultantes do transporte de pessoas, de acordo com
os Artigos X e XI, caso em que custos, honorários, ajudas de
custo e despesas caberão ao Estado Requerente.

Artigo VII
Restrições ao Uso

1. A Autoridade Central do Estado Requerido pode solicitar
que o Estado Requerente deixe de usar qualquer informação ou
prova obtida por força deste Acordo em investigação, inquérito,
ação penal ou procedimentos outros que não aqueles descritos
na solicitação, sem o prévio consentimento da Autoridade
Central do Estado Requerido. Nesses casos, o Estado Requerente
deverá respeitar as condições estabelecidas.

2. A Autoridade Central do Estado Requerido poderá
requerer que as informações ou provas produzidas por força do
presente Acordo sejam mantidas confidenciais ou usadas apenas
sob os termos e condições por ela especificadas. Caso o Estado
Requerente aceite as informações ou provas sujeitas a essas
condições, ele deverá respeitar tais condições.

3. Nenhum dos dispositivos contidos neste Artigo
constituirá impedimento ao uso ou ao fornecimento das
informações na medida em que haja obrigação constitucional
nesse sentido do Estado Requerente, no âmbito de uma ação
penal. O Estado Requerente deve notificar previamente o Estado
Requerido de qualquer proposta de fornecimento de tais
informações.

4. Informações ou provas que tenham sido tornadas públicas
no Estado Requerente, nos termos do parágrafo 1 ou 2, podem,
daí por diante, ser usadas para qualquer fim.
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Artigo VIII
Depoimento ou Produção de Prova no Estado Requerido

1. Uma pessoa no Estado Requerido intimada a depor ou a
apresentar prova, nos termos deste Acordo, será obrigada,
quando necessário, a apresentar-se e testemunhar ou exibir
documentos, registros e bens.

2. Mediante solicitação, a Autoridade Central do Estado
Requerido antecipará informações sobre data e local da tomada
de depoimento ou produção de prova, de acordo com o disposto
neste Artigo.

3. O Estado Requerido permitirá a presença de pessoas
indicadas na solicitação, no decorrer do atendimento à solicitação,
e permitirá que essas pessoas apresentem perguntas a serem
feitas à pessoa que dará o testemunho ou apresentará prova.

4. Caso a pessoa mencionada no parágrafo 1 alegue
condição de imunidade, incapacidade ou privilégio prevista nas
leis do Estado Requerente, o depoimento ou prova deverá, não
obstante, ser tomado, e a alegação levada ao conhecimento da
Autoridade Central do Estado Requerente, para decisão das
autoridades daquele Estado.

5. As provas produzidas no Estado Requerido conforme o
presente Artigo ou que estejam sujeitas a depoimento tomado
de acordo com o presente Artigo podem ser autenticadas por
meio de atestado, incluindo, no caso de registros comerciais,
autenticação conforme o Formulário A anexo a este Acordo. Os
documentos autenticados pelo Formulário A serão admissíveis
como prova no Estado Requerente.

Artigo IX
Registros Oficiais

1. O Estado Requerido fornecerá ao Estado Requerente
cópias dos registros oficiais disponíveis, incluindo documentos
ou informações de qualquer natureza, que se encontrem de
posse das autoridades do Estado Requerido.

2. O Estado Requerido pode fornecer, mesmo que não
disponíveis ao público, cópias de quaisquer registros, incluindo
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documentos ou informações que estejam sob a guarda de
autoridades naquele Estado, na mesma medida e nas mesmas
condições em que estariam disponíveis às suas próprias
autoridades policiais, judiciais ou do Ministério Público. O Estado
Requerido pode, a seu critério, negar, no todo ou em parte,
uma solicitação baseada neste parágrafo.

3. Os registros oficiais produzidos por força deste Artigo
podem ser autenticados pelo funcionário responsável por meio
do Formulário B anexo ao presente Acordo. Não será necessária
qualquer outra autenticação. Os documentos autenticados
conforme o disposto neste parágrafo serão admissíveis como
prova no Estado Requerente.

Artigo X
Depoimento no Estado Requerente

1. Quando o Estado Requerente solicita o comparecimento
de uma pessoa naquele Estado, o Estado Requerido deverá
convidar essa pessoa para comparecer perante a autoridade
competente no Estado Requerente. O Estado Requerente
determinará o montante das despesas a ser coberto. A
Autoridade Central do Estado Requerido informará
imediatamente a Autoridade Central do Estado Requerente da
resposta da pessoa.

2. A Autoridade Central do Estado Requerente poderá, a
seu critério, determinar que a pessoa convidada a comparecer
perante o Estado Requerente, de acordo com o estabelecido
neste Artigo, não estará sujeita a intimação, detenção ou
qualquer restrição de liberdade pessoal, resultante de quaisquer
atos ou condenações anteriores à sua partida do Estado
Requerido. A Autoridade Central do Estado Requerente
informará imediatamente à Autoridade Central do Estado
Requerido se tal salvo-conduto deve ser estendido.

3. O salvo-conduto fornecido com base neste Artigo perderá
a validade sete dias após a notificação, pela Autoridade Central
do Estado Requerente à Autoridade Central do Estado Requerido,
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de que a presença da pessoa não é mais necessária, ou quando
a pessoa, já tendo deixado o Estado Requerente, a ele retorne
voluntariamente. A Autoridade Central do Estado Requerente
poderá, a seu critério, prorrogar esse período por até quinze
dias.

Artigo XI
Traslado de Pessoas sob Custódia

1. Uma pessoa sob custódia do Estado Requerido, cuja
presença no Estado Requerente seja solicitada para fins de
assistência, nos termos do presente Acordo, será trasladada do
Estado Requerido ao Estado Requerente para aquele fim, caso
a pessoa consinta, e se as Autoridades Centrais de ambos os
Estados também concordarem.

2. Uma pessoa sob custódia do Estado Requerente, cuja
presença no Estado Requerido seja solicitada para fins de
assistência, nos termos do presente Acordo, poderá ser
trasladada do Estado Requerente para o Estado Requerido, caso
a pessoa consinta, e se as Autoridades Centrais de ambos os
Estados também concordarem.

3. Para fins deste Artigo:

a) o Estado receptor terá competência e obrigação de
manter a pessoa trasladada sob custódia, salvo autorização em
contrário pelo Estado remetente;

b) o Estado receptor devolverá a pessoa trasladada à
custódia do Estado remetente tão logo as circunstâncias assim
o permitam, ou conforme entendimento contrário acordado entre
as Autoridades Centrais de ambos os Estados;

c) o Estado receptor não requererá ao Estado remetente a
abertura de processo de extradição para o regresso da pessoa
trasladada; e

d) o tempo em que a pessoa for mantida sob custódia no
Estado receptor será computado no cumprimento da sentença
a ela imposta no Estado remetente.
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Artigo XII
Localização ou Identificação de Pessoas ou Bens

O Estado Requerido se empenhará ao máximo no sentido
de precisar a localização ou a identidade de pessoas (físicas ou
jurídicas) ou bens discriminados na solicitação.

Artigo XIII
Entrega de Documentos

1. O Estado Requerido se empenhará ao máximo para
providenciar a entrega de documentos relativos, no todo ou em
parte, a qualquer solicitação de assistência pelo Estado
Requerente, de conformidade com os dispositivos deste Acordo.

2. Qualquer documento solicitando o comparecimento de
uma pessoa perante autoridade do Estado Requerente deverá
ser emitido com a devida antecedência em relação à data
prevista para o comparecimento.

3. O Estado Requerido deverá apresentar o comprovante
da entrega dos documentos na forma especificada na solicitação.

Artigo XIV
Busca e Apreensão

1. O Estado Requerido executará o mandado de busca,
apreensão e entrega de qualquer bem ao Estado Requerente,
desde que o pedido contenha informação que justifique tal ação,
segundo as leis do Estado Requerido.

2. Mediante requerimento, qualquer autoridade que tenha
sob sua custódia bens apreendidos autenticará, por meio do
Formulário C, anexo a este Acordo, a continuação da custódia,
a identificação dos bens e a integridade desses. Nenhum outro
tipo de autenticação será exigido. O Formulário C será
admissível como prova no Estado Requerente.

3. A Autoridade Central do Estado Requerido poderá
requerer que o Estado Requerente aceite termos e condições
julgados necessários à proteção de interesses de terceiros
quando da transferência de um bem.
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Artigo XV

Devolução de Bens

A Autoridade Central do Estado Requerido pode solicitar à

Autoridade Central do Estado Requerente a devolução, com a

urgência possível, de quaisquer documentos, registros ou bens,

a ela entregues em decorrência do atendimento à solicitação

objeto deste Acordo.

Artigo XVI

Assistência em Processos de Perda de Bens

1. Caso a Autoridade Central de uma das Partes tome

conhecimento da existência de produtos ou instrumentos de

crime localizados no território da outra Parte e passíveis de

confisco ou apreensão sob as leis daquela Parte, poderá informar

à Autoridade Central da outra Parte a respeito dessa

circunstância. Se esta Parte tiver jurisdição sobre a matéria,

poderá repassar essa informação às suas autoridades para que

se avalie a providência mais adequada a tomar. Essas

autoridades basearão sua decisão nas leis de seus respectivos

países e incumbirão sua Autoridade Central de informar a outra

Parte quanto à providência tomada.

2. As Partes prestarão assistência mútua na medida em

que seja permitida pelas respectivas leis que regulam o

procedimento para os casos de apreensão de produtos e

instrumentos de crime, de restituição às vítimas do crime, e de

cobrança de multas impostas por sentenças penais. Inclui-se

entre as ações previstas neste parágrafo o congelamento

temporário desses produtos ou instrumentos de crime, enquanto

se aguarda julgamento de outro processo.

3. A Parte que tem custódia dos produtos ou instrumentos

de crime deles disporá de acordo com sua lei. Qualquer Parte

pode transferir esses bens, total ou parcialmente, ou o produto

de sua venda para a outra Parte, de acordo com a lei da Parte

que transferir e nos termos que julgar adequados.
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Artigo XVII
Compatibilidade com Outros Acordos

Os termos de assistência e demais procedimentos contidos
neste Acordo não constituirão impedimento a que uma Parte preste
assistência à outra com base em dispositivos de outros acordos
internacionais aplicáveis, ou de conformidade com suas leis
nacionais. As Partes podem também prestar-se assistência nos
termos de qualquer acordo, ajuste ou outra prática bilateral cabível.

