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AprESEntAção 

noel Arantes, professor de Democracia

Guilherme Purvin

Fomos colegas de magistério superior na Universidade São 
Francisco. Noel ministrava aulas sobre Análise e Produção de Texto 
no curso de Psicologia e eu, Direito Ambiental no curso de Ciências 
Jurídicas. Inteligente, irônico, provocador e progressista, ele pedia 
aos alunos que o tratassem apenas por Noel. Era querido por todos 
os estudantes, que perguntavam sobre o significado da letra “G” nas 
listas de frequência – G. N. Arantes. Noel prometia que, na última 
aula do semestre, revelaria o segredo, mas primeiro deveriam refletir 
sobre alguns artigos jornalísticos e capítulos de livros que ele indi-
cava para a classe atenta – do Mal Estar da Civilização de Freud à 
histórica edição n. 16 do Ex-. 

VoLtA Ao SUMário
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Figura 1 – Noel Arantes

Ex- era um tabloide dos anos 1970 que, em novembro de 1975, 
estampou em letras garrafais a manchete com o refrão do totalmente 
ignorado Hino da República – “Liberdade, liberdade, abre as asas so-
bre nós”. Em seu interior, uma longa matéria investigativa revelava o 
assassinato de Vladimir Herzog. Foi essa edição do jornal, cuidado-
samente protegida em envelope pardo para evitar a deterioração do 
papel, que Noel mostrou à classe de Psicologia. Os alunos certamente 
não tinham noção da raridade daquele documento a que Noel dava 
generoso acesso.

Uma noite, ao fim de nosso expediente na universidade, saímos 
por volta das 23 horas e fomos para o Sujinho da Rua da Consolação. 
Na mesa do bar que já conhecia dos tempos do Largo São Francisco, 
aprendi a admirar esse grande professor, com ideias claras sobre a 
importância da democracia e da justiça social neste país e profundo 
conhecedor da obra de Guimarães Rosa e de Vinícius de Moraes.
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Eu falava sobre os primeiros congressos do IBAP e contei a 
ele que o 2º Congresso Brasileiro de Advocacia Pública havia sido  
realizado em São Lourenço. A conversa então enveredou para as es-
tâncias hidrominerais mineiras. Coincidentemente, Noel havia nas-
cido em Lambari, a menos conhecida das quatro (as outras duas são 
Caxambu e Cambuquira), em 11 de junho de 1962. E então contou, 
de forma extremamente bem humorada e pitoresca, a história do lu-
xuoso cassino de Lambari que se erguia imponente às margens de 
um lago e de seu pai, Geraldo Arantes, um dos croupiers que haviam 
sido preparados na Europa para estarem à altura do empreendimen-
to de Américo Wernek. O sonho daquela cidade era tornar-se a ca-
pital de um novo Estado, abrangendo todo o sul de Minas Gerais 
e o cassino seria o grande atrativo. No entanto, esse sonho durou 
apenas uma única noite, 24 de abril de 1911, quando de sua festa de 
inauguração. Em razão de uma briga política entre os poderosos da 
economia mineira da época, o cassino foi fechado no dia seguinte e 
confiscado pelo Estado Brasileiro.

Em 2008, Noel participou de um Ciclo de Formação Política e 
Cidadania promovido pelo IBAP e que também contou com a par-
ticipação de Valentim Faccioli (USP) e Ricardo Rossetti (PUC-SP). 
Nos dias 13 e 20 de junho daquele ano, ministrou duas aulas memo-
ráveis. A primeira, intitulada Humor, insurgência, blasfêmia, suicídio 
e ateísmo na literatura brasileira do século XX. A seguinte, dando en-
cerramento ao ciclo, O Grande Sertão de Guimarães Rosa.

Em 2013, começamos a idealizar a criação da Revista PUB. 
Noel, entusiasta do projeto, se dispôs a integrar a equipe na condição 
de colunista permanente. Trouxe ainda um amigo, Roniwalter Jato-
bá de Almeida, romancista consagrado que eu havia conhecido nos 
idos de 1978 quando realizei uma entrevista para o jornal Exidéia, da  
Faculdade de Direito da USP.
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Figura 2 – Guilherme Purvin,  
Sônia Midori Takamatsu e Noel Arantes

Nossos encontros no Sujinho, sempre devidamente regados a 
cerveja, renderam a descoberta de que Noel havia estudado a fundo 
a obra de Campos de Carvalho, autor de A lua vem da Ásia. Era o 
que precisávamos para estabelecer a relação entre Advocacia Pública 
e Literatura: Procurador do Estado de São Paulo no Distrito Fede-
ral (na época, a cidade do Rio de Janeiro), Campos de Carvalho foi 
um dos mais importantes escritores dos anos 1960, autor de obras 
consideradas “malditas”, todas elas repletas de um humor cáustico e 
perturbador.

Noel nos brindou com o encaminhamento do artigo Campos de 
Carvalho: Pássaro Inquieto – publicação que inaugurou a Revista PUB. 
A revista teve uma longa gestação e o lançamento ocorreu somente 
em 2016. Quando o convidei para a festa de lançamento, na sede do 
Sindiproesp, Noel contou, em carta datada de 6 de abril daquele ano, 
que não poderia ir. Em dezembro de 2015 havia sido submetido a uma 
cirurgia de urgência para retirada de um tumor no intestino:

“No entanto, recuperei-me bem. Agora estou na segunda fase do 
tratamento, com sessões semanais de quimioterapia. Algumas mais su-
portáveis, outras bem severas. Nesta semana, por exemplo, fiquei um 
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tanto comprometido. Como Macunaíma, tomei uma surra no terreiro 
da vovó. Claro, eu gostaria de ir logo para S. Paulo e tomar cerve-
jas deliciosas com você. Infelizmente, é impraticável. Estou no olho do 
furacão. Ainda assim, acho que vou me recuperar. A derrota, natu-
ralmente, está dentro do cálculo de possibilidades; porém, não estou 
contando com ela. Creio que daqui alguns meses estarei bom. Volto à 
ativa e pronto. Com cerveja e tudo. É o que espero. Por agora, abraço-o 
afetuosamente ainda que à distância. Noel”.

Nessa época, ele estava profundamente indignado com a sór-
dida campanha da mídia brasileira em prol da desestabilização da 
democracia no país. Num post scriptum,explicou que desativaria seu 
e-mail da UOL:

“Não me agrada hospedagem em companhia de golpistas de 
quinta categoria e ainda pagando por isto. A propósito, mesmo que 
estivesse recebendo não daria pé”.

Seu magnífico trabalho de pesquisa sobre a obra de Campos 
de Carvalho seria referido em reportagem de 3 de dezembro de 2016 
da Folha de S. Paulo. “É uma obra fora da tradição da prosa brasilei-
ra. São livros com temas interditos, com uma sexualidade problemáti-
ca. É engraçado que os críticos hoje deem um jeito de não falar disso”  
– declarou na ocasião ao repórter Maurício Meireles. A reportagem 
informa que seu interesse pela obra de Campos de Carvalho teve iní-
cio no Curso de Mestrado em 2004. Noel tornou-se amigo de Lígia, 
a viúva do escritor e advogado público, que lhe confiou acesso aos 
papeis deixados por ele. De acordo com a reportagem, a amizade 
começou depois que Noel, em Uberaba, encontrou uma série de 40 
poemas e dois textos em prosa dados a um amigo: “Esse amigo se 
chamava José Sexto Batista. Ele recebeu esses textos na década de 1940. 
Com a morte dele, sua biblioteca acabou doada para um centro de cul-
tura lá”, contou Noel ao repórter. “Ele tem uma obra fora da tradição 
da prosa brasileira. Ele é realmente um ‘enfant terrible’. São livros com 
temas interditos, com uma sexualidade problemática. É engraçado que 
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os críticos hoje deem um jeito de não falar disso”. Telefonei para cum-
primenta-lo pelo trabalho e pela reportagem, mas Noel estava muito 
irritado com a reportagem e não poupava críticas à Folha de S. Paulo.

Em 2017, Noel mais uma vez participou da Revista PUB, agora 
com o artigo “O centenário de Campos de Carvalho, os sessenta anos 
de A lua vem da Ásia e uma crítica de Sérgio Milliet”. Conversei por 
telefone com ele para saber da possibilidade de participar do Con-
gresso do IBAP daquele ano, que iria ocorrer no prédio histórico da 
Faculdade de Filosofia da USP – o hoje Centro Universitário Maria 
Antônia, onde receberíamos pelo menos três grandes nomes da Lite-
ratura Brasileira – Ignácio de Loyola Brandão, João Silvério Trevisan 
e Márcio Souza. Noel agradeceu, emocionado, o convite, mas expli-
cou que não estava em condições físicas de ausentar-se de Campinas. 
Sua preocupação maior, porém, não era com a própria saúde, mas 
com a saúde da democracia no país.

Profundamente revoltado com o golpe parlamentar de 2016, 
Noel ainda fazia questão de ressaltar a importância do trabalho reali-
zado pelo IBAP em prol da democracia participativa, da igualdade de 
gênero, da justiça ambiental e da cidadania plena e prometia encami-
nhar um artigo para a próxima Revista PUB. Cumpriu o prometido 
e enviou o artigo “Campos de Carvalho e um testemunho de Jorge 
Amado”, que deverá abre esta edição da Revista de Direito e Política 
em sua nova fase.

Ele nos deixou em 10 de outubro de 2018. Sua esposa, Sônia 
Midori Takamatsu, integra agora o Conselho Editorial do Blog da 
PUB – Diálogos Interdisciplinares, publicação que tanto deve a esse 
grande amigo.

Ah, sim, o “G” era de Geraldo, mas para os amigos ele será 
sempre o Noel.
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ESpECiAL

CAMpoS DE CArVALho E UM  
tEStEMUnho DE JorgE AMADo

Noel Arantes

1.
Lembrei já em outro artigo aqui da PUB 1(*)os cem anos de nas-

cimento de Campos de Carvalho (1916-1998), autor de A lua vem 
da Ásia (1956), O púcaro búlgaro (1964) e outros romances que o 
transformaram em nome sui generis no cenário da literatura brasilei-
ra do século XX. Disse também que sua carreira foi intensa e curta 
e que poucos foram os escritores locais a mobilizar, como ele, vozes 
tão antagônicas em torno de si. Neste escrito, que poderia ser uma 
continuação daquele que cito, desejo uma reflexão a respeito de um 

1 Nota dos editores: A Revista PUB teve duas edições. Em 2018 foi transformada no 
Blog Revista PUB – Diálogos Interdisciplinares e, em 2019, a sua versão impressa 
passou a integrar a Revista de Direito e Política.

VoLtA Ao SUMário
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problema específico que envolve o escritor. Refiro-me à aura de mis-
tério que paira sobre ele em função do fato de ter renunciado à litera-
tura. Em suma, interessa-me aqui o que podemos chamar de a morte 
voluntária do escritor, dada trinta anos antes do desaparecimento do 
homem civil. 

O que determina a escolha temática é, por óbvio, o peso do 
gesto e, por extensão, as muitas cogitações que descenderam (e ainda 
têm descendido) dele. Parar de escrever pode chamar tanto a aten-
ção quanto escrever. Em outros termos: o problema da renúncia e 
do silêncio parece concorrer com todos os outros interesses quando 
o assunto é Campos de Carvalho. Trata-se de uma preferência que é 
quase mania e que ocupa indiscriminadamente a atenção de tantos 
quantos o elegem como objeto de sua atenção. Qualquer coisa que 
se escreva a respeito dele terá como corolário a renúncia à literatura. 
Desde meados da década de 1970 e, em especial, nos últimos vin-
te anos, particularmente após o lançamento de uma Obra Reunida 
de Campos de Carvalho em 1995, esse fascínio concorre até com a 
mestria de seu talento. Mas não se deduza, no caso, que da constân-
cia descende o esclarecimento. Ao contrário, o imbróglio continua a 
frutificar e tem estimulado muita especulação que não avança além 
da superfície, com investidas que apenas renovam o que já está dado. 
Sintoma atual vem da epígrafe do breve estudo assinado por Car-
los Felipe Moisés na recentíssima edição comemorativa dos sessenta 
anos de A lua vem da Ásia: “Escritor maldito, inclassificável, ele su-
miu da vida literária dos anos 1970 até falecer, em 1998, deixando um 
punhado de livros. E um mistério que precisa ser revisto”. 

Salvo engano, o “mistério” a que se refere o analista (e “que pre-
cisa ser revisto”) quer dizer: Por que Campos de Carvalho emudeceu? 
Por que parou de escrever? Quando teremos uma resposta definitiva a 
essas dúvidas?

Não tenho, claro, a pretensão de elucidar essas questões. Até 
pelo fato de que seja improvável a existência de uma só resposta 
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convincente. Ademais, sou por aquele pragmatismo que me parece 
muito útil, ainda que não encante ninguém. Acho que um escritor 
para de escrever da mesma forma que começou: sem justificativa ou 
motivação explícita e necessária.

Ainda assim, dou fé ao paradoxo e me ocupo da verificação 
de alguns pressupostos que já se tornaram um rótulo em relação ao 
escritor por conta de ele ter renegado seu ofício. Exemplo a meu ver 
instigante será aquele juízo franqueado por Jorge Amado e reafirma-
do à exaustão por inúmeros comentadores de Campos de Carvalho 
que vieram depois do escritor baiano; o veredito que passou de boca 
em boca como verdade preciosa: “vítima de todas as injustiças e de 
todas as perseguições políticas da direita e da esquerda, Campos de 
Carvalho trancou-se no mais obstinado e absurdo dos silêncios”.

Desde que assim se manifestou no prefácio da Obra Reunida, 
em 1995, Jorge Amado criou descendência e nutriu solidariedade e 
empenhos de quem sequer havia nascido quando Campos de Car-
valho se calou. Pelas mãos de Jorge Amado, Campos de Carvalho 
passou a exemplo terminado daquele artista que foi vítima de um 
aparelhamento sutil e cruel, cujo intuito outro não era senão a pros-
crição. Seu reconhecido talento teria inexoravelmente sucumbido 
a uma hostilidade calculada, tecida ardilosamente desde o apareci-
mento de A lua vem da Ásia; um empenho pusilânime que os outros 
títulos que publicou somente fizeram robustecer. Daí que tenha res-
tado, para muito além de escritor talentoso, como mártir.

A equação formulada por Jorge Amado, que podia ter passado 
como observação generalizante, ganhou, nas leituras que se fazem 
dela, uma clareza que em essência ela não tem. Uma visada mais crí-
tica, ou mais pragmática, talvez inquirisse algo a respeito desses tais 
perseguidores — Quem eram? Onde, quando e como deram azo a 
essa sanha persecutória? A a renúncia do escritor aos livros procedeu 
de fato dessa conjunção de forças negativas? 

Não tenciono combater Jorge Amado. Especialmente porque 
creio que um só motivo seja suficiente para dar crédito à sua assertiva. 
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Basta que vejamos o que é, de fato, a sociedade brasileira para anuir-
mos com a possibilidade lançada pelo escritor baiano. 

Campos de Carvalho foi um antípoda do falso moralismo tão 
conhecido de nossas convenções sociais, um opositor ferrenho de 
nossos bens mais imaculados, a começar pela religião e pela famí-
lia. Uma sociedade francamente reacionária como a nossa tende, 
por princípio, a não suportar um anarquista libertário como ele. 
O reacionarismo e violência das elites contra tudo o que lhe pare-
ça perigoso certamente não o pouparia. O momento que vivemos 
hoje é bastante didático e não deixa dúvidas sobre isso. Faz com-
preender facilmente a glória de “nosso fascismo tupinambá”, como 
dizia Graciliano Ramos. Somos candidamente dados à maquinação 
secreta, ao linchamento moral, à gratuidade da inculpação, e não é 
estranho que isto atinja artistas, escritores, cientistas etc. Basta que 
signifiquem uma ameaça, ainda que tênue. Basta que se lance nos 
jornais a primeira suspeita, os termos da primeira sentença condena-
tória, que o resto virá a reboque. É assim hoje e foi assim no passado.       

Logo, o que pretendo demostrar é que Jorge Amado indicou 
uma possibilidade factível e que essa indicação não foi devidamente 
destrinçada. É uma maneira de dizer que talvez tivesse sido mais útil 
aos estudos sobre Campos de Carvalho a prospecção da sentença que 
a comoção diante dela. 

O próprio Jorge Amado deu pistas dessa hostilidade quando 
escreveu seu prefácio à edição francesa de A lua vem da Ásia. Ali, ele 
não hesitou em eleger “a incúria da crítica brasileira” como um dos 
obstáculos ao reconhecimento do talento de Campos de Carvalho no 
Brasil — “uma pobre crítica, tão terrivelmente amadora, tão desvai-
radamente esnobe, e que desarrazoadamente confunde vida literária 
e literatura”. 