Artigo XVIII
Consultas

As Autoridades Centrais das Partes realizarão consultas,
a intervalos de tempo acertados mutuamente, no sentido de
promover o uso mais eficaz deste Acordo. As Autoridades Centrais
podem também estabelecer acordo quanto a medidas práticas
que se tornem necessárias com vistas a facilitar a
implementação deste Acordo.

Artigo XIX
Aplicação

Este Acordo será aplicado a qualquer solicitação
apresentada após a data de sua entrada em vigor, ainda que os
atos ou omissões que constituam o delito tenham ocorrido antes
daquela data.

Artigo XX
Ratificação, Vigência e Denúncia

1. O presente Acordo estará sujeito a ratificação e os seus
instrumentos de ratificação serão trocados o mais brevemente
possível.

2. O presente Acordo entrará em vigor na data da troca
dos instrumentos de ratificação.

3. As Partes poderão modificar o presente Acordo por
consentimento mútuo e tais emendas entrarão em vigor por
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meio da troca de notas, por escrito, entre as Partes, através
dos canais diplomáticos, informando que as formalidades
internas para sua entrada em vigor foram completadas.

4. Cada uma das Partes poderá denunciar este Acordo por
meio de notificação, por escrito, através dos canais diplomáticos,
à outra Parte. A denúncia produzirá efeito 6 (seis) meses da
data da notificação.

Em fé do que, os abaixo-assinados, devidamente autorizados
por seus respectivos Governos, assinaram o presente Acordo.

Feito em Brasília, em 14 de outubro de 1997, em dois
exemplares originais, nos idiomas português e inglês, sendo
ambos os textos igualmente autênticos.

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Luiz Felipe Lampreia

Ministro de Estado das Relações Exteriores

 PELO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Madeleine Albright

Secretária de Estado

FORMULÁRIO A

(Referente ao Artigo VIII)

Certificado de Autenticidade de Registros Comerciais

Eu, ______________________________________ (nome), atesto,

sujeito às penas da lei por falso testemunho ou falsa perícia, ser

empregado da _________________________ (nome da empresa da

qual se requisitam os documentos) no cargo oficial de

_______________________________________________________________.

Declaro ainda que cada um dos documentos anexos é original

ou cópia de documentos originais sob a custódia de
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___________________________________ (nome da empresa da qual

se requisitam os documentos).

Declaro, ainda, que:

a) tais registros foram feitos à época ou próximo à época em

que ocorreram os fatos descritos por (ou originários da informação

prestada por) alguém com conhecimento desses fatos;

b) esses registros foram mantidos no curso de uma atividade

comercial regularmente exercida;

c) esses registros representam uma rotina imposta pelo

exercício da atividade comercial; e

d) o registro em questão é original ou uma cópia do original.

______________________________________________________

       Assinatura                                       Data

Juramentado ou afirmado perante mim.__________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(nome), _________________________________ (Tabelião, Juiz,

funcionário do Poder Judiciário, etc.), aos ______ dias do mês de

___________________ de 19______.

FORMULÁRIO B

(Referente ao Artigo IX)

Certificado de Autenticidade de Documentos Públicos

Estrangeiros

Eu, ___________________________________(nome), atesto, sob

as penas da lei por falso testemunho ou falsa perícia, que meu

cargo no Governo do __________ (país) é __________________ (título

oficial) e que, neste cargo, estou autorizado pela lei do

__________________ (país) a atestar que os documentos anexos

e abaixo descritos são legítimos e cópias autênticas dos registros

oficiais originais, transcritos ou arquivados em
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______________________ (nome do órgão governamental ou

entidade pública), que é um órgão governamental ou entidade

pública do ________________ (país).

 Discriminação dos Documentos:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Assinatura

_________________________________________

Título

________________________________________

Data______/______/20_____.

FORMULÁRIO C

(Referente ao Artigo XIV)

Certificado de Apreensão de Bens

Eu, __________________________________(nome), atesto, sob

as penas da lei por falso testemunho ou falsa perícia, que o

meu cargo no Governo do ____________________________ (país)

é _________________________________________ (título oficial).

Recebi os bens abaixo discriminados de___________________

___________________________________________(nome da pessoa),

em ______________________ (data), em ____________________

(local), nas seguintes condições:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Descrição do bem:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Alterações nas condições, enquanto sob minha custódia:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Chancela Oficial

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________
Assinatura

_______________________________________
Título

_______________________________________
Data
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DECRETO Nº 3.895, DE 23 DE AGOSTO 2001

Promulga o Acordo de Cooperação Judiciária e Assistência
Mútua em Matéria Penal entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia,
celebrado em Cartagena de Índias, em 7 de novembro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,

Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Colômbia assinaram, em
Cartagena de Índias, em 7 de novembro de 1997, um Acordo de
Cooperação Judiciária e Assistência Mútua em Matéria Penal;

Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse Acordo
por meio do Decreto Legislativo no 41, de 18 de junho de 1999;

Considerando que o Acordo entrou em vigor em 29 de
junho de 2001,

DECRETA:

Art. 1o  O Acordo de Cooperação Judiciária e Assistência
Mútua em Matéria Penal entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia,
celebrado em Cartagena de Índias, em 7 de novembro de 1997,
apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido
tão inteiramente como nele se contém.

Art. 2o  São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido
Acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 3o  Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 23 de agosto de 2001; 180o da Independência e
113o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Celso Lafer

Publicado no D.O.U. 24.8.2001
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ACORDO DE COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA E ASSISTÊNCIA
MÚTUA EM MATÉRIA PENAL ENTRE O GOVERNO DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA
REPÚBLICA DA COLÔMBIA

O Governo da República Federativa do Brasil   e

O Governo da República da Colômbia (doravante
denominados “Partes”);

Considerando os laços de amizade e cooperação que os
unem como países vizinhos;

Estimando que a luta contra a delinqüência exige atuação
conjunta dos diversos países;

Reconhecendo que a luta contra a delinqüência é uma
responsabilidade compartilhada da comunidade internacional;

Conscientes de que é necessário o fortalecimento dos
mecanismos de cooperação judiciária e assistência mútua, para
evitar o incremento das atividades delituosas;

Desejosos de incrementar ações conjuntas de prevenção,
controle e repressão ao delito em todas as suas manifestações,
por meio da coordenação de ações e execução de programas
concretos;

Observando as normas constitucionais, legais e
administrativas de seus Estados, assim como o respeito aos
princípios do Direito Internacional, em especial da soberania, a
integridade territorial e a não-intervenção, e tomando em
consideração as recomendações das Nações Unidas sobre a
matéria;

Acordam o seguinte:

Capítulo 1
Disposições Gerais

Artigo I
Âmbito de Aplicação

1. O presente Acordo tem por finalidade a assistência
judiciária mútua em assuntos penais entre as autoridades
competentes das Partes.

2. As Partes prestar-se-ão assistência mútua, conforme
as disposições do presente Acordo e em estrito cumprimento de
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seus respectivos ordenamentos jurídicos, para a investigação
de delitos e a cooperação em processos relacionados a matéria
penal.

3. O presente Acordo não faculta às autoridades ou a
particulares da Parte Requerente a realização, no território da
Parte Requerida, de funções que, segundo as leis internas,
estejam reservadas às suas autoridades, salvo no caso previsto
no artigo 13, parágrafo 3.

4. Este Acordo não se aplicará a:

a) detenção de pessoas com o fim de que sejam
extraditadas nem aos pedidos de extradição;

b) traslado de pessoas condenadas com o objetivo de que
cumpram sentença penal;

c) assistência a particulares ou a terceiros Estados.

Artigo II
Alcance da Assistência

A assistência compreenderá:

a) notificação de atos processuais;

b) recepção e produção ou prática de provas, tais como
testemunhos e declarações, perícia e inspeção de pessoas, bens
e lugares;

c) localização e identificação de pessoas;

d) notificação de pessoas e peritos para comparecer
voluntariamente a fim de prestar declaração ou testemunho no
território da Parte Requerente;

e) traslado de pessoas detidas para efeito de
comparecimento como testemunho no território da Parte
Requerente ou com outros propósitos expressamente indicados
no pedido, conforme o presente Acordo;

f) medidas cautelares sobre bens;

g) cumprimento de outros pedidos relativos a bens,
inclusive a eventual transferência definitiva do valor dos bens
confiscados ;
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h) entrega de documentos e de outros objetos de prova;

i) embargo e seqüestro de bens para efeitos de pagamento
de indenizações e multas impostas por sentença penal;

j) qualquer outra forma de assistência de acordo com os
fins deste Acordo sempre que não for incompatível com as leis
do Estado Requerido

Artigo III
Autoridades Centrais

1. Cada uma das Partes designará uma Autoridade Central
encarregada de apresentar e receber os pedidos que constituem
o objeto do presente Acordo.

2. Para tal fim, as Autoridades Centrais comunicar-se-ão
diretamente e enviarão os pedidos a suas autoridades
competentes.

3. A Autoridade Central para a República Federativa do Brasil
é o Ministério da Justiça. Com relação aos pedidos de assistência
enviados à Colômbia, a Autoridade Central será a “Fiscalía General
de la Nación”; com relação aos pedidos de assistência judiciária
feitos pela Colômbia, a Autoridade Central será a “Fiscalía General
de la Nación” ou o Ministério da Justiça e do Direito.

Artigo IV
Autoridades Competentes para o Pedido de Assistência

Os pedidos transmitidos por uma Autoridade Central de
acordo com o presente Acordo basear-se-ão em pedidos de
assistência de autoridades competentes da Parte Requerente
encarregadas do julgamento ou da investigação de delitos.

Artigo V
Denegação de Assistência

1. A Parte Requerida poderá denegar a assistência quando:

a) o pedido referir-se a um delito tipificado como tal na
legislação militar, mas não na legislação penal ordinária;
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b) o pedido referir-se a um delito que na Parte Requerida
seja de caráter político ou conexo e realizado com fins políticos;

c) a pessoa com relação à qual se solicita a medida haja
sido absolvida ou haja cumprido pena na Parte Requerida pelo
delito mencionado no pedido. Este dispositivo não poderá, no
entanto, ser invocado para negar assistência em relação a outras
pessoas;

d) o cumprimento do pedido seja contrário à segurança, à
ordem pública ou a outros interesses essenciais da Parte
Requerida;

e) o pedido de assistência seja contrário ao ordenamento
jurídico da Parte Requerida ou não se ajuste aos dispositivos
deste Acordo.

2. Se a Parte Requerida denegar assistência, deverá, por
intermédio de sua Autoridade Central, informar esse fato à
Parte Requerida, aduzindo as razões da denegação, sem prejuízo
do disposto no Artigo 12, alínea “b”.

3. A Autoridade Competente da Parte Requerida poderá
denegar, condicionar ou diferir o cumprimento do pedido, quando
considerar que constitui obstáculo a um processo penal em curso
no seu território. Sobre essas condições a Parte Requerida
consultará a Parte Requerente por intermédio das Autoridades
Centrais. Se a Parte Requerente aceita a assistência
condicionada, o pedido será atendido de acordo com as condições
apresentadas.

Capítulo 2
Atendimento aos Pedidos

Artigo VI
Forma e Conteúdo do Pedido

1. O pedido de assistência deverá ser formulado por escrito.

2. Se o pedido for enviado por telex, fax, correio eletrônico
ou outro meio equivalente, deverá ser confirmado por documento
original assinado pela Parte Requerente dentro dos 30 dias
seguintes à sua formulação, conforme o estabelecido neste Acordo.
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3. O pedido deverá conter as seguintes indicações:

a) identificação da Autoridade Competente da Parte
Requerente;

b) descrição do assunto e da natureza do processo judicial,
incluindo os delitos a que se refere;

c) descrição das medidas de assistência solicitadas;

d) motivos pelos quais se solicitam as medidas;

e) texto da legislação aplicável;

f) identidade das pessoas sujeitas ao procedimento
judicial, quando conhecidas;

g) prazo dentro do qual a Parte Requerente deseja que o
pedido seja cumprido.

4. Quando for necessário, e na medida do possível, o pedido
deverá também incluir:

a) informação sobre a identidade e o domicílio das pessoas
cujo testemunho se deseja obter;

b) identidade e domicílio das pessoas a serem notificadas
e sua relação com o processo;

c) informação sobre a identidade e o paradeiro das pessoas
a serem localizadas;

d) descrição exata do lugar a ser inspecionado e a
identificação da pessoa a ser submetida a exame, assim como
os bens objeto de uma medida cautelar ou sujeitos a confisco;

e) texto do interrogatório a ser formulado para a obtenção
da prova testemunhal na Parte Requerida, assim como a
descrição da forma como deverá ser obtido e registrado qualquer
testemunho ou declaração;

f) descrição da forma e dos procedimentos, pelos quais o
pedido deverá ser cumprido, se assim for solicitado;

g) informação sobre o pagamento do montante que se
atribuirá à pessoa cuja presença se solicita no território da
Parte Requerida;
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h) quando necessária e apropriada, a indicação das
autoridades da Parte Requerente que participarão no processo
que se desenvolve no território da Parte Requerida;

i) qualquer outra informação que possa ser de utilidade à
Parte Requerida para facilitar o cumprimento do pedido.

5. Os pedidos deverão ser encaminhados no idioma da
Parte Requerente, acompanhados da tradução no idioma da
Parte Requerida.

Artigo VII
Lei Aplicável

1. O atendimento dos pedidos realizar-se-á segundo a lei da
Parte Requerida e de acordo com os dispositivos do presente Acordo.

2. A pedido da Parte Requerente, a Parte Requerida
prestará a assistência de acordo com as formas e procedimentos
especiais indicados no pedido, a menos que sejam incompatíveis
com sua legislação interna.

Artigo VIII
Confidencialidade e Limitações ao Uso da Informação

1. A Parte Requerida manterá sob sigilo o pedido de
assistência judiciária, exceto quando sua quebra for necessária
para atender ao referido pedido.

2. Se, para o atendimento do pedido for necessário quebrar
o sigilo, a Parte Requerida solicitará a aprovação à Parte
Requerente, mediante comunicação escrita, sem a qual não se
atenderá ao pedido.

3. Autoridade Competente do Estado Requerido poderá
solicitar que a informação ou prova obtida em virtude do presente
Acordo tenha caráter confidencial, sob as condições que
especificará. Nesse caso, a Parte Requerente respeitará tais
condições. Se não puder aceitá-las, notificará à Parte Requerida,
que decidirá sobre o pedido de cooperação.

4. Somente com autorização prévia da Parte Requerida, a
Parte Requerente poderá empregar a informação ou a prova
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obtida em virtude do presente Acordo na investigação ou
procedimento indicado no pedido.

Artigo IX
Informação sobre o Andamento do Pedido

1. A pedido da Autoridade Central da Parte Requerente, a
Autoridade Central da Parte Requerida informará, em prazo
razoável, sobre o andamento do pedido.

2. A Autoridade Central da Parte Requerida informará
com presteza sobre o resultado do cumprimento do pedido e
remeterá toda a informação e as provas obtidas à Autoridade
Central da Parte Requerente.

3. Quando não for possível cumprir o pedido, no todo ou
em parte, a Autoridade Central da Parte Requerida comunicará
esse fato imediatamente à Autoridade Central da Parte
Requerente e informará as razões pelas quais não foi possível
seu cumprimento.

4. As informações serão redigidas no idioma da Parte
Requerida.

Artigo X
Despesas

A Parte Requerida encarregar-se-á dos gastos de
diligenciamento do pedido. A Parte Requerente pagará as custas
e honorários correspondentes aos peritos, traduções,
transcrições, gastos extraordinários pelo emprego de formas ou
procedimentos especiais e pelos gastos de viagem das pessoas
indicadas nos artigos 14 e 15.

Capítulo 3
Formas de Assistência

Artigo XI
Notificações

1. A Autoridade Central da Parte Requerente deverá
transmitir o pedido de notificação para que uma pessoa
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compareça diante da Autoridade Competente da Parte
Requerente com razoável antecedência à data prevista para o
comparecimento mencionado.

2. Se a notificação não ocorrer, deverá informar, por
intermédio das Autoridades Centrais, à Autoridade Competente da
Parte Requerente, as razões pelas quais não se pôde cumpri-la.

Artigo XII
Entrega e Devolução de Documentos Oficiais

1. Por solicitação da Autoridade Competente da Parte
Requerente, a Autoridade Competente da Parte Requerida, por
intermédio das Autoridades Centrais:

a) fornecerá cópia de documentos oficiais, registros e
informações acessíveis ao público;

b) poderá fornecer cópias de documentos e informações
às quais o público não tenha acesso, nas mesmas condições
nas quais esses documentos se colocariam à disposição de suas
próprias autoridades. Se assistência prevista nesta alínea for
denegada, a Autoridade Competente da Parte Requerida não
estará obrigada a declarar os motivos de denegação.

2. Os documentos ou objetos que tiverem sido enviados
em cumprimento de um pedido de assistência judiciária deverão
ser devolvidos pela Autoridade Competente da Parte Requerente,
quando a Parte Requerida solicitar.

Artigo XIII
Assistência na Parte Requerida

1. Toda pessoa que se encontrar no território da Parte
Requerida e a quem seja solicitada prestar testemunho,
apresentar documentos, antecedentes ou elementos de prova
em virtude do presente Acordo, deverá comparecer, de acordo
com a legislação da Parte Requerida, diante da Autoridade
Competente.

        2. A Parte Requerida informará com razoável
antecedência, o lugar e a data em que receber a declaração da
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testemunha ou os documentos mencionados, antecedentes ou
elementos de prova. Quando for necessário, as Autoridades
Competentes se consultarão, por intermédio das Autoridades
Centrais, para fixar uma data conveniente para as Autoridades
Competentes das Partes Requerente e Requerida.

3. A Parte Requerida autorizará, sob seu comando, a
presença das autoridades indicadas no pedido durante o
cumprimento de diligências de cooperação e permitirá formular
as perguntas se assim o admitir sua legislação. A audiência
ocorrerá de acordo com os procedimentos estabelecidos pela
legislação da Parte Requerida.

4. Se a pessoa referida no parágrafo 1 alega imunidade,
privilégio ou incapacidade segundo a legislação da Parte
Requerida, a Autoridade Competente da Parte Requerida
resolverá sobre essa alegação e comunicará à Parte Requerida
por meio da Autoridade Central.

5. Os documentos, antecedentes e elementos de prova
entregues pelos declarantes ou obtidos como resultado de
declaração ou apresentados naquele momento serão enviados
à Parte Requerente junto com a declaração.

Artigo XIV
Assistência na Parte Requerente

1. Quando a Parte Requerente solicitar a presença de
uma pessoa em seu território para prestar testemunho, ou
oferecer informação ou declaração, a Parte Requerida convidará
o declarante ou o perito para se apresentar diante da Autoridade
Competente da Parte Requerente.

2. A Autoridade Competente da Parte Requerida registrará
por escrito o consentimento de uma pessoa cuja presença seja
solicitada pela Parte Requerente, e informará de imediato à
Autoridade Central da Parte Requerente sobre a resposta.

3. Ao solicitar o comparecimento, a Autoridade Central
da Parte Requerente indicará os custos de traslado e de estada
a seu cargo.
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Artigo XV
Comparecimento de Pessoas Detidas

1. Se a Parte Requerente solicitar a presença de uma
pessoa que se encontre detida no território da Parte Requerida,
esta trasladará a pessoa detida ao território da Parte
Requerente, após certificar-se de que não há razões sérias que
impeçam o traslado e que a pessoa detida expresse seu
consentimento.

2. Não se admitirá traslado quando, conforme as
circunstâncias do caso, a Autoridade Competente da Parte
Requerida o considere inconveniente, especificamente quando:

a) a presença da pessoa detida seja necessária em um
processo penal em andamento no território da Parte Requerida;

b) o translado possa implicar prolongamento da prisão
preventiva.

3. A Parte Requerente manterá sob custódia a pessoa
trasladada e a entregará à Parte Requerida dentro do período
por esta fixado.

4. O tempo em que a pessoa estiver fora do território da
Parte Requerida será computado para efeitos de prisão preventiva
ou de cumprimento de pena.

5. Quando a pena imposta à pessoa transladada, nos
limites deste artigo, expirar, e ela se encontrar no território da
Parte Requerente, deverá ser posta em liberdade, passando, a
partir daí, a gozar da condição de pessoa não detida para os
efeitos do presente Acordo.

6. A pessoa detida que não dê seu consentimento para
prestar declarações nos termos deste Artigo, não estará sujeita,
por essa razão, a qualquer sanção nem será submetida a
nenhuma medida cominatória.