Para ele, e de forma indisfarçável, houvera, desde A lua vem da 
Ásia, não mais que um “silêncio planejado; o silêncio à grande repre-
sentatividade da estreia de um verdadeiro romancista”. Isto, de fato, 
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parecia-lhe imperdoável; principalmente porque escamoteava dois 
problemas muito graves em uma só atitude: a ignomínia dos perse-
guidores que agem à socapa e a natureza ideológica da perseguição.  

Um silêncio praticamente total a respeito desse aconteci-
mento notável, a respeito desse fato novo: a grandeza soli-
tária de um escritor incomum, de um escritor que pôs em 
desordem as fronteiras estabelecidas e revolucionou a pala-
vra escrita. Porém, pouco importa a completa cegueira dos 
críticos; o tempo e os leitores trabalham em favor das obras 
cuja importância é concreta.2

Ainda assim, as palavras de Jorge Amado a respeito da soberba 
da crítica local fazem crer que as “perseguições da direita” vieram ali 
mais no sentido adjetival que substantivo. Não nos autorizam, por-
tanto, a colocar Campos de Carvalho, como fazem alguns comenta-
dores mais recentes, entre aqueles que tiveram suas carreiras interdi-
tadas pelo regime ditatorial e pelos lacaios da ditadura instalada com 
o golpe de 1964. 

Claro que é bastante possível que, com o golpe e a consequente 
vitalidade dada à direita local, rebeldes e insurgentes como Campos 
de Carvalho estivessem muito mais expostos aos rancores do conser-
vadorismo. O fato de ele ter abandonado a literatura em momento 
imediatamente posterior ao golpe poderia vir como indício desse an-
ticlímax. Mas isto não é suficiente para chancelar uma relação clara 
de causa e consequência. Se Campos de Carvalho enfrentou o calvá-
rio da interdição de parte da “direita”, como fez constar Jorge Amado, 
ela não veio, pelo menos de forma direta, do regime, até pelo fato de 
sua obra ser anterior a 1964 (exceção feita às crônicas do Pasquim). 
Por terem circulado proximamente aos primeiros momentos da di-
tadura, seus livros e sua presença de escritor não alcançaram ple-
namente o momento de maior violência do regime, que é posterior, 

2 AMADO, Jorge. Préface. In: La lune vient d’Asie, Paris, Albin Michel, 1976. 
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mais precisamente a partir de 1968, quando o brilho do escritor já 
começava a se apagar. Ainda assim, talvez seja útil um breve desenho 
da situação de Campos de Carvalho antes do golpe de 1964 e depois 
desse fatídico acontecimento.

2.
Desde que se tornou conhecido com A lua vem da Ásia, o es-

critor foi objeto dos mais desencontrados juízos. Tão logo sua novela 
de estreia (que, a rigor, não é de estreia) ganhou a atenção da im-
prensa, vieram as avaliações divergentes. Ao largo dessa querela, ou 
quem sabe se estimulados por ela, estavam os leitores, certamente in-
teressados em conhecer de perto a polêmica dicção do autor. Ao que 
parece, o livro desapareceu logo das livrarias e já em princípio dos 
anos sessenta não era muito fácil encontrar um exemplar disponível. 
Campos de Carvalho se manifestou a respeito dessa dificuldade em 
carta a Carlos Felipe Moisés: 

Infelizmente não tenho nenhum exemplar de ‘A Lua Vem da 
Ásia’ para lhe mandar. Quando estive em São Paulo, em maio 
último, encontrei um exemplar na ‘Livraria do Povo’, aquele 
sebo da Praça João Mendes, e comprei-o para oferecer a um 
amigo. É possível que lá ainda exista um exemplar, ou em ou-
tro sebo qualquer — pois a edição está realmente esgotada e 
nem aqui no Rio consigo achá-lo.3

3 Malgrado o sucesso de muitas teorias da recepção fundamentadas em dados 
como tiragem e vendas, e que pretendem, a partir desses parâmetros, recompor 
a história da leitura de uma obra, prefiro insistir na dificuldade de se mensurar o 
ânimo do público leitor com base na exatidão dos números. No caso de A lua vem 
da Ásia, é provável que o livro nunca tenha alcançado a condição de best seller que 
já lhe foi atribuída em reportagem do jornal O Estado de São Paulo nos anos 1990 
(“Best Sellers dos anos 50 e 60 são reeditados”). Sua história editorial, por exemplo, 
passa longe disso. Editado pela José Olympio em 1956, provavelmente teve tiragem 
reduzida, o que talvez tenha provocado o desaparecimento das livrarias. Somente 
nove anos depois da primeira edição o texto ganhou segunda impressão, a cargo 
da José Álvaro Editor, selo editorial bem mais modesto. Em quase vinte anos, teve 
somente duas edições. As outras vieram a partir de meados da década de 1970, 
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Mas é preciso anotar que muitos dos senões vindos da crítica 
contemporânea à primeira circulação de A lua vem da Ásia deram-se 
em campo civilizado. Eram, podemos dizer, críticas intelectualmen-
te probas. Juízos que consideravam “o esforço de originalidade” do 
escritor “decepcionantemente negativo”, afirmando que se tratava de 
“uma novela um tanto fantástica e de significação bastante duvidosa”, 
eram desfavoráveis mas sem deixar de serem legítimos. Os críticos, 
claro, não tinham obrigação de dar consentimento a tudo que liam, 
como bem demonstra Barreto Borges em 1957: 

Nos quadros de nossa literatura passada e atual, a feição sa-
tírica ou epigramática revelada por esse autor [Campos de 
Carvalho] talvez jamais tenha produzido espécimes dignos 
de nota, pelo menos no campo da ficção artística (...). Nessa 
novela, muito menos intrigante e divertida do que o autor por 
certo honestamente intentou, a fantasia especiosa mal disfarça 
a falta de uma autêntica imaginação criadora, e o pretendido 
humor dissolve-se na solução ácida de sombrio sarcasmo.4  

Mesmo críticos como Sérgio Milliet, do qual já me ocupei 
mais detidamente neste número de PUB, não devem ser dados à vala 
comum da detração por ela mesma. Apesar do método questionável 
que o amparou em seu artigo (refiro-me à tese da intenção do autor e 
à confusão entre o escritor e o livro), ele leu A lua vem da Ásia como 
achava que devia ter lido. Cogitar que tenha sido movido por segun-
das intenções é um risco desnecessário. Se nódoa há em sua atitude 

quando Campos de Carvalho já tinha praticamente deixado de escrever, inclusive 
a edição francesa, pela Albin Michel em 1976, com tradução de Alice Raillard e 
prefácio de Jorge Amado.
4 Suplemento Dominical do Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 
1957. O trecho e as citações do parágrafo anterior constam do artigo “Um esfor-
ço de criatividade”. O artigo aparece na página encimada pela coluna “Prosa de 
Ficção”, de Barreto Borges. Pela diagramação, é provável que seja um adendo da 
coluna que o jornalista assina (tanto que é destacado por título “Registro”). Outra 
possibilidade é a de um apócrifo, de responsabilidade da editoria do Suplemento. 
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em relação a Campos de Carvalho, fica por conta somente daquela 
bobagem de antecipar aos leitores da Tribuna da Imprensa que escre-
veria na “Tribuna dos Livros” a respeito de “um livro escritor por um 
louco”. É uma falta de decoro que não combina com sua militância 
intelectual. 

Contudo, é necessária uma ressalva: defender o direito da críti-
ca de dizer o que pensa não significa validar todas as suas teses e, me-
nos ainda, fincar pé de que não houve em relação a Campos de Car-
valho hostilidade calculada. A propósito, e como já está dito, é uma 
ingenuidade imaginar que o texto ácido e a “arte bruta do escritor”, 
conforme expressão de Vilma Arêas, não melindrassem o moralismo 
besta dos formadores de opinião e o reacionarismo visceral tão ca-
racterístico de nossa imprensa. 

Diatribes como as de Assis Brasil no “Suplemento Dominical” 
do Jornal do Brasil em abril de 1957, que mostram um analista indigna-
do com o que chamou a “mais superficial e suja literatura”, falam por si:

A lua vem da Ásia, livro que não é escrito nem em forma de 
diário, nem de memórias, é um amontoado de crônicas su-
perficiais, assim como foi escrito Tribo, que o autor se dignou 
classificar de ensaios (?). Querendo, no entanto, lançar uma 
obra de ficção, que naturalmente teria uma acolhida melhor 
ou mercado, Campos de Carvalho usou o material que tinha à 
mão; velhas crônicas cheias de “revolta” e frustrações, dadas à 
luz nas suas vigílias de quarentão. 
O autor, em A lua vem da Ásia, fala por um pseudopersona-
gem, a quem tenta dar caracteres de loucura, para tornar plau-
síveis e aceitáveis muitos de seus conceitos e observações, que 
já foram usados em Tribo, não se preocupando, no entanto, 
o autor (ou não se lembrando de fazê-lo), de se esconder por 
trás de um suposto lunático. No seu primeiro livro, o louco é 
mesmo Campos de Carvalho (...).5 

5 BRASIL, Assis. “A literatura de Campos de Carvalho”. In: Jornal do Brasil, Suple-
mento Dominical, 7 de abril de 1957, pág. 2. 
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Afora a confusão entre Tribo (1954) e Banda Forra (1941), in-
justificável, diga-se de passagem, o crítico noviço trocou a boa opor-
tunidade de fazer análise comparada pelo interesse do juízo moral. 
Não levou em consideração que A lua vem da Ásia pudesse ser um 
diálogo e um passo adiante em relação a Tribo, livro que o próprio 
Campos de Carvalho rejeitou, embora o admitisse “um resumo do 
que viria depois”. A propósito, análises ulteriores, e de outros co-
mentadores, se encarregariam dessa comparação com muito tino. 
Assis Brasil não foi além de uma visada comparatista míope, dada 
a transformar o debate artístico em uma questão pessoal; empenho 
tão desastroso quanto a sua noção de gênero literário e seu tino de 
documentalista, o que, a propósito, deixa a dúvida se ele realmente 
teria lido Tribo. 

Seja como for, o que pretendeu foi o julgamento por si mesmo, 
a admoestação de ordem moral e pessoal. Para ele, o que estimulava 
o autor à ficção não era mais que a vantagem pecuniária ou a vaidade. 
A fonte de inspiração era a revolta e a frustração e até a idade conspi-
rava lhe serviu de mote para atacar a pessoa do escritor. Para fechar o 
cerco, o mesmo empenho (talvez inspirado na crítica de Milliet) em 
eliminar a distância entre escritor e personagem, ficção e biografia, o 
que, em termos de crítica, não é uma boa escolha. 

Quanto à ideia de “literatura suja”, é de se estranhar a conde-
nação higienizadora. Definitivamente, não parece adequada a um ra-
pazote de vinte e quatro anos, que era a idade de Assis Brasil quando 
começou no Suplemento do JB em 1956. Naturalmente não se dava 
conta de que sofria de um mal correspondente àquele que viu no au-
tor que criticava, mas dado às avessas. Se Campos de Carvalho sofria 
de uma adolescência tardia em suas “vigílias de quarentão”, o analis-
ta sofria de um envelhecimento precoce; e, decerto, envelhecimento 
da alma, que é muito pior. Mas, tal qual vemos hoje fartamente nos 
jornais, na TV e na internet, os nossos “tesouros de bestice rural e 
urbana”, para lembrar aqui uma expressão de Roberto Schwarz, não 
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se limitam somente aos idos em anos; eles também contaminam, e 
irremediavelmente, parte da juventude. 

3.
Permito-me agora a uma breve digressão histórica. Acho que 

seja importante recuperar alguma coisa do momento vivido por 
Campos de Carvalho e de suas projeções posteriores.

A normalidade democrática experimentada sobretudo nos 
anos de vigência do mandato de Juscelino Kubistchek, ainda que com 
muitas ameaças de retrocesso, começou, de fato, a fazer água com a 
renúncia de Jânio Quadros em 1961. Tornou-se, depois, tormenta 
com a tentativa de reformas do presidente Goulart (legitimamente 
empossado no cargo, diga-se) em no período 1963-64 e naufragou 
de vez com o golpe de 31 de março 1964. Os anos de civilidade fo-
ram poucos e quiméricos. Hoje, é provável que tenhamos condições 
muito favoráveis para dizer que o breve período de plena democracia 
experimentado, especialmente durante a utopia desenvolvimentista 
dos anos JK, foi mais exceção que regra. 

No Brasil, a democracia está sempre como anormalidade e não é 
muito que democratas de hoje sejam amanhã apontados nas ruas e de-
vidamente apedrejados. A regra é que a violência e o reacionarismo das 
elites logo contaminem a suscetibilidade das camadas médias, afeitas 
ao primitivismo fulcral que, há séculos, mantém de pé a Casa-Grande, 
e, sem demora, se espalhe pela massa de desfavorecidos, prisioneira 
da ignorância, da impossibilidade de reflexão crítica e do exercício da 
cidadania. É assim que, ciclicamente, o país retorna ao que sempre foi 
e o mais tacanho conservadorismo torna-se um vagalhão que inunda a 
pátria — e com direito a tudo que o anima: messianismo abobalhado, 
cruzada moral e moralismo vingador, manifestações deprimentes de 
fanatismo religioso, clamor acrítico por justiça, propagação das virtu-
des dos bons, brados contra o perigo do comunismo, enfim, o supino 
espetáculo da miséria humana nacional. 
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É nesse pano de fundo que o juízo de Jorge Amado a respeito 
das possíveis perseguições a Campos de Carvalho pode ganhar no-
vos contornos. 

Embora, como já foi dito, a sentença de Jorge Amado não te-
nha sido esmiuçada, ela sempre parece restar como um alerta, uma 
voz da consciência a dizer, lá no fundo, que algo está errado. Sob tal 
perspectiva, a afirmação das “perseguições de direita” abre uma jane-
la importante, especialmente se levarmos em conta que, com a ascen-
são dos militares, ascenderam também os empenhos mais escusos do 
adesismo, e estes se espalharam por todos os setores da vida da na-
ção, não poupando, claro, a atividade intelectual. Parte significativa 
dos meios de comunicação foi transferida, por força das circunstân-
cias, aos novos empresários da palavra, que descobriram na ditadura, 
e com a ditadura, o primado da prestidigitação como regra para a 
“informação”, mas que, no fundo, não era mais que passaporte para 
a vantagem pessoal. Par e passo, os grandes jornais que não tinham 
mudado de donos tiveram mudados os próprios donos, que logo se 
transformaram em porta-vozes do conservadorismo a soletrar a car-
tilha do poder e das elites. Qualquer semelhança com a grande im-
prensa de hoje não é mera coincidência. Despolitizar, diluir, distorcer 
e, claro, apagar qualquer vestígio de consciência e de inteligência nas 
artes e na atividade intelectual se tornou um preceito na imprensa 
da época. Muitos dos homens de cultura que a censura, a prisão e o 
exílio não sofrearam diretamente acabaram como joguetes ou figuras 
risíveis diante da palavra dos proprietários da informação (ou da de-
sinformação, o que dá na mesma), logo na aurora do golpe. Foi uma 
maneira de partir para a ignorância, tanto no sentido figurado como 
no sentido próprio da expressão; maneira, como sabemos, muito efi-
ciente de perseguir e/ou aniquilar. 

Mesmo entre os homens de ideias (os intelectuais, vá lá), e mes-
mo antes do endurecimento do regime em 1968, a “nova ordem sal-
vadora” anunciada em 1964 ganhou adeptos de primeira hora, e não 
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foram poucos. Muitos desses, aliás, deram, depois, às de vila-diogo, 
eximindo-se da responsabilidade de terem insuflado o caos. Mas o 
fato é que até mesmo quem era considerado (ou se passava por) pro-
gressista resolveu tocar na banda dos vitoriosos, como se vitória hou-
vesse, tão logo o governo militar se instalou ou mesmo antes disso. 
O peso que a imprensa teve na queda de João Goulart, por exemplo, 
embora se tenha procurado escamoteá-lo subsequentemente, é 
página indelével da história. Caso haja dúvida, é só nos darmos ao 
trabalho de ler os textos saídos da pena da turma do Jornal do Brasil 
e que compuseram o famigerado Os idos de março e a queda em abril, 
cuja intenção era a de produzir um “documento histórico” sobre a 
queda de Goulart e a vitória dos militares, mas que, no lugar disso, 
ofertava não mais que covardia, distorção dos fatos e sabujice.6 

Dentro desse panorama, talvez haja espaço para contar aqui 
um episódio que nomearei sintomático e que bem ilustra o canalhis-
mo que correu solto na imprensa brasileira logo após do golpe de 
1964. Tanto melhor porque se trata de um acontecimento que envol-
veu diretamente Campos de Carvalho. Ao relembrá-lo é quase im-
possível não pensar na maneira como se comporta a imprensa hoje 
e na vileza dos propósitos que a orientam, confirmando que nossa 
tragédia enquanto sociedade vem de longe. 