7. Quando uma Parte solicitar à outra, de acordo com o
presente Acordo, o traslado de uma pessoa de sua nacionalidade
e sua Constituição impeça a entrega a qualquer título de seus
nacionais, deverá informar o conteúdo dessas disposições à outra
Parte, que decidirá sobre a conveniência da solicitação.
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Artigo XVI
Garantia Temporária

1. O comparecimento de uma pessoa que consinta em
fazer alguma declaração ou prestar testemunho, segundo o
disposto nos artigos 14 e 15, estará condicionada a que a Parte
Requerente conceda uma garantia temporária pela qual esta
não poderá, enquanto a pessoa se encontrar em seu território:

a) detê-la ou julgá-la por delitos anteriores a sua saída
do território da Parte Requerida;

b) citá-la a comparecer ou a dar testemunho em processo
diferente do especificado na solicitação.

2. A garantia temporária cessará quando a pessoa
prolongar voluntariamente sua estada no território da Parte
Requerente por mais de 10 (dez) dias, a partir do momento em
que sua presença não seja necessária nesse Estado, de acordo
com o que foi comunicado à Parte Requerida.

Artigo XVII
Medidas Cautelares

1. A Autoridade Competente da Parte Requerida
encaminhará o pedido de cooperação sobre uma medida cautelar,
se contiver informação suficiente para justificar a procedência
da medida solicitada. Essa medida submeter-se-á à lei
processual e substantiva do Estado Requerido.

2. Quando uma Parte tenha conhecimento da existência
de instrumentos, do objeto ou dos frutos do delito, no território
da outra, que possam ser sujeitos a medidas cautelares, segundo
a legislação dessa Parte, informará à Autoridade Central
daquele Estado. Esta enviará a informação recebida às
Autoridades Competentes para determinar a adoção das medidas
cabíveis. Tais autoridades agirão de acordo com leis de seu país
e comunicarão à outra Parte, por intermédio das Autoridades
Centrais, as medidas adotadas.

3. A Parte Requerida decidirá, segundo sua legislação,
qualquer pedido relativo à proteção dos direitos de terceiros em
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relação a objetos que sejam matéria das medidas previstas nos
parágrafos anteriores.

4. Um pedido formulado em virtude deste artigo deverá
incluir:

a) cópia da decisão sobre uma medida cautelar;

b) resumo dos fatos do caso, inclusive a descrição do delito,
onde e quando foi cometido e uma referência às disposições
legais pertinentes;

c) se for o caso, descrição dos bens a respeito dos quais
se pretende efetuar a medida, seu valor comercial, e a relação
deles com a pessoa contra quem se iniciou;

d) estimativa dos valores que se dá à medida cautelar e
fundamentos do respectivo cálculo.

5. As Autoridades Competentes de cada uma das Partes
informarão com presteza sobre a interposição de qualquer
recurso ou de uma decisão adotada a respeito da medida
cautelar solicitada ou concedida.

6. A Autoridade Competente da Parte Requerida poderá
impor um prazo que limite a duração da medida solicitada, que
será notificada com presteza à Autoridade Competente da Parte
Requerente, com indicação dos motivos dessa decisão.

Artigo XVIII
Outras Medidas de Cooperação

1. As Partes, de acordo com sua legislação interna, poderão
prestar-se cooperação para o cumprimento das medidas
definitivas sobre os bens vinculados a um delito cometido em
qualquer das Partes.

2. As Partes poderão negociar Acordos sobre essa matéria.

Artigo XIX
Custódia e Disposição de Bens

A Parte que tenha sob sua custódia os instrumentos, o
objeto e os frutos do delito, deles disporá de acordo com o
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estabelecido em sua legislação interna. Na medida que seja
permitido por sua legislação e nos termos que se considerem
adequados, tal Parte poderá dividir com a outra os bens
confiscados ou o produto de sua venda.

Artigo XX
Responsabilidade

1. A responsabilidade por danos que possam derivar dos
atos de suas autoridades no cumprimento deste Acordo serão
regidos pela legislação interna de cada Parte.

2. Nenhuma das Partes será responsável por danos que
possam resultar de atos de autoridades da outra Parte, na
formulação ou atendimento a um pedido, de conformidade com
este Acordo.

Artigo XXI
Autenticação de Documentos e Certificados

Os documentos provenientes de uma das Partes que
devam ser apresentados no território da outra e que tramitem
por intermédio das Autoridades Centrais, não necessitam
autenticação ou qualquer outra formalidade semelhante.

Artigo XXII
Solução de Controvérsias

1. Qualquer controvérsia que surja de um pedido será
resolvida por consulta entre as Autoridades Centrais.

2. Qualquer controvérsia que surja entre as Partes
relacionadas com a interpretação ou a aplicação deste Acordo
será resolvida por consulta entre as Partes por via diplomática.

Capítulo 4
Disposições Finais

Artigo XXIII
Compatibilidade com Outros Tratados, Acordos ou Outras

Formas de Cooperação
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1. A assistência estabelecida no presente Acordo não
impedirá que cada uma das Partes preste assistência à outra com
base em outros instrumentos internacionais vigentes entre elas.

2. Este Acordo não impedirá às Partes a possibilidade de
desenvolver outras formas de cooperação de acordo com seus
respectivos ordenamentos jurídicos.

O presente Acordo entrará em vigor a partir da data em
que as Partes realizem a troca dos instrumentos de ratificação.

O presente Acordo poderá ser denunciado por qualquer
das Partes a qualquer momento, por meio de Nota diplomática,
a qual surtirá efeitos 6 ( seis ) meses após a data de recebimento
pela outra Parte. A denúncia não afetará as solicitações de
assistência em curso.

Feito em Cartagena de Índias, aos 07 dias do mês de
novembro de 1997, e dois exemplares, nos idiomas português e
espanhol, sendo ambos os textos igualmente válidos e
autênticos.                          

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Íris Rezende

Ministro da Justiça   

  

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA DA COLÔMBIA
Almabeatriz Rengifo Lopez

Ministra da Justiça
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DECRETO Nº 3.988, DE 29 DE OUTUBRO DE 2001

Promulga o Acordo de Assistência Jurídica em Matéria Penal
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Peru, celebrado em Lima, em 21 de julho de 1999.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 84, inciso VIII, da Constituição,

Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Peru celebraram, em Lima, em
21 de julho de 1999, um Acordo de Assistência Jurídica em Matéria
Penal;

Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse Acordo
por meio do Decreto Legislativo no 181, de 7 de junho de 2001;

Considerando que o Acordo entrou em vigor em 24 de agosto
de 2001, nos termos do parágrafo 1o de seu artigo 26;

DECRETA:

Art. 1o  O Acordo de Assistência Jurídica em Matéria Penal
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Peru, celebrado em Lima, em 21 de julho de 1999,
apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido
tão inteiramente como nele se contém.

Art. 2o  São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 3o  Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 29 de outubro de 2001; 180o da Independência e
113o da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luiz Felipe de Seixas Corrêa

Publicado no D.O.U. 30.10.2001
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ACORDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA EM MATÉRIA PENAL
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO

BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DO PERU

O Governo da República Federativa do Brasil e

O Governo da República do Peru (doravante denominadas
as “Partes”),

Animadas pelo propósito de intensificar a assistência
jurídica e a cooperação em matéria penal;

Reconhecendo que a luta contra a delinqüência requer a
atuação conjunta dos Estados;

Convencidas da necessidade de desenvolver ações
conjuntas de prevenção, controle e sanção do delito sob todas
as suas formas, através da coordenação e execução de programas
concretos, e de agilizar os mecanismos de assistência jurídica;

Conscientes que o incremento das atividades delituosas
torna necessário o fortalecimento dos mecanismos de
cooperação e de assistência jurídica em matéria penal;

Acordam:

Título I
Disposições Gerais

Artigo 1
Definições

Para os efeitos do presente Acordo:

a) “confisco” significa a privação, em caráter definitivo,
de bens produtos ou instrumentos do delito, por decisão de um
tribunal ou de outra autoridade competente;

b) “produto do delito” significa bens, ou valores equivalentes
aos mesmos, de qualquer natureza, derivados ou obtidos direta
ou indiretamente da prática de um delito;

c) “bens” significa ativos de qualquer tipo, corpóreos ou
incorpóreos, móveis ou imóveis, tangíveis ou intangíveis, e os
documentos ou instrumentos legais que atestam a propriedade
ou outros direitos sobre tais ativos;
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d) “seqüestro, arresto, indisponibilidade ou apreensão de
bens” significa a proibição temporária de transferir, converter,
alienar ou mobilizar bens, assim como a custódia e o controle
temporário de bens, por ordem expedida por um tribunal ou
autoridade competente.

Artigo 2
Obrigação de Assistência Mútua

1. As Partes se obrigam a prestar assistência mútua,
conforme os dispositivos do presente Acordo e de seus
respectivos ordenamentos jurídicos para a realização de
investigações, processos e procedimentos penais, instaurados
por fatos cujo conhecimento corresponde às autoridades
competentes da Parte requerente.

        2. A assistência será prestada mesmo quando o fato que
lhe der motivo na Parte requerente não constitua delito na
Parte requerida.

        3. Para a execução de mandados de busca de pessoas e
registros, confiscos, indisponibilidade de bens, de seqüestro com
fim de prova e interceptação telefônica por ordem judicial
devidamente motivada, assim como para a execução de medidas
que envolvam algum tipo de coerção, a assistência será prestada
somente quando o fato que lhe der motivo na Parte requerente
estiver previsto como delito também na legislação da Parte
requerida, ou quando a pessoa envolvida no pedido de assistência
tiver manifestado livremente seu consentimento de forma escrita.

Artigo 3
Âmbito de Aplicação

        1. As Partes prestarão, de acordo com sua legislação,
assistência mútua em matéria de intercâmbio de informação,
provas, processamento e demais procedimentos penais. A
assistência compreenderá, entre outros:

        a) localização e identificação de pessoas e bens;

        b) notificação de atos judiciais;
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        c) entrega de documentos e informações judiciais;

        d) mandados de busca e apreensão e inspeções judiciais;

       e) depoimentos de testemunhas e interrogatório de
acusados;

        f) citação e comparecimento voluntário de pessoas, na
qualidade de acusados, testemunhas ou peritos;

        g) comparecimento voluntário de pessoas presas para
prestar depoimento no território da Parte requerente;

        h) indisponibilidade, seqüestro, arresto ou confisco de bens,
inclusive o levantamento de sigilo bancário;

        i) qualquer outra forma de assistência, de conformidade
com a legislação da Parte requerida.