Em uma das muitas pesquisas que realizei a respeito de Cam-
pos de Carvalho em jornais das décadas de 1950 e 1960, encontrei no 
Correio da Manhã do dia 9 de abril de 1964, à página 5 do 1º Cader-
no, uma nota curiosa. Reproduzo-a integralmente: 

6 DINES, Alberto; CALLADO, Antonio; NETO, Araújo et alii. Os idos de março 
e a queda em abril. José Álvaro Editor, Rio de Janeiro, 1964. Otto Lara Resende, 
no tom glorioso dos prefácios, diz que o livro nascera “de um encontro de um 
editor de livros — José Álvaro — com um editor de jornal — Alberto Dines”. Mais 
à frente, repisa o que lhe parecia uma origem também gloriosa: “Os idos de março 
nasceu, assim, no lugar adequado: na redação de um jornal. Para escrevê-lo, fo-
ram convocados oito repórteres de primeira ordem, todos integrantes atuais dos 
quadros do Jornal do Brasil”. Esqueceu-se somente de dizer que o livro escrito por 
“repórteres de primeira ordem” era de quinta categoria. 
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Os romancistas Campos de Carvalho e Moacir C. Lopes, auto-
res respectivamente de A chuva imóvel e Maria de cada porto, 
vieram à nossa redação para declarar que, a respeito de um 
manifesto anteontem publicado nos vespertinos, onde seus 
nomes figuram, desejam esclarecer que não são nem nunca 
foram comunistas, repudiando ambos quaisquer golpes to-
talitários, venham eles da esquerda ou da direita, conforme 
provam todos os livros.7 

No mesmo 9 de abril, outro periódico, o Jornal do Brasil, trou-
xe à página 3 do 1º Caderno algo similar, encimado pela manchete 
“Escritor refuta acusação”: 

O escritor Campos de Carvalho, autor e Vaca de sutil e A chuva  
imóvel, e signatário do manifesto de fundação do Comando 
dos Trabalhadores Intelectuais, disse ontem ao Jornal do Brasil 
que “nunca foi e nunca poderia ser comunista”, respondendo à 
acusação contida em matéria paga e publicada anteontem em 
dois jornais. 
— O tal manifesto da CTI, assinado no dia 7 de outubro de 
1963, e não agora, nem no mês passado, falava na defesa das 
liberdades democráticas e da luta pela emancipação cultural 
e econômica do País, e eu, como escrito, sempre emprestei às 
palavras o seu sentido exato e único, não aquele que agora lhes 
querem atribuir os fariseus e os demagogos de todos os tipos 
— acentuou Campos de Carvalho.

Não há dúvida de que sejam dois registros chamativos, até pelo 
que têm, inicialmente, de inusitado. 

De um lado, o escritor que, prestamente, vai aos jornais para 
se livrar da pecha de “comunista” imposta a ele por “fariseus e de-
magogos”; de outro, o fato de que acusações de certa natureza, de 
tão hipócritas, não merecem resposta. A não ser que o admoestado 
tenha urgência em se proteger. 

7 Correio da Manhã, 1º Caderno, Rio de Janeiro, 9 de abril de 1964, quinta-feira, 
pág. 5. 



Revista de Direito e Política28

Não é, pois, difícil que pareça ao leitor mais suspeitoso que o 
que estava realmente em jogo na atitude de Campos de Carvalho era 
a salvação da própria pele. Ainda assim, é de bom alvitre que não 
fechemos os olhos para certos detalhes presentes nos dois comunica-
dos, sobretudo no primeiro. São detalhes que vem como salvo con-
duto. As declarações de “repúdio a quaisquer golpes totalitários” e 
de “defesa das liberdades democráticas e da luta pela emancipação 
cultural” são de uma ingenuidade ímpar e certamente não estariam 
nos planos de quem quisesse somente se proteger ou, biblicamente, 
negar a companhia dos aliados de outrora. 

4.
De qualquer forma, há algo mais importante a dizer sobre as 

notas do Correio da Manhã e do Jornal do Brasil, e que concerne à 
origem da “acusação” que pesou contra Campos de Carvalho. 

Já através da nota do Jornal do Brasil sabemos que se tratava 
de uma denúncia com base no fato do escritor ser “signatário do 
manifesto de fundação do Comando dos Trabalhadores Intelec-
tuais”, que, como informa o próprio Campos de Carvalho, tinha se 
dado havia seis meses, a 7 de outubro de 1963. Somente nos per-
guntamos o que isto tem a ver com militância comunista. Tentemos 
a explicação do fato. 

Com efeito, o manifesto do CTI, e o próprio Comando, tive-
ram lugar no instante em que o presidente João Goulart dava forma 
às profundas reformas na organização da vida e da sociedade brasi-
leiras. A rigor, a pauta que daria corpo às Reformas de Base de Jan-
go anunciadas no Comício da Central a 13 de março de 1964 fora 
gestada ainda em 1963. Concernentemente ao papel dos homens de  
ideias naquele momento, lembra Rodrigo Czajka que se tratava  
de um contexto que “permitiu a reavaliação do papel das entidades e 
associações intelectuais na formulação de uma identidade nacional”. 
E prossegue: 
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Nessa atmosfera é que surgiu o Comando dos Trabalhadores 
Intelectuais (CTI). Fundado em 07 de outubro de 1963, o CTI 
procurou desde o início de suas atividades congregar diversos 
artistas e intelectuais com o intuito de estimular a participação 
destes na consolidação dos interesses e reivindicações de uma 
“classe” dos intelectuais.8

Não obstante boa parte de seus quadros pertencesse ao PCB, 
o CTI não foi uma entidade vinculada ou submetida ao Partido; da 
mesma forma que não representava o governo de Jango. Todavia, 
como anota ainda Rodrigo Czajka:

(...) isso não inviabilizou a participação do CTI, nem o apoio 
de seus integrantes às atividades políticas do PCB e do gover-
no Goulart. A confirmação disso é a participação do Comando 
no Comício pelas Reformas do dia 13 de março de 1964, na 
Central do Brasil (RJ), promovido por diversas entidades em 
apoio ao governo federal. A carta de convocação para o famoso 
comício trazia 21 assinaturas, entre elas a de Ênio Silveira como 
representante do Comando dos Trabalhadores Intelectuais.9

Visto isso, o que nos interessa realmente é como se deu o im-
bróglio CTI /Campos de Carvalho /Comunismo, que acabou levando 

8 CZAJKA, Rodrigo. “O CTI e a formação das esquerdas culturais na década de 
1960”. In: Revista Temáticas Campinas — revista de pós-graduação em Ciências So-
ciais (IFCH/Unicamp), Campinas, janeiro/dezembro de 2011, p.63. Como lembra 
Czajka, “o CTI era presidido pelo editor Ênio Silveira” (a propósito, o editor de 
todos os livros de Campos de Carvalho, exceção feita a A lua vem da Ásia) “que 
durante três décadas esteve também na direção da editora Civilização Brasileira. 
Somavam-se ao grupo de membros-fundadores outros nomes como os do cineasta 
e historiador Alex Viany, do jornalista e crítico literário Álvaro Lins, do filósofo 
Álvaro Vieira Pinto, do jornalista Barbosa Lima Sobrinho, do dramaturgo Dias 
Gomes, do folclorista Édison Carneiro, do escritor Jorge Amado, do general e crí-
tico literário Manuel Cavalcanti Proença, do poeta Moacyr Felix, do historiador 
Nelson Werneck Sodré, do arquiteto Oscar Niemeyer, do jurista e desembargador 
Osny Duarte Pereira e o próprio Ênio, além de outras centenas de nomes que se 
solidarizaram com o manifesto de fundação”.
9 Id. Ibid. p. 68
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o escritor a buscar retratação pública nos jornais. Voltemos, pois, ao 
problema. 

Antes de tudo, é preciso dizer que se trata de um fato que ex-
cede as fronteiras do que seja lamentável e envolve uma das mais 
asquerosas figuras da moderna história brasileira tanto quanto era 
execrável o jornalismo praticado no veículo de sua propriedade. Re-
firo-me a Carlos Lacerda e à Tribuna da Imprensa, o mesmo jornal 
que, coincidentemente, em 1957, imputara a Campos de Carvalho, 
pela voz de Sérgio Milliet, o epíteto nada honroso “louco que escre-
via livros”. 

Na edição do dia 7 de abril de 1964, na primeira terça-feira do 
mês — uma semana após o golpe de 31 de março, ocorrido também 
numa terça —, a Tribuna da Imprensa, sob direção de Hélio Fernan-
des, trouxe em sua página 3 uma matéria que hoje faria inveja ao edi-
tor Bonner e a toda cúpula do Jornal Nacional. Em um terço de pá-
gina, à esquerda, e em letras garrafais, o jornal vociferou, à guisa de 
manchete: “Fundação do Comando dos Trabalhadores Intelectuais”. 

Tratava-se da reprodução do manifesto CTI, publicado seis 
meses antes, a 26 de outubro de 1963, no Correio da Manhã. Logo 
abaixo, entre o cabeçalho e a reprodução do texto original do docu-
mento de fundação do COI, com o nome dos afiliados e apoiadores 
da entidade, uma exortação que é o cúmulo da falta de escrúpulos:

Este é o manifesto do chamado Comando dos Trabalhadores In-
telectuais, que trabalhou ativamente pela implantação do gover-
no comunista do Sr. João Goulart. Republicando-o com todos os 
seus nomes, chamamos a atenção do alto comando militar. 

É difícil encontrar um adjetivo que seja condizente com a 
iniciativa que expunha, dentre muitos outros, nomes como Dias 
Gomes, Jorge Amado e Niemeyer, os médicos Mauro Lins e Silva e 
Álvaro Dória, os escritores Paulo Mendes Campos, Anibal Machado 
e Dalcídio Jurandir, o físico Leite Lopes, os músicos Carlos Lira e 
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José Luiz Calazans (o Jararaca, da dupla humorística com Ratinho), 
os dramaturgos Gianfrancesco Guarnieri, Oduvaldo Vianna e Odu-
valdo Vianna Filho, o comediante Agildo Ribeiro, os atores Flávio 
Migliacio e Joel Barcelos, os pintores Di Cavalcanti, Iberê Camargo e 
Djanira, os cineastas Joaquim Pedro de Andrade e Nelson Pereira dos 
Santos, os economistas Cid Silveira e Cibilis da Rocha Viana e mais 
de uma centena de notáveis profissionais do direito e da arquitetura, 
do teatro, do rádio e da televisão, da universidade e do cinema. 

Nesse rol de signatários, Campos de Carvalho apareceu na 17ª 
linha da coluna de escritores. Era a segunda vez que ela ocupava a 
Tribuna de Carlos Lacerda. Na primeira viera como “louco”; na der-
radeira, como “trabalhador ativo pela implantação de um governo 
comunista”. 

Não é tão sem razão a ideia de Jorge Amado a respeito das 
perseguições. 
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MEtEoroLogiA JUríDiCA

Alfredo Portinari Maranca

Trata o presente texto da questão de previsibilidade das mu-
tações do Direito. Neste momento conturbado, em que carregadas 
nuvens plúmbeas fecham o céu, seria interessante saber se, com 
todo o conhecimento jurídico, político, sociológico e filosófico que 
o humanidade alcançou, podemos ou não prever uma ruptura cons-
titucional, uma degradação lenta ou uma melhoria da qualidade  
do nosso Direito. 

1 Fatos observáveis e indícios de temporais

Para tratar da previsões jurídicas, é fundamental antes des-
cobrir uma forma de observar o Direito, uma forma de apreciá-lo 
para acompanhar as suas transformações. Acompanhar mutações no  
Direito pode não ser tão fácil, pois nada compraz mais ao jurista do 
que aderir a uma tradição vetusta e imutável. Os professores de Di-
reito Romano estão aí para nos provar que o Direito pode atravessar 
séculos mantendo a sua natureza. Até mesmo os valores do Direito 
Romano são até hoje apreciados e úteis no seu limite de aplicação.  

VoLtA Ao SUMário
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O modelo básico de reduzir uma situação econômica e social ao con-
flito entre Caio e Tício, a ser resolvido por um pretor segundo regras 
consolidadas, é extremamente tentador e enquanto este modelo pu-
der resolver os conflitos, nenhum problema adicional surge. Os con-
ceitos tradicionais romanistas são positivados em um Código Civil 
e os intérpretes sabem preencher as lacunas com conceitos que por 
algum motivo não foram positivados e assim o Direito Civil tradicio-
nal se aplica mesmo nos dias de hoje. 

Observa-se mudança jurídica, porém, quando os valores em 
jogo não mais podem ser mapeados nessa simbólica relação bilate-
ral entre Caio e Tício e, principalmente, os valores não puderem ser 
reduzidos a um mero pagamento financeiro, que liquidaria o litígio. 
Essa relação financeira bilateral é o verdadeiro átomo indivisível do 
Direito, o máximo de simplificação da situação social.

Um exemplo de momento histórico de mutação ocorreu na dé-
cada de 1930, poucos anos após o Brasil ter superado o escravagismo 
legalizado, com a polêmica sobre a natureza contratual das relações 
de emprego, quando Orlando Gomes, com todo seu talento, tentou 
ampliar o Direito Civil fundando a teoria contratualista do direito do 
trabalho. Do desenvolvimento desta abordagem civilista do direito 
do trabalho, desprendeu-se um verdadeiro Direito do Trabalho, re-
conhecendo que não basta o empregado e o empregador contratarem 
com suas livres vontades, é necessária uma tutela do Estado sobre 
esse contrato em particular. 

Nas palavras de Luiz Blanc, citado por Ataliba Nogueira (1945), 
“A Liberdade não é apenas o direito, é também o poder de ser livre”.  
A liberdade de contratar é reconhecida no direito do trabalho não como 
um direito teórico, mas dependendo do indivíduo poder ser livre, num 
regime que coloca a vida do operário à mercê da oferta e da procura, que 
o entrega, com toda sua família, aos rigores da concorrência.

Objeto de toda uma biblioteca de direito trabalhista, a relação 
de emprego caracteriza-se pela desproporção entre os contratantes. 
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Ao reconhecer que Caio é bem diferente de Tício, a relação mera-
mente civil se desequilibra e se torna objeto de um vigoroso direito 
trabalhista. Verdade é que, nesses nossos tempos pós-celetistas, essa 
perspectiva histórica da tutela do direito trabalhista retrocedeu. As-
sim ocorre no âmbito das mutações históricas do Direito, os institu-
tos vêm e vão como nuvens passageiras, mas assim é o clima, às vezes 
ensolarado, às vezes sombrio. 

2 Causas dos ventos jurídicos

Assim como para entender o fenômeno meteorológico é neces-
sário se entender as circunstâncias que causam os ventos, a rotação 
da Terra e as forças de Coriolis, para se entender as mutações do Di-
reito é necessário saber ao sabor do quê o Direito muda e um fator de 
inegável influência é a política, ou melhor, os ideais políticos da po-
pulação na época. A relação entre Direito e Política é de causalidade 
controversa e um exemplo instrutivo é a trajetória intelectual de José 
Joaquim Gomes Canotilho, autor da Constituição Dirigente, em de-
fesa de uma Constituição que vincule e direcione o legislador. Com 
a ideia de constituição dirigente surge a ideia de que a Constituição 
causa a política, o que não pareceu correto posteriormente nem mes-
mo ao próprio Canotilho, que abandonou a obra, por entender que 
ela estava sendo interpretada como a possibilidade de uma Consti-
tuição desenhar uma utopia qualquer e tão somente o fato da Cons-
tituição desenhar essa utopia a tornaria possível. Em fortes palavras, 
Canotilho julga que as constituições “carregadas de pragmatismo”, 
enumerando a Constituição mexicana de 1918, a brasileira de 1988 e 
a portuguesa de 1976, “estão em um `fosso´, sob o olhar implacável 
de muitos escárnios e mal-dizeres”. 

Também não é verdade que o Direito não muda, não pode evo-
luir, nem que o legislador ou intérprete não pode se inspirar em suas 
utopias. 
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Quando uma pessoa quer parar de fumar, evidentemente não 
basta dizer que parará. É preciso que essa intenção se torne uma prá-
tica e que a prática perdure, fazendo com que a norma “não fumarei” 
se consolide em realidade. É o que prevê Miguel Reale com a histo-
ricidade tridimensional do Direito, a lei inicialmente é palavra, sur-
gida de intenções legislativas, mas aplicada ao fato, reiteradamente, 
torna-se norma. Até mesmo sem alteração legislativa uma evolução 
da norma pode ocorrer. A mutação se inicia quando valores e fatos 
se cristalizam em uma norma, que por si mesma gera valores e fatos, 
que geram outra norma e assim por diante. Essa evolução interpre-
tativa pode ocorrer até o que Reale denomina limite da “elasticidade 
normativa”. É neste sentido que Anna Ferraz (2015) escreve sobre 
as mudanças informais ocorridas na própria Constituição, apesar da 
autora não destacar a política como força motora dessas mudanças. 

È preciso, porém, estudar e classificar as utopias políticas que 
geram os valores do Direito, como um meteorologista classifica as 
nuvens para saber como o tempo mudará. 

3 Utopia e Direito

O Direito vigente em um Estado, em determinada época, é fru-
to do pensamento político daquele Estado e para entender bem as 
mutações do Direito é preciso entender o que as pessoas acreditam 
que estão fazendo naquele Estado, mesmo que não seja efetivo resul-
tado das ações dessas pessoas. É importante entender a cesta de ideo-
logias políticas da nação e que utopias as pessoas crêem ser possíveis. 
Utopias socialistas, liberais, anarquistas, individualistas, totalitárias, 
teocráticas. 

Ao dizer utopia, não pretendemos que sejam ideais e paradi-
síacas, podem mesmo ser infernais, o que importa é que sejam mo-
delos simplificados de pensar o Estado. A nomenclatura é confusa e 
variável ao longo do tempo. Por exemplo, um cidadão nos Estados 
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Unidos do século XIX que fosse transportado para hoje acreditaria 
que o seu país está vivendo um socialismo, com saúde parcialmen-
te pública, assistência social e previdência controlada pelo Estado.  
O que hoje se chama liberalismo é muito diferente do que se entendia 
por liberalismo em meados do Século XX. 

Ataliba Nogueira, em seu imortal livro “O Estado é Meio e Não 
Fim”, passa pelas mais diversas teorias que diferem pelo que enten-
dem que seja a finalidade do Estado. Entre as várias ideologias que 
rejeitam o Estado, o liberalismo não aparece, pois para o liberal é 
necessária a existência de polícia para garantir a liberdade individual. 
Aparece a anarquia, com seus defensores da liberdade individual, 
como Bakunin e os ideais totalitários que se caracterizam pela impo-
sição de uma política moral de costumes. 

Assim como os outros nomes mudam ao longo do tempo, a 
anarquia do século XXI é totalmente diferente. Não é mais possível 
um Estado de natureza, pois a sociedade não é mais ingenuamente es-
pontânea. A sociedade no século XXI é feita por programas de com-
putador, modelados para criar um ambiente individual de conforto e 
consumo. Zuboff (2019) faz uma magnífica e profunda análise dessa 
nova forma de poder, instrumentalizando a comunicação humana, 
do ponto de vista tecnológico e social. Longe do humano isolado es-
tar em um Estado de natureza, está em uma rede social artificial e 
gerida por interesses financeiros de impulsionamento. O indivíduo 
convive e dialoga com essa sociedade, sozinho em seu celular, sem 
suspeitar que seus interlocutores são escolhidos por um programa de 
computador e, por vezes, são programas de computador. Em muitos 
sentidos, a anarquia contemporânea acaba se identificando com o 
que se denomina de individualismo.

O individualismo, como teoria política, iniciou seu desenvol-
vimento no plano econômico e, segundo Ataliba Nogueira, apare-
ceu como reação ao absolutismo de Estado e, ironicamente, contra 
o poder de certas corporações. Ironicamente, pois no Século XXI o 
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individualismo se tornou a rendição às corporações mantenedoras 
das redes sociais. 

É desconcertante tentar classificar o pensamento político na 
segunda década do Século XXI, pois a grande demanda por uma 
pauta moralista é totalmente incompatível com a rejeição do Estado 
e de sua estrutura. Só o pan-estatismo, sob a forma de nazismo, fas-
cismo, comunismo, fundamentalismo teocrático, pode impor uma 
moral aos indivíduos e esse é exatamente cerceamento da liberdade 
que mais horroriza os liberais. Essa combinação de pauta moralista 
com ideal individualista de negação do Estado, é característica do 
começo do Século XXI e mereceria um novo nome, como magicis-
mo, pois assim como um ilusionista chama a atenção para uma mão 
enquanto manipula as cartas com a outra, o político acena com ideais 
moralistas para agir de maneira individualista.

Se o pan-estatismo moralista é apenas ilusionismo, sendo o 
substrato verdadeiro e real de individualismo, podemos desde já tra-
zer a previsão do tempo, transcrevendo o que Ataliba Nogueira prevê 
para uma nação individualista:

“É pois o individualismo destruidor da moralidade pública. 
Ainda mais, se os cidadãos são vítimas de calamidades públi-
cas, como forte e prolongada crise econômica, epidemias, etc.; se 
arrastam vida de sofrimento e penúria; se jazem na ignorância 
e na miséria, isso pouco importa ao Estado, uma vez que haja 
desempenhado e continue desempenhando o único papel atri-
buído a ele pela teoria, que também o faz indiferente quanto 
ao modo por que os indivíduos desfrutam da liberdade, se na 
prática do bem e da virtude, se na do mal e dos vícios. Uma vez 
salva a igual liberdade de todos, não se pode ele opor ao adulté-
rio, à bigamia, à imoralidade, à pornografia e demais aspectos 
da licença e da libertinagem.”

Dificilmente o discurso de Ataliba Nogueira poderia ser afas-
tado como de esquerda, ou “comunista”, como habitualmente ocor-
re na polarização ideológica usada para impedir o diálogo político.  
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Se por um lado o ideal, seja ele qual for, propõe soluções, a redução 
dos ideais a um bipolarismo esteriliza o diálogo e as idéias e impede 
qualquer ação. Em vez de propor uma solução diferente, o crítico 
simplesmente “é contra”, ou “apoia”, sem necessidade de raciocínio ou 
desenvolvimento da ideia. 

Outro bom exemplo de reducionismo instrumental do direi-
to, ocorre no Direito Tributário. Para discutí-lo, iremos introduzir  
Kelsen na reflexão.

4 previsão no Direito tributário

Miguel Reale (1996) sintetiza o grande legado kelseniano como 
um fenômeno ocorrido na segunda metade do Século XX, como a 
tentativa de libertar a Jurisprudência de uma cidadela, em que o Di-
reito era cercado por todos os lados por psicólogos, economistas, 
políticos e sociólogos. Cada um desses profissionais tentava se apro-
priar da Jurisprudência, “transpor os muros”, nas palavras de Miguel 
Reale, para torná-la sua, para incluí-la em seus domínios. Kelsen 
tentava “purificar” o direito, torná-lo livre dos elementos que eram 
classificados como metajurídicos, externos ao Direito. 

No direito das obrigações, a vontade jurídica foi destituída de 
seus elementos psicológicos e filosóficos, na criação de um instituto 
jurídico da “vontade”, arbitrário e simples, lógico e acessível, funcio-
nal apesar de arbitrário filosoficamente. É a concepção da norma ju-
rídica como entidade lógico-hipotética, para qualificar ou constituir 
juridicamente a experiência social. 

Poucas áreas do Direito sofreram um empobrecimento tão 
grande com essa abordagem quanto o Direito Tributário. A relação 
social tributária é uma rica e complexa relação social, entre um Es-
tado tributante e uma relação econômica que como tal é complexa e 
multidimensional. 
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Para operacionalização do Direito Tributário, o positivismo 
kelseniano impôs uma supersimplificação tão poderosa quanto o de 
transformar o paradoxal e neurótico desejo humano que gera um 
contrato em uma “vontade jurídica”, suposta e arbitrária. A ferra-
menta usada no direito tributário para reduzir a pó o caráter eco-
nômico, humano e social da tributação de uma relação jurídica é 
o chamado “lançamento” definido pelo artigo 142 do Código Tri-
butário Nacional como “o procedimento administrativo tendente a 
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devi-
do, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 
penalidade cabível”.

A redução do direito tributário à análise dos lançamentos é 
mais do que um artifício instrumental, é uma forma de apagar toda 
a influência que o direito tributário exerce sobre as forças econômi-
cas da sociedade. Desaparece do interesse jurídico toda a elaboração 
de normas, toda a sofisticação das obrigações acessórias, que têm a 
função de trazer transparência para as relações econômicas da socie-
dade. Sendo o lançamento pago, há uma aura de licitude, não se co-
gitando da lavagem de dinheiro que ali pode estar efetivamente ocor-
rendo. Observa-se tão somente a relação privada entre sujeitos fictos, 
uma empresa e o Estado, pouco importando quem realmente paga 
o imposto e de quem é tirado o recurso que é destinado ao Estado. 
A complexa relação social e econômica é precificada, tecnicamente 
liquidada. O lançamento, essa fotografia caricata de uma complexa 
relação jurídica, é criado para ser disforme e defeituoso, pronto a 
servir de matéria-prima para um inevitável processo tributário, se 
houver interesse financeiro para tanto. O processo tributário explora 
as fragilidades inevitáveis dessa simplificação até que se esgote o in-
teresse de anular o lançamento realizado.

Essa artificial, senão inocente, ideia de se colapsar toda uma 
relação humana em uma relação bilateral e um valor devido, poderia 
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ser usada no Direito de Família para se expôr o seu absurdo. Um 
casal com seus familiares, amigos e filhos, suas relações financeiras e 
bens, decide terminar uma vida em comum. Para solucionar juridi-
camente essa questão, uma solução kelseniana positivista poderia ser 
buscar um ser iluminado que lançaria esse divórcio, estabelecendo 
o montante do valor devido, identificando o sujeito passivo e, sendo 
caso, propondo a aplicação da penalidade cabível. Imaginando que 
essa solução jurídica pode pacificar algum conflito. Há algo de de-
finitivamente individualista em se limitar a relação ao resultado do 
lançamento. 

O lançamento tributário reduz a relação jurídica pontual a um 
pó solúvel, mas não tem o condão de atender às necessidades jurídi-
cas da relação real e, principalmente, não toca nos reais valores que 
fundamentam a relação social e econômica humana subjacente. Ape-
nas cria uma relação simples financeira bilateral, fundada em uma 
montanha de arbitrariedades discutíveis judicialmente. 

É importante que se reconheça a complexidade econômica e 
social da relação tributária, não confundindo esse problema com o 
efeito desertificante do lançamento.

5 Direitos Difusos

Uma grande alteração deste paradigma civil bilateral, também 
durante o Século XX, foi o reconhecimento de que existem relações 
mais complexas que podem ser tratadas pelo Direito, a defesa dos 
Direitos Difusos. 

Em verdade, todo direito tinha em sua origem fática alguma 
característica transindividual e difusa. Alguns, porém, por conve-
niência, são aceitos pela sua simplificação bilateral. 

Uma compra e venda de um medicamento é uma relação bila-
teral. Há, porém, um interesse público em que o medicamento seja 
adequado, que o destinatário do medicamento (não necessariamente 



Revista de Direito e Política42

o comprador) seja beneficiado, que o vendedor seja acompanhado de 
um farmacêutico responsável e que esse mesmo medicamento tenha 
sido aprovado por algum órgão fiscalizador de sua eficiência e do 
controle de seus efeitos colaterais. Importante é que o preço não seja 
exorbitante, uma vez que o doente não tem grandes condições de 
negociar com o fabricante esse preço e que aquele medicamento não 
seja falsificado. O pagamento é feito com um meio de uma transação 
que deve estar incluída no controle monetário do Banco Central e é 
de se esperar que a empresa pague seus tributos nessa operação. 

Por outro lado, porém, alguém pode ver Caio recebendo o re-
médio de Tício e retornando um preço. 

Assim também em uma compra e venda de uma terra ocupada 
por índios ou ao comprar um terreno na mata ciliar de um rio para 
construir uma indústria. Ver o direito como difuso é prerrogativa de 
um Estado sofisticado e desenvolvido. 

6 Conclusão

O direito tributário e o direito romano são exemplos de como é 
possível desenhar uma relação bipessoal nuclear, mensurável em di-
nheiro, que é um átomo de relação jurídica. A redução de uma rela-
ção social real e multifacetada a este átomo desertifica e tira o caráter 
humano da relação real, mas muitas vezes pode ser funcional para 
determinadas finalidades. 

Dependendo do substrato ideológico de uma sociedade, pode 
o Direito se reduzir mais ou menos a esse chão, desertificando o as-
pecto social na norma. A ideologia individualista costuma conduzir 
notoriamente a esse tipo de simplificação: o problema da previdên-
cia, por exemplo, não é a necessidade de tutelar quem não mais pode 
trabalhar por seu desgaste durante uma vida difícil, mas um proble-
ma meramente orçamentário. 
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Quando a imposição desta simplificação não pode ser apre-
sentada, é necessário lançar mão do magicismo político, em que um 
ilusionista chama a atenção para um problema social moral e huma-
no, sem a menor intenção de resolvê-lo, apenas para que neste mes-
mo tempo, com a outra mão, opere com cruas relações econômicas. 
Acena com uma pauta moralista, mas tira qualquer chance do Esta-
do cumprir as promessas de melhores condições, pois a rejeição do 
Estado e de sua estrutura opera para substituir o poder de polícia do 
Estado (núcleo essencial do liberalismo, pois permite a tranquilidade 
necessária para o exercício da liberdade individual) pelo cada um 
por si que não mais se identifica com o anarquismo, mas pretende se 
apresentar como liberalismo mágico, ou magicismo.

Findo o espetáculo, a sociedade sujeita ao magicismo não 
se acalenta com o crescimento do PIB enquanto se vê em uma 
desigualdade social cada vez mais degradante. 

Desconsiderando os fogos de artifício do magicismo e obser-
vando apenas os efeitos reais da política implementada, tem-se uma 
aplicação galopante de uma política individualista, determinando a 
catastrófica previsão de Ataliba Nogueira na década de quarenta para 
uma nação que se entrega ao individualismo. Por mais que se queira 
relativizar a meteorologia, com esse acúmulo de nuvens plúmbeas, a 
tempestade é quase certa. 
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rESiStinDo AoS CriMinoSoS 
gLobAiS: ADVogADoS DoS DirEitoS 

hUMAnoS E DA nAtUrEzA DE  
toDo MUnDo UniDoS

Carlos Marés 

Os direitos sociais, culturais, ambientais e humanos de uma for-
ma geral foram conquistados aos poucos, com muita luta, com retro-
cessos e avanços. O Estado, sempre obsequioso aos capitais, dá com 
uma mão e tira com a outra. As conquistas antecedem às leis e, quando 
as leis são postas, muitas vezes, reduzem as conquistas, por isso não 
basta estar na lei, o processo de disputa ou luta, continua para que a lei 
seja aplicada, melhorada, reposta, interpretada para melhor. E o me-
lhor é sempre o lema proposto por Thomaz Muntzer no século XVI, 
OMNIA SUNT COMMUNIA (Todas as coisas são comuns), o melhor, 
assim, é a ampliação dos sujeitos comuns de direito, homens, mulheres, 
demais animais, plantas, natureza como um todo. Retrocesso, portan-
to, é a diminuição da aproximação do melhor. As lutas sociais buscam 
aproximar os direitos do omina sunt comumunia, o Estado e e as for-
çar econômicas do capital agem para afastar a sociedade do princípio, 
freiando os avanços e sempre que possível promovendo retrocessos.

No século XIX os trabalhadores europeus conseguiram in-
troduzir nas leis garantias aos assalariados. No mesmo século os  
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latino-americanos conquistaram o fim da escravidão. Com isso hou-
ve avanços, sempre ameaçados, dos chamados direitos trabalhistas e 
das relações de trabalho, ainda muito longe do omnia sunt commu-
nia, mas reduzindo um pouco a parte de trabalho grátis arrancado 
aos trabalhadores.

No século XX os povos indígenas, depois de quinhentos anos, 
conquistaram o direito de continuar a ser indígenas, independente-
mente dos direitos da modernidade capitalista. Além disso, passou a 
ser direito o respeito a natureza, e quem sabe o direito da natureza 
existir. Estes dois direitos, dos povos e da natureza são impróprios 
aos capitais e o estado se esforça em não aplicá-los ou esquecê-los. 
Foi duríssima a luta para inclui-los nos sistemas jurídicos, e não me-
nos dura as lutas para aplicá-los.