        2. As Partes facilitarão o ingresso e a presença, no território
da Parte requerida, de autoridades competentes da Parte
requerente para assistir e participar dos procedimentos
solicitados, sempre que isso não contrarie o disposto em sua
legislação. Os funcionários da Parte requerente atuarão de
acordo com o que for autorizado pelas autoridades competentes
da Parte requerida.

Artigo 4
Limitações à Assistência

        1. A Parte requerente não usará qualquer informação ou
prova obtida nos termos deste Acordo para fins diferentes dos
declarados na solicitação de assistência jurídica, sem prévia
autorização da Parte requerida.

        2. Este Acordo não facultará às Partes executar, no território
da Parte onde se realizam as diligências, as funções reservadas
exclusivamente às autoridades desta Parte, nos termos de sua
legislação interna.

        3. Este Acordo não se aplicará a:

        a) prisão de pessoas para extradição, nem a solicitações
de extradição;

       b) a transferência de pessoas condenadas para
cumprimento de sentença penal;
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        c) assistência a particulares ou a terceiros Estados.

Artigo 5
Assistência Condicionada

        1. A autoridade competente da Parte requerida, se
considerar que o atendimento a uma solicitação poderá criar
obstáculo a alguma investigação ou procedimento penal que
esteja em curso em seu território, poderá adiar o seu
cumprimento ou condicioná-lo à forma que considere necessária.

        2. A Autoridade Central da Parte requerida dará
conhecimento à Autoridade Central da Parte requerente do
exposto no parágrafo anterior, para que esta aceite a assistência
condicionada, caso em que respeitará as condições
estabelecidas.

        3. Quando uma solicitação de assistência jurídica não
puder ser cumprida, parcial ou totalmente, a Parte requerida
comunicará à Parte requerente, com menção expressa dos
motivos ou causas da falta de cumprimento, devendo a Parte
requerida decidir se insiste ou não na solicitação.

Artigo 6
Denegação de Assistência

        1. A Parte requerida poderá negar a assistência quando:

        a) a solicitação de assistência jurídica seja contrária ao
seu ordenamento jurídico, ou não esteja prevista nas disposições
do presente Acordo;

        b) considere que o atendimento à solicitação possa criar
obstáculo a uma investigação ou processo penal em curso na
Parte requerida, ressalvado o disposto no Artigo 5 do presente
Acordo;

        c) a solicitação de assistência jurídica esteja relacionada
a um delito sob o qual a pessoa tenha sido exonerada
definitivamente de responsabilidade penal ou, caso tenha sido
condenada, a pena tenha sido cumprida ou declarada extinta;
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        d) a investigação tenha sido iniciada para processar ou
discriminar, sob qualquer forma, pessoa ou grupo, por motivo de
raça, sexo, condição social, nacionalidade, religião, ideologia
ou qualquer outra forma de discriminação;

        e) a concessão da assistência possa afetar a ordem pública,
a soberania, a segurança nacional ou os interesses públicos
essenciais da Parte requerida;

        f) a solicitação de assistência jurídica refira-se a delito
político, militar ou conexo.

        2. A denegação da assistência será fundamentada e
informada por escrito à Parte requerente.

Artigo 7
Autoridade Central

        1. Para os efeitos do presente Acordo, a Autoridade Central
na República Federativa do Brasil será o Ministério da Justiça
e na República do Peru será o Ministério Público.

        2. A Autoridade Central da Parte requerida atenderá as
solicitações com brevidade e, quando cabível, as transmitirá
para execução pelas autoridades competentes.

        3. As solicitações serão encaminhadas por via diplomática.

       4. As Autoridades Centrais poderão comunicar-se
diretamente.

Título II
Obtenção dos Elementos de Prova

Artigo 8
Lei Aplicável

        1. As solicitações serão cumpridas de acordo com a
legislação da Parte requerida.

        2. A Parte requerida poderá prestar a assistência jurídica
de acordo com as formas e procedimentos especiais indicados
na solicitação da Parte requerente, salvo quando forem
incompatíveis com a sua legislação.
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Artigo 9
Confidencialidade

        1. A Parte requerida manterá sob reserva a solicitação de
assistência jurídica, salvo quando o levantamento dessa reserva
for necessário para o atendimento do pedido.

        2. Se for necessário o levantamento da reserva para o
atendimento do pedido, a Parte requerida solicitará aprovação
da Parte requerente, mediante comunicação escrita, sem a qual
não se atenderá a solicitação.

        3. A Parte requerente guardará reserva sobre as provas e
informações proporcionadas pela Parte requerida, salvo se o
levantamento da reserva seja necessário para a investigação
ou procedimento constante na solicitação.

Artigo 10
Comparecimento Perante a Parte Requerente

        1. A solicitação de assistência jurídica enviada às
autoridades da Parte requerida para o comparecimento de um
acusado, testemunha ou perito perante as autoridades
competentes da Parte requerente deverá ser transmitida pela
Autoridade Central da Parte requerente com antecedência de
pelo menos 45 (quarenta e cinco) dias da data fixada para o
cumprimento da diligência objeto da solicitação. Em caso
contrário, a Autoridade Central da Parte requerida devolverá a
solicitação à Parte requerente. A Autoridade Central da Parte
requerida, todavia, poderá solicitar, por escrito, a ampliação do
prazo à Parte requerente.

        2. A autoridade competente da Parte requerida registrará
por escrito o consentimento da pessoa cujo comparecimento é
solicitado no Estado requerente e informará de imediato à
Autoridade Central da Parte requerente sobre a resposta.

        3. A autoridade competente da Parte requerida procederá
à notificação segundo a solicitação formulada, sem que possam
produzir efeito cláusulas cominatórias ou sanções previstas na
legislação da Parte requerente para a hipótese de não
comparecimento.
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        4. A solicitação de assistência jurídica deverá mencionar
o valor das passagens, diárias, honorários e indenizações que
possam vir a perceber a pessoa notificada em razão de seu
traslado. A pessoa convidada, acusada, testemunha ou perito
será informada do tipo e do montante dos gastos que a Parte
requerente tenha concordado pagar-lhe.

        5. A pessoa que compareça ao território da Parte requerente
para cumprir uma solicitação de assistência estará sujeita ao
disposto no ordenamento jurídico dessa Parte.

Artigo 11
Imunidade Referente ao Comparecimento

        1. Nenhuma testemunha ou perito, de qualquer
nacionalidade, que compareça perante as autoridades judiciais
da Parte requerente, será perseguida, detida ou submetida a
qualquer restrição de liberdade individual no território desta
Parte por fatos ou condenações anteriores à sua saída do
território da Parte requerida.

        2. Uma pessoa de qualquer nacionalidade que compareça
perante as autoridades competentes da Parte requerente para
responder por fatos relacionados a um processo não poderá ser
processada, detida ou submetida a qualquer outra restrição de
liberdade pessoal por fatos ou condenações anteriores à sua
saída do território da Parte requerida.

        3. A imunidade referente ao comparecimento previsto no
presente Artigo deixará de ter efeito quando a pessoa, tendo a
possibilidade de abandonar o território da Parte requerente
durante 15 (quinze) dias, a partir do momento em que sua
presença não seja mais necessária, permaneça no território
dessa Parte ou a ele regresse, salvo por motivo de força maior
ou caso fortuito.

Artigo 12
Traslado Temporário da Pessoa Detida

1. A pessoa detida na Parte requerida que manifeste, por
escrito, seu consentimento para comparecer à Parte requerente
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para testemunhar ou por qualquer outra necessidade do
processo, trasladar-se-á temporariamente à Parte requerente,
assegurando-se seu retorno à Parte requerida no prazo indicado
por essa Parte e nos termos do disposto no Artigo 11.

        2. O traslado da pessoa detida poderá ser denegado se:

a) sua presença é necessária em um processo penal em curso
no território da Parte requerida;

b) o traslado implicar no prolongamento de sua detenção, ou

c) existirem outras circunstâncias excepcionais que impeçam
seu traslado à Parte requerente.

3. A pessoa trasladada deverá permanecer detida no território
da Parte requerente pelo prazo determinado pela autoridade judicial
da Parte requerida.

Artigo 13
Medidas Provisionais ou Cautelares

1. Sem prejuízo do disposto no Artigo 2 e de acordo com o
previsto no presente Artigo, a autoridade competente de uma
das Partes poderá solicitar à outra que obtenha uma ordem
judicial para tornar indisponível, seqüestrar, arrestar ou bloquear
bens a fim de assegurar que estejam disponíveis para a execução
de uma ordem de confisco.

2. Um requerimento efetuado em virtude deste Artigo
deverá conter:

a) uma cópia da ordem judicial que determine a
indisponibilidade, o seqüestro, arresto ou o bloqueio dos bens;

b) um resumo dos fatos, incluindo uma descrito do delito,
onde e quando foi cometido, com referência aos dispositivos
legais pertinentes;

c) se possível, uma descrição dos bens e de seu valor
comercial, aos quais se pretenda adotar a medida provisional
ou cautelar ou que se considere que possam ser
indisponibilizados, seqüestrados, arrestados ou bloqueados e a
relação dos mesmos com a pessoa contra a qual será iniciado
ou tramita um procedimento judicial.
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d) uma declaração do montante que se pretende
indisponibilizar, seqüestrar, arrestar ou bloquear e dos
fundamentos do cálculo do mesmo;

e) a estimativa do tempo a transcorrer até que o caso
seja submetido a juízo e do tempo que transcorrerá até a decisão
judicial definitiva.

3. A autoridade competente da Parte requerente
informará, por solicitação da autoridade competente da Parte
requerida, qualquer modificação no prazo a que se refere a letra
“e” do parágrafo anterior e, ao fazê-lo, indicará a etapa de
procedimento até então alcançada.

4. As autoridades competentes de cada uma das Partes
informarão sobre a interposição de qualquer recurso ou de uma
decisão adotada a respeito da indisponibilidade, seqüestro,
arresto ou bloqueio solicitados ou adotados.

5. A autoridade competente da Parte requerida poderá
impor uma condição que restrinja a duração da medida
solicitada, a qual será informada à autoridade competente da
Parte requerente, com a devida justificação.