Os direitos das mulheres avançou significativamente nestes 
dois últimos séculos, mas continua frágil, fugidio e muitas vezes en-
ganoso. O Estado dá na lei e não cumpre na prática e sempre há for-
ças buscando sua redução na prática. Ora se conquista o direito à 
homoafetividade, ora se pune e se mata homoasetivos.

Mesmo as pequenas conquistas são necessárias. Mas se é con-
quista, é porque o status quo não queria conceder e sempre concede 
de má vontade, como arrancado, por isso sempre está interessado 
a voltar atrás e o fará se tiver condições. Voltar atrás é o retrocesso. 
Daí se criou o princípio da proibição do retrocesso, porque não faz 
sentido voltar atrás de medidas que superam o pior.

A Teoria jurídica, principalmente a constitucional, passou a dar 
relevância e efetividade à Constituição, porque o avanço em geral se 
tem logrado, na América Latina, nos processos constituintes quando 
democráticos. Foi, assim, um avanço quando as constituições, que 
eram apenas programas a serem alcançados quando fosse possível, 
passaram a ter força normativa e passaram constituir direitos aplicá-
veis independentemente de leis. Os direitos entravam nas constitui-
ções mas, a gosto dos poderosos, eram rasgados em seguida, como 
uma folha de papel, dizia Lassalle. A força normativa da Constituição 
impõe que pelo menos as maiorias eventuais que fazem as leis não 
possam retroceder.
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Ainda assim, o Estado dispõe de duas formas de fazer retro-
ceder, mudar a constituição e os direitos nela contido ou escrever 
leis ou praticar atos administrativos que retrocedam mas afirmar que 
não retrocedem, neste caso apoiado por decisões judiciais que afir-
mam que não retrocedem. A primeira é direta, a segunda sutil, ambas 
dependem de força política, militar, econômica, midiática, judicial.

Para evitar a primeira, em 1988 os constituintes decidiram que 
alguns avanços não poderiam retroceder. Criaram-se, então, as cha-
madas cláusulas pétreas. “Não será objeto de deliberação a proposta 
de emenda tendente a abolir: I – a forma federativa de Estado; II – o 
voto direto, secreto, universal e periódico; III – a separação dos Pode-
res; IV – os direitos e garantias individuais”, dispôs o artigo 60, § 4º. 
Isto significa que estes quatro modestos itens não podem ser objeto 
de retrocesso. Entendeu-se, também, generosamente, que direitos e 
garantias individuais tinham que abranger o mais amplo espectro, 
inclusive os direitos coletivos, meio ambiente, patrimônio cultural e 
todos quantos fossem sendo integrados nos Tratados Internacionais 
de Direitos Humanos. Mas, como tudo que diz respeito a restrições 
aos poderosos interesses do capital, nem todos entenderam assim. 
Mesmo porque, entre os direitos e garantias individuais está a pro-
priedade dos meios de produção.

Se o direito fosse uma aritmética, poderíamos dizer que esta-
mos bem, porque deveria haver um equilíbrio entre todos os direi-
tos e os meios de produção se subordinariam aos demais. Mas não 
é assim. Quem diz que uma lei seria inconstitucional por violar a 
proibição de retrocesso? No Brasil um corpo de juízes nem sempre 
afinados com direitos sociais e sempre preocupados com as questões  
econômicas, portanto com os meios de produção. A decisão das 
inconstitucionalidades da Lei Florestal é o exemplo mais recente e 
marcante. É claro que retrocedeu, havia uma lei que protegia mais e 
foi revogada por uma que protege menos a natureza, mas a discus-
são pontual, tergiversada, pelas maiorias eventuais do STF negou a 
aplicação do princípio. E se uma nova constituinte for chamada e 
retirar simplesmente o artigo 60? E se uma nova lei retira direitos dos 
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trabalhadores e os Tribunais decidem que isso é apenas atualização 
a novos tempos? E se o Governo decide não participar mais dos Or-
ganismos Internacionais, não reconhecer mais a força dos Tratados?  
O Poder, baseado no dinheiro, nas armas e no controle da informação 
e na auto-proclamação da legitimidade, se limita por normas jurídi-
cas, daí a importância do Direito, mas o poder pode não cumpri-las,  
fingir que as cumpre, ou mudá-las e impô-las, como não são poucos 
os exemplos históricos. O pode é o poder!

Daí os crimes terríveis da Samarco, Hydro, Vale, ligadas, inter-
ligadas por capitais e interesses econômicos. E o Estado e seus diri-
gentes, complacentes, compungidos muito mais pelos prejuízos, pela 
quebra de produção, pela baixa da bolsa do que pelas mortes de rios, 
plantas, animais e gentes.

Eis o retrocesso em sua maior escala. Para acabar com isso só 
acabando com a lógica do lucro e aplicando a lógica da vida. Entre-
tanto, enquanto a vida simples não vence o lucro da soberba, o que 
fazer? Está cada vez mais claro que a esperança na institucionalidade 
do poder judiciário e órgãos como o ministério público se esvai na 
medida em que nem mesmo a universalidade da lei conseguem im-
por. No Brasil este órgãos se tornaram oligárquicos, no exato sentido 
da palavra oligarquia. Mas não se deve deixar de acioná-los, porque, 
como em toda oligarquia, há dissidentes e porque a negação do óbvio 
é sempre constrangedora.

O mundo globalizado oferece, porém, alternativas internacio-
nais, já sejam por meios dos tímidos tribunais e cortes de direitos 
humanos, já sejam por ações judiciais nos países sedes das multina-
cionais. Para lutar contra retrocessos nós, advogados de direitos hu-
manos, da natureza, de povos, temos que ampliar o âmbito de nossa 
ação e associarmos a advogados de outras latitudes, porque embora 
os crimes sejam locais, os criminosos são globais.1

* Texto escrito a partir da intervenção especialmente preparada para o Ciclo de 
Debates “Princípio da Proibição do Retrocesso Social e Ambiental” realizado no 
dia 16 de janeiro de 2019 pela APRODAB, com apoio do PROLAM, do IBAP e da 
CDDH/FFLCH-USP, no Prédio da Geografia USP, em São Paulo.



49

QUAnDo JUízES  
JULgArAM JUízES

Celso Augusto Coccaro Filho1

O filme “Julgamento em Nuremberg”, de 1961, é uma obra 
maiúscula, que explora desdobramentos pouco conhecidos daquele 
julgamento. É notório o julgamento inaugural, no qual perfilaram no 
banco dos réus as autoridades do primeiro escalão do Reich, entre 
elas os fundadores do Partido Nacional-Socialista, Hermann Göe-
ring e Rudolph Hess, além do teórico-guru Alfred Rosenberg.

Este fato histórico marcou positivamente a luta pelos Direitos 
Humanos, com inestimável auxílio na criminalização internacional do 
genocídio e outros atos atentatórios à humanidade. Mas é um julga-
mento imperfeito, pela inegável suspeição moral da parte acusadora.

A Inglaterra ainda era a “Pérfida Albion”, ícone do imperialis-
mo predador, e participou ativamente das manipulações que acaba-
ram no conflito mundial. Tentou lançar a URSS contra a Alemanha, 
no Pacto de Munique (1938), ao apoiar as reivindicações germâni-
cas em zona de influência eslava. Usou a defesa da integridade do  

1 Sócio fundador do IBAP, é escritor e procurador do município de São Paulo.
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território polonês como mero pretexto, ao ignorar a agressão sovié-
tica de 1939. Foi a responsável por milhares de mortes de civis nos 
infames bombardeios noturnos de Hamburgo e de Dresden (este re-
tratado no “Matadouro 5”, de Kurt Vonnegut).

O seu derivado norte-americano não se saiu melhor. Além da 
obviedade de Nagasaki/Hiroshima, atraiu o Japão para a evidente 
reação bélica, ao realizar o severo bloqueio econômico daquela agres-
siva nação, em 1941. Seus empresários anticomunistas flertaram com 
o nazismo. Os “Estudos de Tuskegee” (uso de negros como cobaias 
da evolução da sífilis, na década de 1930), a segregação das tropas 
negras na guerra, o racismo assumido no Sul e velado no Norte, não 
o colocavam numa situação confortável como acusador e julgador de 
crimes raciais.

A União Soviética era a nação dos expurgos homicidas e do Gu-
lag. As perseguições e os assassinatos provocados pelas mais simples 
discordâncias políticas envergonhavam a “Noite das Longas Facas” 
nazista. Entre Stalin e Hitler havia mais semelhanças que diferenças. 
O pacto Molotov-Ribbentrop foi acintoso. A divisão da Polônia com 
os nazistas e a invasão da Finlândia e dos Países Bálticos, em 1939, 
como resultado do protocolo secreto daquele pacto, em nada difere 
da agressão bélica germânica.

No curso da guerra se revelou, porém, uma grande diferença 
de grau. Os campos de extermínio alemães e o perfil criminoso da 
gang nazista eram insuperáveis e criaram o álibi para a consciência 
dos juízes e dos promotores aliados. A formação de democracias e 
do comunismo não era, também, marcada pela pulsão da morte, que 
transfixava a alma nazista. Enfim, embora a justiça tenha sido apli-
cada pelos vencedores, a causa dos Direitos da Humanidade foi en-
grandecida.

Voltando ao filme, o cenário é a terceira etapa dos julgamentos 
continuados de Nuremberg, denominada “Processo contra os Juristas”, 
que se desenvolveu de fevereiro a dezembro de 1947. Antecederam esta 
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etapa o Julgamento contra os Médicos e o Processo Milch; e a suce-
deram os casos Pohl e Flick, o Processo IG Farben, o Processo contra 
os Generais, o caso RuSHA, Processos Einsatzgruppen, Krupp, con-
tra os Ministros e o Comando do Exército.

A obra explora alguns tópicos interessantes: a dificuldade 
enfrentada pelo juiz norte-americano em julgar colegas magistra-
dos, que aplicaram as leis vigentes no período é um grande dilema.  
O outro resultou das influências decorrentes do início da Guerra 
Fria, do Bloqueio de Berlim, e pela necessidade de atrair os alemães 
para o lado das potências ocidentais, o que recomendava o recuo nos 
processos genéricos de “desnazificação”.

A trama flui pelas imputações aos juízes alemães: aplicação da 
pena de esterilização para desafetos políticos e da pena de morte pe-
las relações sexuais inter-raciais. A defesa argumentou que a “auto-
ridade legal da ordem jurídica” justificava estas decisões. As leis edi-
tadas regularmente no período capitulavam os ilícitos e as sanções. 
Dois casos concretos foram explorados: um alemão cujos pais eram 
filiados ao Partido Comunista, e que sofreu a pena de esterilização. 
Uma moça alemã que se envolveu com o locador de seu imóvel, um 
velho senhorio judeu, que foi condenado à pena de morte.

As cenas que envolvem o advogado dos juízes alemães são no-
táveis. O ator Maximilian Schell levou o Oscar de 1961 pela repre-
sentação de um advogado formado naquele período conflituoso, e 
que havia sido aluno e admirador de um dos réus, apresentado como 
um renomado jurista do Reich (ator Burt Lancaster). Ao interrogar o 
rapaz, procura provar que a esterilização não teria decorrido da filia-
ção partidária dos pais, mas do fato de que era mentalmente limitado 
(“imbecil”, como retratado no filme). Insiste nisto; a pena era legal, o 
réu era mentalmente retardado e a lei admitia a ablação eugênica; o 
comunismo dos pais não teve nada a ver, não ocorrera erro judicial!

Ao interrogar a moça, que revelava ter tido relação de amizade 
paternal com o senhorio, e nada mais do que isso, traz provas de que 
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não, tivera efetivamente relações sexuais ilícitas, o processo correra 
sem falhas e a pena era legal, o juiz que a aplicou não errara, não 
poderia responder pela morte do senhorio... O advogado não pa-
recia notar que argumentava como um extremista do nacional-so-
cialismo, condição que negava. A prevalência despercebida desta 
personalidade adquirida pela educação ideológica é um dos pontos 
altos do filme.

Quando o processo rumava ao seu desfecho, surge a notícia do 
Bloqueio de Berlim pelos soviéticos e a necessidade de atrair a sim-
patia dos alemães para a causa ocidental.

O promotor é então seduzido com argumentos externos que, 
por aqui, receberiam a vulgar denominação de “deixa disso”: há rea-
lidades políticas supervenientes e importantes, o mundo mudou, o 
ressentimento que impulsiona estes julgamentos deve ser superado...

Assim, após ignorar heroicamente a sedução vinda de outra 
fonte, uma bela e importante nobre alemã (a atriz Marlene Dietrich), 
viúva de um militar derrotado e executado pelos vencedores, o juiz 
americano profere a sua sentença, e condena os seus colegas juízes à 
prisão perpétua.

Este juiz foi retratado no filme por um provinciano magistrado 
do Estado do Maine, chamado Dan Haywood (o ator Spencer Tracy), 
que fora forçado a se aposentar porque não conseguira ser reeleito. 
Há uma crítica velada a esta forma de nomeação de magistrados nos 
Estados Unidos, com a alusão de que o juiz “mexera com quem não 
devia”, em contraste com a firme posição que manteve no julgamento.

O fundamento da sentença é de obviedade hollywoodiana: os 
juízes sobrepujaram os limites da justiça natural, superando-os pela 
lei, no seu aspecto formal, e assim o fazendo violaram a dignidade 
humana e devem ser condenados. Os diálogos posteriores é que en-
riquecem o veredito e a obra cinematográfica. Ao elogiar a precisão 
argumentativa do advogado alemão, o juiz lhe diz que “ser lógico não 
significa estar certo”.
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Aos juízes condenados: se fossem todos vocês loucos ou perver-
sos, tudo o que aconteceu não passaria de um acidente natural, uma 
grande catástrofe causada por força maior; mas os senhores estão sa-
dios e são juízes... O réu principal e jurista renomado revela profunda 
constrição. Garante-lhe que não sabia que milhões morreriam, que 
jamais concebera ou aceitara a hecatombe do genocídio. E lhe pede: 
acredite nisto, é importante. O juiz lhe responde: no momento em que 
você condenou o primeiro homem que sabia ser inocente, aceitou este 
futuro que agora rejeita como passado indesejável...

Como seria se este simpático personagem de ficção repentina-
mente se materializasse no Supremo Tribunal Federal, aqui no Bra-
sil? Quem desejar poderá escrever o seu próprio roteiro...
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o CASo Do  
bAnCo DE ALAgoAS

Davi Beltrão de Rossiter Corrêa1

prólogo

A questão do superendividamento enfrentada nesse trabalho é 
um problema real que merece atenção especial das autoridades públi-
cas e das instituições que operam no mercado de serviços financeiros. 

O Poder Judiciário tem recebido uma quantidade expressiva 
de ações revisionais de servidores públicos incapazes de quitar seus 
débitos da forma contratada e comprometimento salarial excessivo. 
As decisões judiciais proferidas nos últimos anos pelo Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e Territórios em casos desse tipo apresen-
tam divergências consideráveis de entendimentos e conclusões. 

Desencaixar toda a situação para um período histórico ante-
rior e deslocar o julgamento para um Tribunal de Justiça imaginado 
permite refletir sobre os desdobramentos de uma diretiva governa-
mental na vida financeira de cidadãos com mais liberdade, em um 

1 Associado regular do IBAP. Advogado empregado do BRB Banco de Brasília, Con-
sultor Jurídico do BRB (responsável pelo departamento jurídico) desde abril/2019.
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esforço mais imaginativo do que especulativo e sem o compromisso 
de interpretar o direito por uma argumentação coerente, sob a pers-
pectiva do ordenamento jurídico posto. Para isso foram invocados 
os dispositivos pertinentes do Código Civil de 1916 e da Constitui-
ção da República de 1891, assim como evitou-se referência a temas 
jurídicos mais atuais, como dignidade da pessoa humana e a própria 
noção de consumidor. 

As ideias e conclusões dos votos dos Desembargadores do ima-
ginado Tribunal Superior de Alagoas foram extraídos de precedentes 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, decorrentes de casos de 
servidores públicos clientes de instituições financeiras endividados, 
e também do verbete sumular do Superior Tribunal de Justiça n. 603, 
editado em fevereiro de 2018 e cancelado seis meses após gerar diver-
sas interpretações equivocadas. 