6. Qualquer requerimento deverá ser executado
unicamente de acordo com a legislação interna da Parte
requerida e, em particular, com observância e garantia dos
direitos de qualquer pessoa que possa ser atingida pela execução
da medida.

Artigo 14
Entrega de Documentos, Expedientes ou Elementos de

Prova

1. A Parte requerida poderá entregar cópia dos documentos,
expedientes ou elementos de prova solicitados. Se a Parte
requerente solicitar expressamente a entrega dos originais, a
Parte requerida atenderá ao pedido na medida do possível.

2. A Parte requerente obriga-se a devolver os originais
dos documentos com a brevidade possível ou, no máximo, ao fim
do processo, a menos que a Parte requerida a isso renuncie.
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3. Os direitos invocados por terceiros sobre documentos,
expedientes ou elementos de prova na Parte requerida não
impedirão a entrega de cópia autenticada à Parte requerente.

Artigo 15
Produtos do Delito

1. As autoridades competentes da Parte requerida,
mediante solicitação de assistência jurídica, darão curso às
averiguações, no âmbito de sua jurisdição, que permitam
identificar a existência de qualquer produto ou instrumento de
um delito e notificarão os resultados ou as pesquisas às
autoridades competentes da Parte requerente por intermédio
das Autoridades Centrais. Ao efetuar o pedido, a Parte
requerente notificará a Parte requerida dos fatos pelos quais
julga que os produtos ou instrumentos do delito possam
encontrar-se em sua jurisdição.

2. Quando, em cumprimento do disposto no parágrafo 1,
encontrem-se os produtos ou instrumentos do delito objeto da
solicitação de assistência jurídica, a Parte requerida, a pedido
da Parte requerente, tomará as medidas necessárias permitidas
em sua legislação para evitar qualquer transação, transferência
ou alienação dos mesmos enquanto esteja pendente uma decisão
definitiva sobre tais produtos ou instrumentos.

3. Quando o condenado mantiver a propriedade ou posse
dos produtos ou instrumentos do delito e na sentença se impuser
uma obrigação pecuniária, ou se ordenar o confisco de um bem,
ou se impuser qualquer outra medida de caráter definitivo, a
Parte requerida poderá executar a sentença desde que sua
legislação interna o permita.

4. Quando o condenado tiver disposto dos produtos ou
instrumentos do delito, a autoridade competente da Parte
requerida, por solicitação da autoridade competente da Parte
requerente, determinará se terceiro os obteve sem ter
conhecimento ou suspeita de que se tratava ou podia ter-se
tratado de produtos ou instrumentos do delito. Caso a autoridade
competente da Parte requerida determine que o terceiro não
agiu de boa fé, ordenará o confisco dos bens.
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Artigo 16
Execução de Ordens de Confisco

1. Caso a solicitação de assistência refira-se a uma ordem
de confisco, a autoridade competente da Parte requerida poderá,
sem prejuízo do disposto no Artigo 2:

a) executar a ordem de confisco emitida por uma
autoridade competente da Parte requerente relativa aos
instrumentos ou produtos do delito; ou

b) iniciar um procedimento para obter uma ordem de
confisco, nos termos de sua legislação interna.

2. Sem prejuízo do disposto no Artigo 20, para os efeitos
do presente Artigo, a solicitação deverá incluir:

a) cópia da ordem de confisco, devidamente autenticada
pelo funcionário judicial que a tenha expedido;

b) informação sobre as provas que embasam a ordem de
confisco;

c) informação que indique que a sentença é devidamente
executável;

d) quando for o caso, a identificação dos bens disponíveis
para execução ou bens a respeito dos quais se solicita a
assistência jurídica, declarando a relação existente entre esses
bens e a pessoa contra a qual foi expedida a ordem de confisco;

e) quando seja procedente e conhecida, a informação sobre
a existência de antecedentes relacionados com direitos ou
interesses legítimos de terceiras pessoas sobre os bens objeto
da solicitação;

f) qualquer outra informação que possa ajudar a execução
da solicitação de assistência jurídica.

3. Quando a legislação interna da Parte requerida não
permitir a execução de uma solicitação em sua totalidade, esta
Parte poderá cumpri-la na medida em que for possível,
comunicando-se tal fato à Autoridade Central da Parte
requerente.
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4. A autoridade competente da Parte requerida poderá
solicitar informações ou provas adicionais para atender à
solicitação.

5. A ordem de confisco será executada nos termos da
legislação interna da Parte requerida e, em particular, com
observância dos direitos de qualquer pessoa que possa ser
atingida por sua execução.

6. As Partes poderão acordar em cada caso particular,
segundo a natureza e a importância da colaboração prestada, a
divisão dos bens ou produto de sua venda obtidos como resultado
do atendimento da solicitação pela Parte requerida no
cumprimento deste Artigo.

Artigo 17
Interesse de Terceiros de Boa Fé sobre os Bens

1. Conforme previsto no presente Acordo, as autoridades
competentes da Parte requerida tomarão, nos termos de sua
legislação, as medidas necessárias para proteger os interesses
e os direitos de terceiras pessoas de boa fé sobre os bens atingidos
pelo atendimento das solicitações de assistência jurídica.

2. Qualquer pessoa atingida por uma ordem de
indisponibilidade, seqüestro, arresto, bloqueio ou confisco de
bens poderá interpor os recursos previstos na legislação interna
da Parte requerida perante a autoridade competente.

Artigo 18
Notificação dos Atos, Documentos Processuais e Decisões

Judiciais

1. A Parte requerida procederá à notificação dos atos,
documentos processuais e decisões judiciais que lhe forem
enviadas pela Parte requerente.

2. Esta notificação poderá efetuar-se pela simples entrega
ao destinatário do documento ou da decisão judicial. Se a Parte
requerente expressamente o solicitar, a Parte requerida
efetuará notificação segundo uma das formas previstas em sua
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legislação para notificações análogas ou segundo qualquer forma
especial que seja compatível com essa legislação.

        3. Servirá de prova do recebimento do documento
processual uma cópia datada e assinada pelo destinatário ou
uma declaração da Parte requerida da qual conste o fato, a
forma e a data de recebimento. Tal prova será enviada
imediatamente à Parte requerente. Caso a Parte requerente o
solicite, a Parte requerida precisará se o recebimento efetuou-
se de acordo com sua legislação. Se não tiver sido possível
efetuar a notificação, a Parte requerida dará conhecimento
imediato do motivo à Parte requerente.

Título III
Procedimento

Artigo 19
Conteúdo da Solicitação

1. A solicitação de assistência jurídica deverá ser
formulada por escrito. Sob circunstâncias de caráter urgente
ou caso seja permitido pela Parte requerida, as solicitações
poderão cursar-se por fax ou por qualquer outro meio eletrônico,
mas deverão ser formalizadas com a brevidade possível, devendo
conter ao menos as seguintes informações:

a) autoridade da qual emana e, se for o caso, a autoridade
encarregada do procedimento penal da Parte requerente;

b) objeto e motivo do pedido;

c) se for o caso, nome completo, data e local de
nascimento, nacionalidade e endereço da pessoa mencionada
no pedido de assistência;

d) descrição dos fatos que motivam a investigação na Parte
requerente, juntando-se ou transcrevendo-se o texto das
disposições legais pertinentes aos delitos;

e) prazo em que a Parte requerente deseja o atendimento
da solicitação.

2. A solicitação conterá ainda:
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a) no caso de aplicação de direito estrangeiro na execução
do pedido, Artigo 8, inciso 2, o texto das disposições legais
aplicáveis na Parte requerente e o motivo de sua aplicação;

b) no caso de participação de pessoas no processo, Artigo
3, inciso 2, a designação da pessoa que comparecerá e o motivo
de sua presença;

c) no caso de recebimento de atos e documentos do
processo, Artigos 10 e 17, o nome e o endereço do destinatário
dos documentos;

d) no caso de notificação para comparecimento de
testemunhas ou peritos, Artigo 10, a indicação que a Parte
requerente assumirá os gastos com passagens, diárias,
honorários e indenizações, os quais serão pagos
antecipadamente, se assim o solicitem;

e) no caso de traslado temporário de pessoas detidas,
Artigo 12, o nome completo das mesmas.

Artigo 20
Atendimento da Solicitação

1. Se a solicitação não se ajustar aos dispositivos do
presente Acordo, a Autoridade Central da Parte requerida
informará imediatamente à Autoridade Central da Parte
requerente, à qual solicitará modificá-la ou completá-la no mais
breve prazo, sem prejuízo da adoção das medidas provisionais a
que se refere o Artigo 13.

2. Se a solicitação ajustar-se aos termos do presente
Acordo, as Autoridades Centrais da Parte requerida a remeterá
imediatamente à autoridade competente.

3. Atendida a solicitação, a autoridade competente a
remeterá imediatamente à Autoridade Central da Parte
requerida, bem como as informações e elementos de prova
obtidos. A Autoridade Central assegurar-se-á de que o
atendimento seja fiel e completo, e comunicará os resultados à
Autoridade Central da Parte requerente.
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Artigo 21
Dispensa de Legalização

Os documentos, expedientes ou elementos de prova
transmitidos pela Autoridade Central da Parte requerida nos termos
do presnete Acordo estarão isentos de todas as formalidades de
legalização e/ou autenticação e serão aceitos como meios de prova.

Artigo 22
Idioma

1. Os pedidos feitos nos termos do presente Acordo e os
documentos que o acompanhem serão redigidos no idioma oficial
da autoridade da Parte requerida, salvo nos casos de notificação de
peças processuais sem formalidades.

2. Compete à Parte requerente a tradução dos documentos
emitidos ou obtidos para o atendimento de uma solicitação.

Artigo 23
Gastos com o Atendimento da Solicitação

1. A Parte requerente assumirá apenas os seguintes gastos
efetuados para o atendimento de uma solicitação:

a) indenizações, passagens e diárias de testemunhas e de
seus eventuais representantes;

b) gastos relativos ao traslado temporário de pessoas detidas;

c) passagens, diárias, honorários e outros gastos de peritos.

2. Ao presumir que o atendimento da solicitação produzirá
gastos extraordinários, a Parte requerida informará à Parte
requerente a fim de estabelecer as condições às quais estará sujeito.

Título IV
Disposições Finais

Artigo 24
Outros Acordos ou Convênios e Legislações Nacionais

        As disposições do presente Acordo não impedirão a
assistência mais ampla que tenha sido ou venha a ser acordada
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entre as Partes, em outros acordos ou convênios, ou que resulte
da legislação interna ou de uma prática estabelecida.