Informações sobre a história de Alagoas foram encontradas na 
hemeroteca digital da Fundação Biblioteca Nacional (agradeço ao 
Professor Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy por me apresentar o 
portal) e em obras de autores locais. São reais o fato de que o presi-
dente do Banco de Alagoas daquela época, José Fernandes de Barros 
Lima, se tornou Governador do Estado; a existência de um Montepio 
dos Servidores de Alagoas recuperado com resgate de títulos da dí-
vida pública; a quantidade de Municípios e a estrutura da justiça de 
Alagoas naquele momento histórico; a imagem de uma Justiça lenta 
e ineficiente registrada na mensagem do Governador do Estado em 
1920; e a conclamação dos alagoanos para adesão à Revolução de 
1930, por meio de panfletos jogados do céu em 13.10.1930, com a 
aprovação do ato pelos militares do Estado, inclusive a polícia militar.

Esse trabalho não se destina, de maneira alguma, a fazer críti-
cas à política de crédito das instituições financeiras ou aos devedores 
que buscam o Poder Judiciário, amparados pela Constituição Federal 
quanto ao seu direito de acionar a justiça. A ambição é de criar um 
texto que possa servir como instrumento de reflexão e estudo da filo-
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sofia do direito nas faculdades de direito, inpirado nas obras de Lon 
L. Fuller, O caso dos exploradores de cavernas e O caso dos denuncian-
tes invejosos, cuja leitura me permitiu evoluir no conhecimento da 
essência ideológica de diferentes correntes da filosofia jurídica.

o caso do banco de Alagoas

Nas primeiras décadas do século XX o nível de endividamen-
to do funcionalismo público do Estado de Alagoas era preocupante, 
com mais da metade dos servidores estaduais sufocados por emprés-
timos contraídos junto ao banco do governo. Em 1917 o presidente 
do Banco de Alagoas, instituição financeira de economia mista que 
operava no Estado sob o regime de monopólio legal, recebeu a mis-
são de idealizar uma solução para resolver a situação de endivida-
mento dos funcionários públicos.

Após estudar os relatórios e balanços do Banco de Alagoas, 
planejou uma estratégia de longo prazo que abrangia as seguintes 
medidas: a criação de um novo produto com taxa inferior a todos os 
empréstimos em cobrança e que viabilizasse renegociação de todos 
os contratos da instituição financeira com funcionários públicos; a 
regulamentação pelo Governo estadual dos limites de endividamen-
to dos funcionários públicos; e a recomposição do patrimônio do 
Montepio dos Servidores do Estado de Alagoas com ações do Banco 
de Alagoas, para que essa instituição de previdência tivesse capaci-
dade financeira para pagar a dívida dos servidores estaduais em caso 
de falecimento.

Concretizar a primeira medida era uma tarefa fácil. A gestão 
da folha de pagamento era de responsabilidade da Secretaria da Fa-
zenda e as remunerações eram depositadas em contas abertas jun-
to ao Banco de Alagoas. Essa instituição financeira criou um novo 
produto, o empréstimo com anotação no contracheque. Assim, parte 
da remuneração do servidor público seria destacada de seu salário  
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mensalmente e retido diretamente pelo banco para quitação de par-
celas dos empréstimos, com registro e discriminação dos valores nas 
folhas de pagamento. Com essa garantia, buscava-se uma taxa de ju-
ros menor e o Banco de Alagoas poderia renegociar todos seus con-
tratos com funcionários públicos em condições mais benéficas.

Sobreveio a eleição do presidente do Banco de Alagoas para o 
cargo Governador do Estado em 1918 e ele pôde concluir a segunda 
etapa do seu projeto. Por meio do Decreto n. 28, de 19 de maio de 
1920, determinou a observância do limite de trinta por cento da remu-
neração mensal do servidor público para os empréstimos anotados no 
contracheque. Ou seja, os funcionários públicos estavam autorizados a 
renegociarem seus contratos com o Banco de Alagoas, considerando a 
margem consignável de trinta por cento de sua remuneração disponí-
vel para o pagamento mensal no contracheque, alongando as dívidas e 
reajustando as condições financeiras dos contratos.

É importante destacar também que a legislação do Montepio 
dos Servidores do Estado fora modificada, para autorizar essa insti-
tuição a conceder empréstimos aos funcionários públicos aposenta-
dos e pensionistas, nas mesmas condições e limites de endividamen-
to dos servidores em ativa. Mediante o resgate de títulos da dívida 
pública do Estado de Alagoas houve ainda o reforço do patrimônio 
da entidade assistencial em 1922, com significativo aumento das suas 
fontes de receita, provenientes da carteira de empréstimos, dos ren-
dimentos de seus títulos públicos e dos lucros decorrentes das ações 
do Banco de Alagoas de sua propriedade.

O Banco de Alagoas efetuou o recálculo das dívidas referen-
tes aos empréstimos dos funcionários públicos estaduais e alongou 
as prestações para que os valores descontados mensalmente fossem 
correspondentes ao montante de trinta por cento da remuneração 
dos clientes. O Montepio dos Servidores estaduais procedeu da mes-
ma forma e, ainda, quitou os contratos em prejuízo deixados pelos 
servidores falecidos. 
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A Secretaria de Fazenda concluiu os registros necessários nos 
assentamentos funcionais dos seus servidores e o Banco de Alagoas 
passou a disponibilizar os salários dos funcionários públicos para 
saque já considerando o desconto registrado em seu contracheque. 
Parecia que a saúde financeira dos servidores públicos estava curada 
e o Banco de Alagoas voltaria a reduzir as taxas de inadimplência dos 
clientes pessoa física vinculados ao serviço público. 

Ocorre que os devedores, movidos pelo gasto desmensurado 
e pela ausência de planejamento para uso responsável do crédito, 
permaneceram captando mais dinheiro e autorizando por contrato 
o adimplemento das parcelas dos empréstimos quando do saque de 
sua remuneração mensal. Assim, ao receberem o salário no caixa da 
agência, o Banco de Alagoas realizava a retenção da quantia corres-
pondente à parcela mensal de empréstimos não consignados por su-
perarem a margem de trinta por cento. 

Muitos servidores chegaram ao comprometimento integral de 
sua renda e permaneceram meses sem ter nenhuma renda disponível 
para saque e custeio de suas despesas.

Eis que advogados identificaram-se com a causa dos endivida-
dos e encontraram fortes aliados, nas organizações associativas, para 
a busca de clientes e no convencimento dos funcionários públicos a 
tentarem anular na justiça contratos que autorizavam a retenção do 
pagamento. Alegavam em juízo que o Decreto n. 28, de 19.5.1920, 
tinha nítido conteúdo protetivo e que a norma impedia o Banco de 
Alagoas de fornecer crédito aos servidores públicos além do mon-
tante de trinta por cento da remuneração do servidor público, inde-
pendente da anuência do cliente e recebimento dos valores, ou, no 
mínimo, que o desconto no momento do saque deveria ficar adstrito 
também a trinta por cento da remuneração do funcionário. 

Houve então o ajuizamento em curto espaço de tempo de uma 
quantidade significativa de ações que sobrecarregaram os serviços 
prestados pelo Poder Judiciário do Estado de Alagoas. A justiça da 



Revista de Direito e Política60

época estava presente em todos os 35 municípios do Estado e a ad-
ministração era confiada a um Tribunal Superior, composto de sete 
Desembargadores. 

Os recursos sobre matéria cível encaminhados ao Tribunal Su-
perior de Alagoas eram decididos por três Desembargadores e, em 
caso de não obtenção de maioria no julgamento, o debate era amplia-
do para o órgão plenário da Corte. Na instância ordinária a presta-
ção jurisdicional cabia a 22 Juízes de Direito da Capital e a 36 Juízes 
Substitutos dos Municípios.

Os pedidos formulados nesses processos resumiam-se a três 
distintos grupos de pretensões. Na primeira leva de ações foram re-
queridas a anulação dos contratos de empréstimos. Em seguida fo-
ram ajuizados processos nos quais se buscava a anulação da cláusula 
contratual que permitia a retenção do valor da prestação mensal no 
momento do saque da remuneração. Por fim, o terceiro grupo de de-
mandas tinha por escopo a aplicação do limite de trinta por cento aos 
empréstimos contratados mediante retenção do salário, a fim de que 
fosse assegurado ao servidor público o saque de no mínimo setenta 
por cento da verba salarial remanescente, ou seja, setenta por cento 
após deduzidos os empréstimos consignados em folha de pagamento.

A depender do local e Juiz para o qual eram distribuídos os 
processos, as decisões proferidas contemplavam uma pluralidade 
de entendimentos e conclusões bastante divergentes. Em muitos ca-
sos as decisões conflitantes partiam de uma mesma fundamentação 
e chegavam a resultados diametralmente opostos, que iam desde a 
anulação do empréstimo até a total improcedência dos requerimen-
tos com a preservação dos negócios jurídicos, ora reconhecendo a 
validade de todas as cláusulas contratuais, ora caracterizando como 
ilícita a retenção integral ou quase total do pagamento.

A questão foi submetida ao Tribunal Superior de Alagoas que 
oscilou em sua jurisprudência por alguns anos, até que instaurou um 
julgamento de seu órgão plenário, no dia de 10 outubro de 1930, para 
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resolver a matéria. O recurso provinha de ação na qual indeferidos 
todos os pleitos do requerente, a seguir transcritos: “1 – anulação 
dos contratos de empréstimo que excedem trinta por cento da re-
muneração e pagamento de indenização por prática de ato ilícito; 
2 – declaração de nulidade da cláusula que autoriza a retenção da 
remuneração para amortização do empréstimo antes do saque do sa-
lário; 3 – aplicação do limite de trinta por cento às retenções de saque 
salarial para pagamento de empréstimos; e 4 – proibição de retenção 
da totalidade da remuneração mensal, com a definição de um per-
centual a ser respeitado”. 

Aberta a votação, foram registrados os votos dos Desembarga-
dores, a seguir reproduzidos.

Voto do Desembargador 1 – “A sentença que indeferiu os pe-
didos do requerente está em consonância com o ordenamento ju-
rídico. Registro que não me proponho a fazer um julgamento para 
agradar a opinião popular. Tenho que a análise da questão a ser di-
rimida por essa Corte deve ser pautada pelo respeito à legalidade e a 
concepção de que o juiz não pode criar o direito. 

O Decreto n. 28/1920 estabelece no seu artigo 10 que: “A soma 
mensal das consignações em folha de pagamento de cada funcioná-
rio público estadual não poderá exceder o valor equivalente a trinta 
por cento do valor a que faz jus pela prestação do serviço público”. O 
fato que a norma pretende regular é a limitação de uma modalidade 
específica de crédito garantido por meio de anotação no contracheque. 

Sob essa perspectiva, o destinatário do Decreto n. 28/1920 é o 
administrador público da folha de pagamento e dos contracheques 
dos servidores públicos, sobre o qual recai a responsabilidade de 
organizar e implantar procedimentos burocráticos para que haja o 
respeito ao limite de descontos. Essa é a lei vigente e esse Tribunal 
não tem competência para modificá-la ou expandir seu campo de 
aplicação. O cliente teve prévio conhecimento das quantias a serem 
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desembolsadas para o adimplemento do empréstimo contraído com 
a instituição bancária e, tendo aceitado o pagamento por intermédio 
de retenção no momento do saque da remuneração, não pode deixar 
de suportar o impacto dos débitos, o que seria uma contrariedade ao 
pacta sunt servanda. 

Se o cliente sabia que comprometeria sua remuneração em per-
centual superior ao percentual de trinta por cento, não há como inci-
dir posteriormente a regra de limitação contida referente aos descon-
tos consignados no contracheque, para impor ao Banco de Alagoas 
a alteração da maneira de amortização do débito e cumprimento da 
obrigação contratual. A preservação da autoridade das leis e o equi-
líbrio da ordem jurídica deve prevalecer sobre discursos ideológicos. 
Não identifiquei causas de anulação ou nulidade nos contratos discu-
tidos judicialmente, nem a prática de ilícito civil. 

O direito positivo é mutável no tempo. Aqueles que discordam 
do campo de incidência da norma baixada pelo Governador do Esta-
do, restrita aos empréstimos consignados, devem fazê-lo por meios 
legítimos, como a revisão do decreto pelo atual ou pelo futuro chefe 
do Poder Executivo, ou, ainda, a promulgação de uma lei regulamen-
tando o assunto. 

Portanto, mantenho meu posicionamento reiterado em outros 
precedentes, para votar no sentido de declarar válidos todas as mo-
dalidades os contratos de empréstimo celebrado pelo Banco de Ala-
goas com funcionários públicos e a cláusula que autoriza a retenção 
da prestação respectiva no momento do saque, mantendo a decisão 
do Juízo singular”.

Voto do Desembargador 2 – “Inicio uma divergência nes-
se julgamento. Entendo que é possível a limitação do desconto da 
parcela de empréstimo bancário que incide sobre o pagamento do 
devedor. Apesar de válida a cláusula que autoriza retenção de salários 
para amortização de empréstimos, os abatimentos não podem ultra-
passar trinta por cento da verba salarial depositada mensalmente 
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pelo Estado-empregador, sob pena de onerosidade excessiva e com-
prometimento da subsistência do funcionário público devedor. 

Uma norma jurídica, para ser uma norma, deve conter em si a 
justiça. Se a norma despreza o que seria o justo, cabe ao Poder Judi-
ciário interferir para conferir validade à norma mediante sua aplica-
ção com justiça. Em havendo lacunas deixadas pelo direito positivo, 
emerge a função subsidiária do direito natural e dos princípios jurí-
dicos, inclusive com o recurso à aplicação analógica, não podendo 
o julgador negar-se jamais a decidir, e aqui repito, com justiça, uma 
controvérsia. 

A autonomia da vontade e a liberdade negocial não podem 
prevalecer quando o endividamento comprometer o sustento do de-
vedor e sua família. Para garantir um mínimo existencial e para não 
privar o devedor de seu único meio de sobrevivência, deve incidir o 
limite de desconto de trinta por cento sobre os rendimentos anota-
dos no contracheque e também o limite de trinta por cento sobre a 
remuneração disponibilizada pelo Estado de Alagoas no seu Banco 
para ser sacado pelo funcionário público. 

Considero que a cobrança do crédito mediante retenção inte-
gral da remuneração disponibilizada ao servidor público devedor 
é conduta abusiva da instituição financeira para com o seu cliente. 
O exercício regular de um direito previsto em contrato – retenção 
de pagamento – não é respaldado pelo sistema jurídico quando 
converte-se em abuso de direito – o que se dá quando subtrai da 
outra parte os meios de subsistência. Logo, pratica ato ilícito civil 
a instituição financeira que retém parcela significativa da renda do 
devedor e compromete a subsistência do cliente, devendo compen-
sar os danos causados. 

Assentadas essas premissas, peço vênia para divergir do De-
sembargador 1 e decidir que a validade da estipulação contratual 
que prevê a faculdade de retenção dos pagamentos está condicio-
nada à observância do limite de trinta por cento da remuneração 
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disponibilizada e que a retenção de quantias acima desse percentual 
configura abuso de direito”.

Voto do Desembargador 3 – “Concordo com os fundamentos 
lançados pelo Desembargador 1, mas discordo da conclusão a que 
chegou. A limitação de trinta por cento é endereçada ao adminis-
trador público, que não pode autorizar a consignação em folha de 
pagamento empréstimos superiores a esse percentual. Inexiste óbice 
normativo para que modalidades outras de empréstimo sejam con-
tratadas pelo servidor público, muito menos empecilhos à adoção de 
cláusula que autoriza a disposição de quantias salariais pelo cliente 
para pagamento de dívidas. 

Ora, subverter tal obrigação me parece um contrassenso pois, 
se o débito não for pago com o salário do devedor, qual outra fonte de 
receita do funcionário público que resta para adimplemento da dívida? 

Na maioria dos casos se torna impossível a recuperação dos va-
lores pela instituição financeira sem tal mecanismo de amortização 
mensal. Por outro lado, embora não haja dispositivo legal ou norma 
regulando a retenção salarial, não restam dúvidas que a apropriação 
integral, ou de quase totalidade, da remuneração posta à disposição 
do empregado público, não pode ser autorizada pelo Poder Judiciário. 

A discordância em relação ao Desembargador 1 se refere ao 
consectário lógico de que proposições gerais, não necessariamente, 
resolvem casos concretos. Somente com a avaliação individual das 
situações econômicas de cada um dos devedores será viável aferir 
a melhor solução a ser dada pelo julgador, observados as condições 
reais de cada empréstimo e as eventuais vantagens econômicas obti-
das ou situação crítica enfrentada pelo cliente. Entendo ser lógico que 
eventual limitação deve vir necessariamente acompanhada do recál-
culo da dívida, levando em consideração o novo prazo para adim-
plemento e quantidade de prestações a serem quitadas pelo cliente, a 
fim de que não haja prejuízo para nenhuma das partes contratantes. 
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O direito precisa ser justificado em termos utilitaristas e ao judi-
ciário compete valorar as lides amparado em critérios empíricos, para 
solucionar os conflitos sociais. A consequência econômica desse jul-
gamento sobre o sistema financeiro estadual é relevante, e a solução 
deve atender às expectativas legítimas da instituição financeira e do 
devedor, sem comprometer a estabilidade da atividade bancária nem 
a subsistência do servidor público, mantendo as promessas de ambos. 