Artigo 25
Consultas

1. Caso considerem necessário, as Autoridades Centrais
trocarão, por escrito ou verbalmente, opiniões sobre a aplicação
ou a execução do presente Acordo, de maneira geral ou em
caso específico.

2. Qualquer controvérsia que surja entre as Partes
relacionadas com a interpretação ou com a aplicação deste
Acordo será resolvida entre as mesmas por via diplomática.

Artigo 26
Vigência e Denúncia

1. O presente Acordo deverá ser ratificado e entrará em
vigor 30 (trinta) dias após a data de troca dos respectivos
instrumentos de ratificação.

2. Este Acordo terá duração indefinida. Qualquer das
Partes poderá denunciá-lo por meio de notificação escrita,
encaminhada por via diplomática.

3. A denúncia terá efeito cento e oitenta dias após ter
sido efetuada a referida notificação.

Feito em Lima, em 21 de julho de 1999, em dois
exemplares originais, nos idiomas português e espanhol, sendo
ambos os textos igualmente autênticos.

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Luiz Felipe Lampreia

Ministro de Estado das Relações Exteriores

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA DO PERU
Fernando Trazegnies Granda

Ministro de Relações Exteriores
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DECRETO Nº 5.721, DE 13 DE MARÇO DE 2006

Promulga o Acordo entre a República Federativa do Brasil
e a República da Coréia sobre Assistência Judiciária Mútua em
Matéria Penal, celebrado em Brasília, em 13 de dezembro de
2002.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e

Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Coréia celebraram em Brasília,
em 13 de dezembro de 2002, um Acordo sobre Assistência Judiciária
Mútua em Matéria Penal;

Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse Acordo
por meio do Decreto Legislativo no 786, de 8 de julho de 2005;

Considerando que o Acordo entrou em vigor em 8 de fevereiro
de 2006, nos termos do parágrafo 1 de seu Artigo 21;

DECRETA:

Art. 1o  O Acordo entre a República Federativa do Brasil e a
República da Coréia sobre Assistência Judiciária Mútua em
Matéria Penal, celebrado em Brasília, em 13 de dezembro de 2002,
apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido
tão inteiramente como nele se contém.

Art. 2o  São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo
ou que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 3o  Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 13 de março de 2006; 185o da Independência e
118o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Samuel Pinheiro Guimaraes Neto

Publicado no DOU de 14.3.2006
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ACORDO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E
A REPÚBLICA DA CORÉIA SOBRE ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA MÚTUA EM MATÉRIA PENAL

A República Federativa do Brasil e

A República da Coréia (doravante denominadas “Partes”),

Desejosos de melhorar a eficácia da lei de ambos os países,
na investigação, ação penal e prevenção do crime por meio de
cooperação e assistência judiciária mútua em matéria penal,

Acordam o seguinte:

ARTIGO 1
Alcance da Assistência

1. As Partes se obrigam a prestar assistência mútua nos
termos do presente Acordo, da forma mais ampla possível, em
matéria de investigação, ação penal ou processos relacionados
a delitos de natureza criminal.

2. Para efeito do presente Acordo, matéria criminal significa
investigação, ação penal ou processos relativos a qualquer crime
punível no momento da solicitação de assistência, sob a
competência de autoridade judicial da Parte Requerente.

3. A assistência incluirá:

a) tomada de depoimentos ou declarações de pessoas;

b) fornecimento de informações, documentos, registros e
elementos de prova;

c) localização ou identificação de pessoas (físicas e
jurídicas) ou bens;

d) entrega de documentos;

e) execução de pedidos de busca e apreensão;

f) transferência de pessoas sob custódia para prestar
depoimento ou ajudar nas investigações;

g) medidas de assistência em relação a produtos de crimes,
tais como bloqueio, confisco e transferência; e

h) qualquer outra forma de assistência não proibida pelas
leis da Parte Requerida.
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4. O presente Acordo não se aplica a:

a) extradição de qualquer pessoa;

b) execução, na Parte Requerida, de um julgamento
criminal realizado na Parte Requerente, exceto na medida em
que seja permitido pelas leis da Parte Requerida e neste Acordo;

c) transferência de pessoas condenadas para cumprimento
de sentença; e

d) transferência de procedimentos em matéria criminal.

ARTIGO 2
Compatibilidade com outros Acordos ou Instrumentos

Internacionais

Os termos de assistência e demais procedimentos contidos
neste Acordo não constituirão impedimento a que uma Parte
preste assistência à outra com base em dispositivos de outros
acordos internacionais aplicáveis, ou em conformidade com suas
leis nacionais. As Partes podem, igualmente, prestar-se
assistência nos termos de qualquer acordo, ajuste ou outra
prática bilateral cabível.

ARTIGO 3
Autoridade Central

1. Cada Parte designará uma Autoridade Central para
formular e receber solicitações relativas ao presente Acordo. A
Autoridade Central para a República Federativa do Brasil será
o Ministério da Justiça. A Autoridade Central para a República
da Coréia será o Ministro da Justiça ou uma autoridade por ele
designada.

2. As Autoridades Centrais se comunicarão por via
diplomática ou diretamente entre si para as finalidades
estipuladas neste Acordo.

ARTIGO 4
Recusa ou Adiamento da Assistência

1. A assistência poderá ser denegada se, no entendimento
da Parte Requerida:
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a) a solicitação referir-se a delito político ou crime previsto
na legislação militar sem, contudo, constituir crime comum;

b) o atendimento à solicitação prejudicar a soberania, a
segurança, a ordem pública ou outro interesse público essencial
da Parte Requerida;

c) existirem substanciais motivos para crer que o pedido de
assistência foi formulado para perseguir ou punir uma pessoa em
razão de sua raça, sexo, religião, nacionalidade ou opinião política
ou quando a posição dessa pessoa pode ser prejudicada por
qualquer uma dessas razões; ou

d) a conduta objeto da investigação, ação ou processo penal
na Parte Requerente não constituir um delito nos termos da lei
da Parte Requerida.

2. A assistência poderá ser adiada pela Parte Requerida se a
execução do pedido (puder) interferir em uma investigação ou
procedimento em curso na Parte Requerida.

3. Antes de negar a assistência ou adiar a execução, a Parte
Requerida deverá consultar a Parte Requerente para avaliar se a
assistência pode ser prestada sob as condições consideradas
necessárias. Caso a Parte Requerente aceite essa assistência
condicionada, tais condições deverão ser respeitadas.

4. Se a Parte Requerida denegar ou adiar a assistência, deverá
informar à Parte Requerente as razões da recusa ou adiamento.

ARTIGO 5
Forma e Conteúdo das Solicitações

1. A solicitação de assistência deverá conter:

a) o nome da autoridade competente que conduz a
investigação, a ação penal ou o procedimento relacionado à
solicitação;

b) a razão do pedido e a descrição da assistência solicitada;

c) a descrição da matéria e da natureza da investigação ou
processo penal, incluindo um resumo de fatos relevantes e
legislação, exceto nos casos em que o pedido for de apresentação
de documentos;
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d) a indicação de eventual prazo desejado para o
cumprimento da solicitação.

2. Quando necessário e possível, a solicitação também
deverá conter:

a) informação sobre a identidade, nacionalidade e
localização de qualquer pessoa (física ou jurídica) de quem se
busca uma prova;

b) informação sobre a identidade e a localização de uma
pessoa (física ou jurídica) a ser intimada, o seu envolvimento
com o processo e o procedimento de intimação cabível;

c) informação sobre a identidade e a localização de uma
pessoa (física ou jurídica) ou de um objeto a ser encontrado;

d) descrição do local ou pessoa (física ou jurídica) a ser
revistada e dos bens a serem apreendidos;

e) descrição da forma na qual qualquer depoimento ou
declaração deva ser tomado e registrado;

f) lista das perguntas a serem feitas às pessoas
mencionadas na solicitação;

g) descrição de qualquer procedimento especial ou
exigência a ser seguido no cumprimento da solicitação;

h) informações quanto à ajuda de custo e ao ressarcimento
de despesas a que a pessoa tem direito quando convidada a    
comparecer perante a Parte Requerente;

i) eventual necessidade de confidencialidade e as razões
da mesma; e

j) tanto quanto necessário, qualquer outra informação
inerente à execução do pedido.

3. Se a Parte Requerida considerar que as informações
contidas no pedido não são suficientes ao seu atendimento,
poderá requerer informações adicionais.

4. A solicitação de assistência deverá ser formulada, por
escrito, exceto se a Parte Requerida aceitá-la de outro modo
em situações de urgência. Em qualquer situação, o pedido deverá
ser confirmado imediatamente por escrito, a menos que a Parte
Requerida o aceite de outra forma.
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5. Requerimentos, documentos anexos e outras
comunicações formuladas com base no presente Acordo deverão
estar acompanhadas de tradução para o idioma da Parte
Requerida ou outro idioma legalmente aceitável por esta Parte.

ARTIGO 6
Cumprimento das Solicitações

As solicitações de assistência serão prontamente
executadas de acordo com a lei da Parte Requerida e, desde
que não seja proibida pela lei desta Parte, na forma solicitada
pela Parte Requerente.

ARTIGO 7
Devolução de Objetos e Documentos à Parte Requerida

Quando solicitado pela Parte Requerida, a Parte
Requerente deverá restituir, tão breve quanto possível, quaisquer
documentos, registros ou instrumentos de provas obtidos nos
termos deste Acordo.

ARTIGO 8
Proteção de Confidencialidade

A Parte Requerida, se solicitada, empenhar-se-á ao máximo
no sentido de manter o caráter confidencial da solicitação, seu
conteúdo, documentos anexos e qualquer medida adotada no
pedido. Se a solicitação não puder ser atendida sem a quebra
dessa confidencialidade, a Parte Requerida informá-lo-á à Parte
Requerente, que, então, decidirá se ainda assim deve ou não
ser executada a solicitação.

ARTIGO 9
Restrições ao Uso

1. A Parte Requerente não deverá usar qualquer informação
ou prova obtida por força deste Acordo em investigação, ação
penal ou procedimentos outros que não aqueles descritos na
solicitação, sem o prévio consentimento da Parte Requerida.

2. A Parte Requerente, se solicitada, deverá manter sob
sigilo as informações e provas obtidas da Parte Requerida, exceto
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no que se refere às informações e provas necessárias à
investigação e procedimentos descritos no pedido.

3. Informações ou provas que tenham sido tornadas públicas
na Parte Requerente, nos termos do parágrafo 1 ou 2, podem,
dai por diante, ser usadas para qualquer fim.

ARTIGO 10

Depoimento ou Produção de Prova na Parte Requerida

1. A Parte Requerida deverá, em conformidade com sua lei
e na ocasião do pedido, tomar testemunho ou de outra forma
obter declarações de pessoas ou requererem que as mesmas
apresentem instrumentos de prova para envio à Parte
Requerente.

2. A Parte Requerida permitirá a presença de pessoas
indicadas na solicitação, no decorrer do seu atendimento, e
permitirá que apresentem perguntas a serem dirigidas à pessoa
que dará testemunho ou apresentará prova. Caso esse
questionamento direto não seja permitido, tais pessoas poderão
submeter questões a serem dirigidas àquelas que estejam
depondo ou produzindo provas.

3. Uma pessoa que é solicitada a apresentar prova nos
termos deste artigo poderá recusar-se a fazê-lo quando a lei da
Parte Requerida não impuser tal obrigação em circunstâncias
similares em procedimentos originados na Parte Requerida.

4. Quando uma pessoa que é solicitada a apresentar prova
na Parte Requerida nos termos deste artigo alegar o direito de
recusar-se a fornecê-las, sob o amparo da lei da Parte Requerente,

a) a Parte Requerida deverá, alternativamente:

i) solicitar à Parte Requerente que forneça um certificado
da existência desse direito; ou

ii) solicitar à pessoa que forneça prova do direito de recusa
para que seja transmitida à Parte Requerente, a fim de
determinar a existência do direito alegado e emitir um
certificado.

b) o certificado da Parte Requerente constituirá prova
suficiente da existência do direito.
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ARTIGO 11

Depoimento ou Assistência nas Investigações na Parte
Requerente

1. A Parte Requerente poderá solicitar assistência da Parte
Requerida para convidar uma pessoa a comparecer como
testemunha ou perito em processos ou auxiliar nas
investigações. A Parte Requerente indicará o montante das
despesas e ajuda de custos que devem ser pagas.

2. A Parte Requerida informará imediatamente a Parte
Requerente da resposta da pessoa.

ARTIGO 12

Transferência de Pessoas sob Custódia

1. Uma pessoa sob custódia na Parte Requerida será, a
pedido da Parte Requerente, temporariamente trasladada para
esta Parte para auxiliar nas investigações ou processo, sob a
condição de que tanto a pessoa quanto a Parte Requerida
consintam com a transferência.

2. Quando for exigido que a pessoa trasladada seja mantida
sob custódia sob as leis da Parte Requerida, a Parte Requerente
manterá a pessoa sob custódia e a devolverá quando da
conclusão da solicitação que deu ensejo ao traslado da mesma.

3. Se a Parte Requerida informar à Parte Requerente que
não é mais necessário manter a pessoa transferida sob custódia,
esta será colocada em liberdade e será tratada como previsto
no Artigo 11.

4. O tempo em que a pessoa for mantida sob custódia na
Parte Requerente será computado no cumprimento da sentença
a ela imposta na Parte Requerida.

ARTIGO 13
Salvo Conduto

1. A pessoa presente na Parte Requerente, conforme
solicitação feita nos termos dos Artigos 11 ou 12, não será detida,
denunciada, processada ou sujeita a qualquer outra restrição de
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sua liberdade pessoal nessa Parte em razão de quaisquer atos ou
omissões anteriores à sua partida da Parte Requerida e não será
obrigada a dar provas em qualquer processo ou auxiliar qualquer
investigação distintas daquelas que foram objeto do pedido.

2. O parágrafo 1 do presente Artigo não se aplicará caso a
pessoa, sendo livre para deixar o território da Parte Requerente,
não o tenha feito dentro de um prazo de 15 dias, após notificação
oficial no sentido de que a presença da referida pessoa não é mais
necessária ou, caso tenha partido, retorne voluntariamente.

3. A pessoa que não consinta em atender a uma solicitação
formulada nos termos dos Artigos 11 ou 12 não estará, por esse
motivo, sujeita a qualquer penalidade ou medida coercitiva, mesmo
diante de qualquer declaração em contrário constante da solicitação
ou intimação.

ARTIGO 14
Fornecimento de Documentos Oficiais Disponíveis ao Público

1. A Parte Requerida fornecerá à Parte Requerente cópias
de documentos, registros ou informações de acesso geral,
disponíveis nos órgãos oficiais da Parte Requerida.

2. A Parte Requerida poderá fornecer cópias de documentos,
registros ou informações oficiais da mesma maneira e sob as
mesmas condições do fornecimento às suas próprias autoridades
policiais ou judiciais. A Parte Requerida poderá, a seu critério,
negar, no todo ou em parte, uma solicitação referente a documentos
não disponíveis ao público em geral.

ARTIGO 15
Entrega de Documentos

1. A Parte Requerida efetuará a entrega de documentos que
lhe são transmitidos com essa finalidade pela Parte Requerente.

2. Um pedido de entrega de documentos que requeira o
comparecimento de uma pessoa deve ser recebido pela Parte
Requerida com antecedência mínima de 45 dias antes da data da
exigência do comparecimento. Em caso de urgência, a Parte
Requerida poderá dispensar essa exigência.
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3. A Parte Requerida encaminhará à Parte Requerente o
comprovante da entrega do documento, que deverá incluir data,
local e forma de entrega, acompanhado de assinatura ou carimbo
da autoridade que efetuou a entrega. Caso a entrega não possa
ser efetuada, a Parte Requerente será informada da denegação
e de seus motivos.

ARTIGO 16
Busca e Apreensão

1. A Parte Requerida, na medida em que seja permitido em
sua legislação, executará o mandado de busca, apreensão e
entrega de qualquer bem, incluindo documentos, registros ou
objetos de prova, à Parte Requerente, desde que o pedido
contenha informação que justifique tal ação, segundo as leis da
Parte Requerente.

2. A Parte Requerida deverá fornecer informações que
possam ser solicitadas pela Parte Requerente a respeito do
resultado de qualquer busca, do local e das circunstâncias de
apreensão e da custódia subseqüente dos bens apreendidos e
suas condições.

3. A Parte Requerida poderá solicitar que a Parte Requerente
aceite os termos e condições julgados necessários à proteção de
interesses de terceiros quando da transferência de um bem.

ARTIGO 17
Produtos do Crime

1. A Parte Requerida deverá, mediante solicitação,
empenhar-se para determinar se quaisquer produtos de crime
estão localizados sob sua jurisdição e deverá informar a Parte
Requerente dos resultados das suas investigações. Ao fazer a
dita solicitação, a Parte Requerente deverá notificar a Parte
Requerida sobre os elementos que levaram à conclusão de que
tais produtos possam estar localizados em seu território.

2. Nos termos do parágrafo 1, quando da localização de bens
que supostamente sejam produtos de crimes, a Parte Requerida
deverá tomar as medidas permitidas por sua legislação para
imobilizar e confiscar tais bens, particularmente visando a sua
transferência à Parte Requerente.
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3. Na aplicação deste Artigo, o direito de terceiros de boa fé
será resguardado nos termos da legislação da Parte Requerida.

4. A Parte Requerida que tem custódia sobre os produtos
confiscados deverá dispor desses produtos de acordo com sua
legislação. Nos termos de sua legislação, a Parte Requerida
poderá transferir os produtos confiscados à Parte Requerente.

ARTIGO 18
Certificação e Autenticação

1. Uma solicitação de assistência e a documentação que deverá
acompanhá-la, bem como documentos ou outros materiais fornecidos
em resposta a essa solicitação, não exigirão qualquer forma de
certificação ou autenticação, salvo o previsto no parágrafo 2.

2. Excepcionalmente, a Parte Requerente poderá solicitar
que documentos, registros ou outros materiais referidos no pedido
de assistência sejam transmitidos segundo a forma específica
de certificação ou autenticação solicitada, a fim de adequá-los à
sua legislação. O pedido será atendido desde que seja admitido
pela lei da Parte Requerida.

ARTIGO 19
Custos

1. A Parte Requerida deverá arcar com os custos da execução
do pedido de assistência, exceto nas seguintes hipóteses, quando
tais custos correrão por conta da Parte Requerente:

a) despesas relativas ao traslado de qualquer pessoa do
território da Parte Requerida, a pedido da Parte Requerente, e
qualquer ajuda de custo ou despesa devida a essa pessoa enquanto
estiver na Parte Requerente em decorrência de uma solicitação
formulada nos termos dos artigos 11 ou 12; e

b) despesas e honorários de peritos.

2. Caso a execução da solicitação implique custos de caráter
extraordinário, as Partes deverão consultar-se a fim de
determinar os termos e condições sob as quais a assistência
poderá ser fornecida.
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ARTIGO 20
Consultas

As Partes realizarão, de imediato, consultas entre si,
mediante solicitação de uma delas, sobre a interpretação,
aplicação ou execução do presente Acordo.

ARTIGO 21
Vigência e Denúncia

1. Este Acordo estará sujeito a ratificação. Este Acordo
entrará em vigor mediante troca de instrumentos de ratificação.

2. Este Acordo se aplica a qualquer solicitação apresentada
após sua vigência, mesmo que se refira a atos ou omissões
cometidos anteriormente.

3. As Partes poderão emendar o presente Acordo por
consentimento mútuo e tais emendas entrarão em vigor por meio
de troca de notas, por escrito, entre as Partes, através dos canais
diplomáticos, informando que as formalidades internas para sua
entrada em vigor foram completadas.

4. Cada uma das Partes poderá denunciar este Acordo por
meio de notificação escrita, através dos canais diplomáticos, a
qualquer tempo. A denúncia produzirá efeito 6 (seis) meses depois
da data da notificação.

Em testemunho do que, os abaixo-assinados, devidamente
autorizados pelos seus respectivos Governos, assinam este Acordo.

Feito em Brasília, em 13 de dezembro de 2002, em dois
exemplares originais, nos idiomas português, coreano e inglês,
sendo todos os textos igualmente autênticos. Em caso de qualquer
divergência de interpretação, o texto em inglês deverá prevalecer.

PELA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Paulo de Tarso Ramos Ribeiro

Ministro da Justiça

PELA REPÚBLICA DA CORÉIA
Myungbai  Kim

Embaixador
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