Não havendo prova do comprometimento abusivo da renda do 
servidor público, que impossibilite a sua subsistência, não há razões 
para concluir pela culpa da instituição financeira e a disposição sala-
rial deve ser mantida. 

Voto pela aplicação excepcional do limite de trinta por cento 
para retenção de pagamentos destinada à amortização de dívidas ao 
caso dos autos, devendo a instituição financeira promover o cálculo 
da dívida observado esse parâmetro e apresentar planilha ao deve-
dor, ficando afastado o dever de indenizar”.

Voto do Desembargador 4 – “Amplio ainda mais a divergên-
cia para discordar de todos os posicionamentos adotados até esse 
momento. 

A Constituição de 1891 assegura aos brasileiros a inviolabilida-
de dos direitos concernentes à liberdade e à propriedade, ressalvan-
do que ninguém pode ser obrigado a fazer, ou deixar de fazer algu-
ma cousa, senão em virtude de lei (art. 72, caput e § 1º). O Decreto  
n. 28/1920 somente permitiu o comprometimento dos salários dos 
funcionários estaduais para pagamento de dívidas mediante consig-
nação em folha de pagamento, de modo que o servidor não pode ser 
obrigado a entregar sua remuneração sem ter ao menos a possibili-
dade de sacá-la. 

A retenção salarial apenas pode ser determinada por lei, sob 
pena de tornar letra morta a garantia constitucional insculpida no 
art. 72 da primeira Constituição republicana, não se prestando para 
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regulamentar a matéria um mero decreto, que sequer resulta direta-
mente da vontade popular. 

Ao meu sentir, o direito infraconstitucional direciona o jul-
gamento para declarar a anulação do negócio jurídico firmado pelo 
devedor quando o seu comprometimento salarial superior o limite 
de trinta por cento imposto por lei, ante a presunção de insolvência 
decorrente. O Código Civil de 1916 prescreve que a validade do ato 
jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não 
defesa em lei (art. 82). 

São exemplos de atos anuláveis os contratos onerosos do de-
vedor insolvente quando a insolvência for notória ou houver motivo 
para ser conhecida do outro contratante (arts. 107 e 147, inciso II). 

Apesar da necessidade de arguição dos interessados quanto à 
existência de uma das causas de anulação do art. 147, é nulo o ato 
jurídico quando for ilícito ou impossível o seu objeto (art. 145, inciso 
II), quando não revestir a forma prescrita em lei (art. 145, inciso III), 
ou quando for preterida solenidade considerada pela lei essencial 
para sua validade (art. 145, inciso IV). Essas nulidades podem ser 
declaradas de ofício (art. 146, parágrafo único). 

Na espécie, ao regulamentar a matéria o Decreto n. 28/1920 per-
mitiu a concessão de empréstimos a servidores públicos até o limite 
de trinta por cento de sua remuneração, com averbação da obrigação 
de pagar correspondente em folha de pagamento. Há uma presunção 
de que o limite de solvência para concessão de empréstimos aos 
funcionários públicos seja trinta por cento e as operações que extra-
polam esse limite são nulas de pleno direito. Isso porque o registro da 
operação de empréstimo na folha de pagamento é a forma prescrita 
em lei como condição de validade, sendo ilícitas as contratações que 
excederam esse patamar máximo.

A nulidade de tais contratos é flagrante, assim como o abuso no 
exercício de direito em que incorreu o Banco de Alagoas, quando im-
pediu funcionários públicos de terem acesso à sua remuneração em 
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virtude de empréstimos nulos. Segundo o art. 159 do Código Civil, 
aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou impru-
dência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 
reparar o dano. 

Portanto, uma vez que o ato do banco causou prejuízos ao deve-
dor, resta inequívoca a obrigação de indenizar do Banco de Alagoas, 
pois incorreu na prática de ato ilícito. Não havendo mais o que discu-
tir, casso a sentença para: 1) declarar a nulidade de todos os contra-
tos de empréstimos firmados pelo servidor público sem a respectiva 
anotação em folha de pagamento e contracheque; 2) determinar a 
compensação de quantias adimplidas pelos devedores com quantias 
a serem restituídas pelo banco e suspender a cobrança das dívidas até 
readequação de todos contratos a essa decisão; 3) condenar o Banco 
de Alagoas a indenizar os danos resultantes de sua conduta abusiva; 
e 4) anular a cláusula que autoriza a retenção de pagamentos”.

Voto do Desembargador 5 – “Após ouvir em silêncio todas as 
proposições trazidas pelos demais Desembargadores, não me filio a 
nenhuma das correntes, por um simples motivo. Todos os processos 
sobre a limitação de descontos reclamam a participação do Estado de 
Alagoas na lide e atraem a competência exclusiva do Juízo Fazendá-
rio Único da Comarca de Maceió. 

Isso porque as regras de organização judiciária definem que a 
vara especializada da fazenda pública tem competência absoluta para 
processar e julgar as ações nas quais o Estado figura como parte. Por 
tratar-se de regime monopolista desempenhado pelo Banco de Ala-
goas em alinhamento com as normas emanadas de seu ente federati-
vo controlador – algumas oriundas da Assembleia Legislativa, outras 
fruto da vontade singular do chefe do Poder Executivo – entendo que 
é imprescindível a participação do Estado de Alagoas nos processos. 

O chefe do Poder Executivo editou o ato criador de benesses 
para servidores públicos, que não foram estendidas aos empregados 
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do setor privado. Apesar de tal fato discriminatório não ter sido le-
vantado por nenhum dos Desembargadores, a norma trata inequivo-
camente de forma desigual (os servidores públicos) pessoas em igual 
situação (empregados do setor privado). 

A defesa judicial desse polêmico decreto é um dever institucional 
do governo do Estado. As únicas autoridades que podem responder 
por eventuais excessos decorrentes de atos normativos são os legisla-
dores estaduais e o Governador do Estado. Na mesma linha, se houve 
ato ilícito a culpa foi do Estado e não de seu agente financeiro. 

Sem me delongar mais sobre o assunto, voto pela fixação da 
tese de que nos processos relativos à limitação de descontos para 
adimplemento de servidores públicos é obrigatória a participação do 
Estado de Alagoas, com a cassação de todas as sentenças proferidas 
nas ações que tramitaram sem a observância dessa obrigatoriedade 
– como na hipótese presente – e o encaminhamento dos autos para o 
Juízo Fazendário Único da Comarca de Maceió. 

Somente desse modo o governo tomará conhecimento da si-
tuação. 

E mais. 
Mesmo sendo o primeiro julgamento nesse sentido, proponho 

a edição de um verbete sumular, com a seguinte redação: “São nulas 
as sentenças proferidas nos processos judiciais relativos ao artigo 10 
do Decreto n. 28/1920 e à retenção de salários de funcionários públi-
cos dos quais não participou o Estado de Alagoas”. 

Seria conveniente, ainda, que a presidência desse Tribunal as-
sumisse uma postura ativa, como fiz em minha gestão, e notificasse 
os Poderes Executivo e Legislativo acerca dos prejuízos decorrentes 
da regulamentação expedida, para que providenciem uma solução 
política e a instalação de mais dois Juízos Fazendários”.

Voto do Desembargador 6 – “É sabido que os magistrados 
decidem mais com fundamento no reflexo dos fatos sobre suas 
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ideais, e menos em função dos princípios gerais de direito. Também 
é notório que os juízes sofrem influência de fatores ideológicos, e não 
somente jurídicos, assim como ponderam, ou deveriam ponderar, as 
consequências reais de suas decisões no contexto econômico e polí-
tico do Estado. 

As regras jurídicas são geradas, na maioria dos casos, pelo tra-
balho do Juiz de aplicar as normas, mesmo que o resultado não es-
pelhe a vontade popular. No julgamento desse caso surgiram várias 
teorias jurídicas, mas para mim sobressaem apenas duas indagações 
primordiais. 

Até onde pode ir a liberdade das pessoas sem que os fortes ex-
plorem os fracos? 

Quais os limites aceitos para que a liberdade contratual não se 
converta em uma escravidão contratual? 

As instituições financeiras precisam adotar um modelo de cré-
dito responsável, com o objetivo de não restar comprometida a sub-
sistência do servidor público em débito com o Banco de Alagoas. A 
instituição financeira é a que, sem dúvida, possui melhor capacidade 
técnica para aferir a capacidade de pagamento dos endividados. 

O Estado se fez ausente em um primeiro momento, pois os de-
vedores seriam mais conscientes caso tivessem recebido orientações 
sobre educação financeira e planejamento de despesas nas institui-
ções de ensino públicas e privadas. 

Mas não pode o Banco de Alagoas transferir ao ente controla-
dor todo o encargo de educar seus cidadãos. 

Por outro lado, a responsabilidade pela execução de um mo-
delo eficiente no tocante à concessão de crédito responsável deve ser 
atribuída também à instituição financeira, por estar em melhor con-
dições de analisar todas as variáveis envolvidas no adimplemento da 
dívida. E aqui não cabe distinção se o cliente é servidor público ou 
não e, ainda, se pessoa física ou jurídica. 

A minha percepção é que os devedores, movidos pelo gas-
to desmensurado e pela ausência de informações a respeito do uso 
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consciente do crédito, permaneceram captando mais dinheiro e au-
torizando por contrato o adimplemento das parcelas dos emprésti-
mos quando do saque de sua remuneração mensal, sendo comum o 
comprometimento integral da renda. Tive a oportunidade de discor-
rer longamente sobre a teoria do crédito responsável em minha obra, 
pioneira sobre o assunto. Crédito responsável é aquele que assegura 
o retorno financeiro esperado sem provocar o superendividamen-
to dos clientes, preservando o patrimônio mínimo do devedor. Em 
complemento aos cuidados para garantir o adimplemento da dívida, 
a instituição financeira precisa observar a capacidade de endivida-
mento de seus clientes e se torna negligente a partir do momento em 
que, mesmo diante de sucessivos empréstimos, permanece disponi-
bilizando novas quantias. 

A situação é bem distinta quando os empréstimos são contra-
tados em mais de uma instituição financeira. 

Verifiquei em alguns casos que o Montepio dos Servidores 
também fornece crédito a funcionários públicos ativos para compra 
de imóveis – garantindo a dívida pela entrega do bem se o cliente se 
torna inadimplente – e, ainda, que vários clientes buscaram crédito 
em instituições financeiras dos Estados de Pernambuco e Sergipe.

Não há como controlar, nesses casos, o nível de endividamento 
do cliente e, portanto, ausente comportamento abusivo na concessão 
de tais empréstimos. 

A situação do cliente nesse processo especificamente é de 
endividamento excessivo. Tem peso significativo em seu orçamento 
familiar empréstimo para aquisição de moradia, cujo inadimplemen-
to traz riscos significativos para o cliente, uma vez que privaria a fa-
mília de sua morada. 

Me filio ao entendimento do Desembargador 3, que votou pela 
necessidade de avaliação caso a caso, permitindo que a argumentação 
dos Juízes singulares, ordenada seguindo um raciocínio prático e que 
possa ser justificado pela razão, propicie uma solução individualizada, 
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ao contrário do que pretendem outros: assentar jurisprudência de 
proposições genéricas que se aplicariam indistintamente a todos os 
litígios, como se pudessem por um cabresto nos Juízes para guiarem 
seus pensamentos. 

O direito é política e os Juízes são seus maiores expoentes. Para 
a hipótese dos autos, considerando a realidade fática do devedor, voto 
pela fixação de um limite mensal máximo correspondente a quinze 
por cento da quantia disponibilizada ao servidor público a título de 
remuneração para quitação dos débitos junto ao Banco de Alagoas, 
com a liberação do saldo remanescente para o cliente, até que sobre-
venha a liberação da obrigação contraída junto ao Montepio”.

Epílogo

O julgamento transcorria normalmente até que, após a procla-
mação do voto do sexto desembargador, e antes do pronunciamento 
do voto de minerva pelo presidente do Tribunal, a sessão foi inter-
rompida, em virtude do despejo sobre o centro de Maceió de uma 
grande quantidade de panfletos, lançados de um pequeno avião civil 
em sobrevoo. 

O manifesto convocava os alagoanos a participarem da Revo-
lução de 1930, a qual assinalava o fim do domínio exercido pela oli-
garquia rural e a burguesia comercial sobre os governos estaduais. 
Um dia após esse fato a polícia militar aderiu ao chamado para a 
Revolução de 1930 e o Tribunal de Justiça suspendeu suas atividades. 

A maioria dos Desembargadores, juntamente com o Governa-
dor, abandonaram a Capital com seus familiares, para buscar segu-
rança nos interiores do Estado.

No ano seguinte assumiu em Alagoas um interventor militar 
que buscou resolver o endividamento dos servidores públicos com 
a edição de um Decreto-lei proibindo a cobrança de quaisquer en-
cargos sobre a utilização do dinheiro e a prática de usura, inclusive 
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pelas instituições financeiras. A norma declarou nula as cláusulas au-
torizando retenção de salários e determinou, ainda, que o Banco de 
Alagoas se abstivesse de cobrar as dívidas de todos os seus clientes 
até que recalculasse todos os contratos, com a exclusão de todos os 
encargos cobrados e o abatimento dos valores já pagos. 

Em 1934, instaurado o regime democrático e promulgada a nova 
Constituição, o Tribunal Superior de Alagoas retomou a discussão so-
bre o assunto. O debate já descrito acima foi ampliado para discutir 
sobre a possibilidade (ou não) de aplicação do Decreto-lei, com a ex-
posição de diferentes ideologias acerca da legitimidade dos sucessivos 
governos nos períodos de transição de regimes brasileiro e as conse-
quências dos atos normativos na ordem jurídica subsequente. 

A questão foi superada pela legislação federal superveniente 
baixada pelo governo seguinte, sem que houvesse o Tribunal daquele 
Estado firmado um posicionamento, ainda que por maioria, sobre 
questões cuja discussão certamente ainda fará parte da agenda judi-
ciária por algumas décadas.
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AVALiAção DE iMpACto LEgiSLAtiVo  
E rEViSão DA LopgE: por UMA  

E-pgE rESponSiVA E pArtiCipAtiVA

Derly Barreto e Silva Filho1

É sabido que atos normativos de qualidade conferem maior 
correção e segurança jurídicas às relações sociais e evita que cida-
dãos, administrações públicas e empresas fiquem submetidos a en-
cargos inúteis, que representam tempo e dinheiro. No âmbito euro-
peu, por exemplo, de acordo com o Relatório Mandelkern, elaborado 
pelo Grupo de Alto Nível para a Melhoria da Qualidade Legislativa 
constituído pela Comissão Europeia, estima-se que a carga legislati-
va represente entre 2% e 5% do PIB – Produto Interno Bruto2. 

No Brasil, ainda é bastante incipiente a preocupação com os 
“custos legislativos” e com a qualidade das leis e atos normativos3.

1 Procurador do Estado de São Paulo, Doutor e Mestre em Direito Constitucional 
pela PUC-SP, membro do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, ex-Presidente 
do Sindiproesp (biênios 2015-2016 e 2017-2018), ex-Conselheiro Eleito da PGE-
-SP (biênio 2013-2014) e autor do livro intitulado “Controle dos atos parlamenta-
res pelo Poder Judiciário” (ed. Malheiros). 
2 Cf. Cadernos de Ciência de Legislação, nº 29, outubro-dezembro 2000, p. 13 e 14.
3 Sobre o assunto: Derly Barreto e Silva Filho, A Advocacia Pública e o aperfeiçoa-
mento do Estado Democrático de Direito brasileiro, in Advocacia Pública Contem-
porânea: desafios da defesa do Estado, Belo Horizonte, Fórum, 2019, p. 105 a 140.
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No Estado de São Paulo, sobre não ser diferente, inexiste, dentre 
as suas políticas públicas, a salutar avaliação de impacto legislativo, 
o que geraria considerável economia de recursos públicos e privados 
que se desperdiçam com leis onerosas, inúteis ou inconstitucionais.

O quadriênio de promulgação da Lei Orgânica da Procuradoria 
Geral do Estado de São Paulo (LOPGE) constitui interessante oportu-
nidade de reflexão sobre o assunto, em especial o instituto da revisão 
das leis como meio de aperfeiçoamento do sistema normativo.

Dentre as várias ópticas possíveis de abordagem da questão, 
sobrelevam a ausculta e a participação dos administrados (destina-
tários da legislação), por serem fatores de legitimação democrática 
dos atos do Estado, propiciarem informações precisas quanto à apli-
cabilidade, eficácia, efetividade e economicidade dos atos normati-
vos, desvelarem lacunas, imprecisões técnicas e outras insuficiências 
e apontarem as ações que devem ser levadas a cabo para o seu apri-
moramento.

Sendo a Procuradoria Geral do Estado (PGE) uma das Funções 
Essenciais à Justiça, integrada por agentes públicos que respondem pe-
los mesmos deveres funcionais e se situam, quanto à formação profis-
sional e competência técnica, em pé de igualdade, uma particularidade 
impõe ser desde logo ressaltada: todos, Procuradoras e Procuradores 
do Estado, como operadores do direito e destinatários centrais das 
normas orgânico-funcionais da LOPGE, revelam-se colaboradores 
qualificados no seu processo de avaliação de impacto. Pela sua fidedig-
nidade, seus relatos, impressões, vivências, experiências, queixas, su-
gestões, expectativas, frustrações e dificuldades contribuem, de modo 
singular, para o desenvolvimento do sistema normativo. A exposição 
dos problemas e a ponderação de soluções cooperam, proveitosamen-
te, para a consecução dos ajustes necessários.

É certo que a gestação do então anteprojeto de LOPGE ilustra 
a ausência de avaliação governamental ex ante, seja pela exiguida-
de do prazo estabelecido para apresentação de sugestões, seja pela 
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realização de audiências sem qualquer registro documental público 
das propostas nelas veiculadas ou da presença daqueles que a elas 
compareceram, seja por óbices impostos à transparência e ao co-
nhecimento da versão final da proposição por parte dos interessados, 
seja, enfim, pela absoluta ausência de marcadores de economicidade, 
eficácia, eficiência e efetividade das medidas constantes do projeto de 
lei4. Esse quadro, contudo, não impede, a partir de agora – e com a 
devida serenidade –, adequações e aperfeiçoamentos democráticos 
do diploma que disciplina a estrutura, a organização e o regime jurí-
dico da Advocacia Pública, instituição estatal que cuida de assuntos 
da mais alta significação para o Estado Democrático de Direito, haja 
vista as funções republicanas que lhe são constitucionalmente reser-
vadas, dentre as quais assegurar a conformidade dos atos estatais à 
ordem jurídica.

Como ensina Miguel Reale, “o Direito autêntico não é apenas 
declarado mas reconhecido, é vivido pela sociedade, como algo que 
se incorpora e se integra na sua maneira de conduzir-se”, de modo 
que “a regra de direito deve (...) ser formalmente válida e socialmente 
eficaz”5. Assim, as leis não devem apartar-se da realidade; com ela, 
sempre haverão de estar intrinsecamente relacionadas.

Por conseguinte, tocará a todos os atores que detêm compe-
tências legislativas típicas e atípicas (parlamentares e chefes do Poder 
Executivo) promover e manter diálogos com a sociedade, a fim de 
conhecer as suas demandas e colher as informações sobre o mundo 

4 “Por maioria de votos, Conselho aprova moção pelo arquivamento do anteproje-
to de LOPGE”. Disponível em: <https://apesp.org.br/2012/04/por_maioria_de_vo-
tos__conselho_aprova_mocao_pelo_arquivamento_do_anteprojeto_de_lopge/>.
Documento LOPGE, Procuradoria Geral do Estado. Disponível em: <https://www.
apesp.org.br/noticias_conselho/images/macus_arquivamento_lopge.pdf>.
“Sucesso absoluto: 300 procuradores prestigiam audiência pública e dizem NÃO ao 
PLC 25!”. Disponível em: <https://apesp.org.br/2013/09/sucesso_absoluto__300_
procuradores_prestigiam__audiencia_publica_e_dizem_nao_ao_plc_25_/>.
5 Lições preliminares de direito. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 1987, p. 113.

https://apesp.org.br/2012/04/por_maioria_de_votos__conselho_aprova_mocao_pelo_arquivamento_do_anteprojeto_de_lopge
https://apesp.org.br/2012/04/por_maioria_de_votos__conselho_aprova_mocao_pelo_arquivamento_do_anteprojeto_de_lopge
https://www.apesp.org.br/noticias_conselho/images/macus_arquivamento_lopge.pdf
https://www.apesp.org.br/noticias_conselho/images/macus_arquivamento_lopge.pdf
https://apesp.org.br/2013/09/sucesso_absoluto__300_procuradores_prestigiam__audiencia_publica_e_dizem_nao_ao_plc_25_
https://apesp.org.br/2013/09/sucesso_absoluto__300_procuradores_prestigiam__audiencia_publica_e_dizem_nao_ao_plc_25_
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fenomênico, providências imprescindíveis à construção de soluções 
legais eficientes, eficazes, efetivas e econômicas para os problemas 
que se apresentam. 

Sobrelevam em importância, como dito, a ausculta e a partici-
pação dos administrados no processo de avaliação e revisão das leis.

Cabe indagar: as escolhas legislativas positivadas na LOPGE 
produziram os efeitos desejados? Quais foram os seus benefícios e os 
avanços verificados? Como a PGE tem sido gerida? Quais as conse-
quências da aplicação da lei? Como tem sido avaliada a execução da 
lei pelos gestores e pelos administrados?

Especificamente em relação à LOPGE, podem ser referidos al-
guns temas merecedores de aferição pelos Procuradores e Procurado-
ras do Estado: a) o estabelecimento de número exagerado de depar-
tamentos administrativos “de confiança” (sete assessorias, um grupo 
setorial, unidades de apoio técnico e administrativo, 10 assistências, 
uma câmara de conciliação, uma coordenadoria de administração, 
etc.), que não se coaduna com a contumaz escassez de quadros vivi-
da pela PGE; b) o robustecimento das competências deliberativas do 
Conselho da PGE, em consonância com o disposto no art. 100, ca-
put, da Constituição do Estado, que define o referido órgão colegia-
do como um dos responsáveis pela “direção superior” da instituição;  
c) a histórica6 inefetividade da regra que determina que o concur-
so de ingresso na carreira de Procurador do Estado se dará quando 
houver, no mínimo, 20 cargos vagos a serem preenchidos (atualmen-
te, existem 366 cargos vagos/não providos e mais de 90 candidatos 
aprovados aguardando pela nomeação); d) a criação de 170 cargos 
de Procurador do Estado e a omissão legislativa quanto a carreiras de 
apoio técnico aos membros da PGE; e) a destinação dos honorários 
advocatícios dos advogados públicos para compor o FUNPROGESP, 
constituído com a finalidade de aparelhar a PGE; f) a redução de 

6 Desde a revogada Lei Orgânica da PGE-SP, a Lei Complementar nº 478, de 1986.
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recursos para a formação e o aperfeiçoamento dos Procuradores do 
Estado; g) a previsão de regras para a escolha de chefes e estabeleci-
mento de mandato para eles; h) a prerrogativa de os Procuradores 
do Estado disporem de instalações condignas e compatíveis com o 
exercício de suas funções e a persistente ausência de condições ergo-
nômicas de trabalho; i) a remuneração do serviço extraordinário su-
perior, no mínimo, em 50% à do normal (cf. arts. 7º, XVI, e 39, § 3º, 
da Constituição Federal) e o sobretrabalho (hoje não indenizado) em 
razão da vacância de mais de 30% do quadro de 1.203 Procuradores 
do Estado; j) o direito ao home office em virtude da escassez de tem-
po, da eficiência administrativa, das condições insalubres de trabalho 
nos prédios da PGE, da dificuldade de mobilidade urbana, da econo-
mia de recursos públicos, da automação da justiça, dos avanços tec-
nológicos, da qualidade de vida dos Procuradores do Estado, etc.; 
k) a escolha do corregedor geral e do ouvidor geral a partir de lista 
tríplice formada após votação plurinominal, de modo a garantir 
que o Governador do Estado possa, efetivamente, nomear um den-
tre os três candidatos mais votados, e não aquele que o Conselho 
da PGE indicar; l) a profissionalização das áreas de administração e 
tecnologia da informação da PGE, que devem contar com técnicos 
nelas especializados, nos moldes, por exemplo, da Secretaria-Geral 
de Administração da Advocacia Geral da União; m) a vedação do 
exercício da advocacia fora do âmbito das atribuições previstas na 
LOPGE à luz dos arts. 5º, XIII, e 22, XVI, da Constituição Federal; 
n) a transparência eletrônica dos atos normativos e dos processos 
no âmbito do Gabinete do Procurador Geral e do Conselho da PGE 
e dos dados relativos à gestão institucional; o) a implementação de 
audiências públicas prévias à adoção de medidas estratégicas; p) a 
concepção de estrutura orgânico-funcional mais enxuta, com me-
nos degraus administrativos, calcada na coordenação e na horizon-
talidade das relações funcionais e não na verticalidade, na hierar-
quia e na disciplina.
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Para que a ausculta e a consulta dos Procuradores do Esta-
do operem do modo mais proveitoso possível, a PGE deve recorrer 
maciçamente às TICs – Tecnologias da Informação e Comunicação. 
Hão de ser formados blogs, grupos de discussão temática em rede, 
para troca de informações, experiências, propostas, opiniões, críticas 
e subsídios em tempo real, mapeamento de problemas, realização de 
diagnósticos, escrutínio sobre determinados assuntos. Enfim, a PGE 
deve modernizar-se para ser mais responsiva, participativa e intera-
tiva. A revisão da LOPGE pode ser um primeiro e auspicioso passo 
rumo à e-PGE.
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MAhAtMA gAnDhi: UMA  
ViDA pELA não-VioLÊnCiA1

Elizabeth Harkot De La Taille2

No dia 02 de outubro, a Índia comemora o aniversário de  
Mahatma Gandhi (Bapu, pai da pátria indiana)3, Gandhi Jayanti, 
um de seus três feriados nacionais. Este ano, foi comemorado o 150º 
aniversário de seu nascimento. Desde 2007, a Assembleia Geral da 
ONU passou a adotar a data como celebração do Dia Internacional 
da Não-Violência.

Nascido em 1869, Gandhi cresceu em Rajkot, uma das instân-
cias tradicionais a que o Império Britânico concedeu autonomia em 
assuntos internos, um dos estados nativos, (native states), de que seu 
pai era conselheiro, ou primeiro ministro, da autoridade local.

1 Agradeço e dedico este texto ao evento “150 years of celebrating the Mahatma”, 
realizado na FFLCH em 30/09/2019.
2 Doutora em Semiótica e Linguística Geral pela USP, é Professora Associada Livre 
Docente da Universidade de São Paulo nas áreas da Língua Inglesa e Linguística.
3 Para quem quiser saber mais, leia a autobiografia de Mahatma Gandhi, em que 
ele relata sua vida apontando erros e acertos, Story of My Experiments with Truth. 
Há várias traduções para o português com títulos aproximados.
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Estudou e se formou em direito pela University College Lon-
don, em Londres, Inglaterra. Voltou à Índia em 1891 e, depois de um 
ano mal sucedido de prática do direito, foi convidado a representar o 
hindu Dada Abdulla em KwaZulu-Natal em um processo judicial, na 
África do Sul, onde permaneceu por 20 anos.

Acreditando que o dever do advogado consistia em ajudar o 
tribunal a descobrir a verdade, viveu a discriminação que a cor de sua 
pele suscitava nesse país em pleno Apartheid. Biógrafos atribuem a 
suas experiências de violência sofrida e restrição de liberdade desse 
período a formação e o desenvolvimento de seu profundo sentimen-
to de luta pela justiça político-social.

Foi na África do Sul que Gandhi difundiu o princípio da não-
-violência como resistência e desobediência civil. Nesse país, quando 
o Império Britânico aprovou uma lei invalidando os casamentos não 
cristãos – transformando num átimo quase todas as mães e esposas 
em concubinas, o mesmo que meretrizes, na mesma lei -, convocou 
os homens indianos a se apresentar às autoridades em ato de recu-
sa. Cada homem que assim se apresentasse era punido com castigo 
físico. Formou-se uma enorme fila. Um a um, ao longo de muitas e 
muitas horas, um após o outro eram punidos fisicamente. Saiam do 
castigo e voltavam ao final da fila. Incansavelmente, por uma semana. 
Os algozes foram se incomodando com a fadiga, os responsáveis por 
mandar punir esses homens foram se deixando afetar e se constran-
gendo, ao perceber que havia algo ali além da obediência ou não à lei. 
A lei acabou revogada.

Em 1915, Gandhi voltou definitivamente à Índia. Por trinta e 
três anos, até ser assassinado em janeiro de 1948, liderou movimen-
tos libertários não-violentos, por exemplo, pela recusa do pagamento 
de novos impostos, pela renúncia à compra de produtos cuja produ-
ção ou venda era monopólio britânico, pela convocação aos indianos, 
por seu próprio exemplo, a tecer os próprios tecidos, como resposta à 
exploração trabalhista e econômica exercida pelas tecelagens.
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Destacam-se, dentre os movimentos liderados pelo Mahatma 
(do sânscrito, “grande alma”, “venerável”), a Marcha do Sal, que de-
volveu aos indianos o direito de produzir seu próprio sal para uso, 
e o “Saiam da Índia” (Quit India), que culminou na Independência 
do país, embora, contrariamente à sua intenção, com seu território 
dividido em Índia, Paquistão e Bangladesh.

Influenciado por ideias diversas como a desobediência civil de 
Thoreau, o reino de deus interior de Tolstoi, a conduta de vida auste-
ra em comunidade de Ruskin, a Religião Ética (Ethical Religion), de 
William Salter, além de estudos do Sermão da Montanha cristão, do  
hinduísmo – principalmente as escolas monistas do Vedanta – e  
do budismo, Gandhi se definiu hindu advaitista. Difundiu os prin-
cípios da não violência e da busca da verdade, enquanto defendeu 
o respeito e o princípio de não causar dor a qualquer forma de vida 
(não apenas humana), os direitos das mulheres, os direitos civis face 
ao Império Britânico e as relações inter-religiosas.

Os focos de sua ação política foram tanto reativos quanto pro-
positivos. Por exemplo, lutou contra:

a. o racismo na África do Sul;
b. o sistema de castas;
c. a exploração econômica;
d. e a discriminação e desigualdade sexuais.

Paralelamente, defendeu, com base em seus próprios atos e 
exemplos:

a. a independência da Índia; 
b. os intocáveis;
c. uma ordem econômica justa;
d. uma forma não violenta de lutar;
e. a igualdade e emancipação das mulheres;
f. a harmonia no convívio inter-religioso.
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Einstein escreveu sobre Gandhi em anotação pessoal4, tradu-
zida do inglês e grifada por mim: “A conquista de Mahatma Gandhi 
é única na história política. Ele criou um meio completamente novo e 
humano para a guerra de libertação de um país oprimido e o praticou 
com toda energia e devoção. A influência moral que ele exerceu so-
bre o ser humano conscientemente pensante de todo o mundo civi-
lizado provavelmente será muito mais duradoura do que nos parece 
em nosso tempo, com a supervalorização de forças violentas brutais. 
Porque só será duradouro o trabalho desses estadistas que acordam e 
fortalecem o poder moral de seu povo através de seus exemplos e tra-
balhos educacionais. Todos nós podemos ser felizes e agradecidos ao 
destino por nos presentear com um contemporâneo tão iluminado, 
um modelo para as gerações vindouras. As gerações futuras dificil-
mente acreditarão que alguém como este homem andou em carne e 
osso sobre a Terra.”

Otimismo de Einstein, talvez, mas o mundo conhecia o anta-
gonismo entre o “poder pela diplomacia” versus o “poder pela vio-
lência”, diante do qual a revolta ou a rebeldia sempre se deram com 
recurso, não apenas, mas também, à violência, gerando uma queda 
de braço com as instâncias mandantes. “Olho por olho e o mundo 
acabará cego”, dizia Gandhi, e assim estabeleceu um novo paradig-
ma para a ação humana, ao adotar e difundir o princípio da não-
-violência; mostrou ser possível organizarem-se revoltas que recu-
sam seu uso, pela desobediência civil na forma de não cooperação 
pacífica. Pacifismo e não-violência, nas ações desse homem franzino, 
nada tiveram de fraqueza, apesar de muitos as confundirem. É preci-
so muita força, não força bruta, mas força de caráter, para enfrentar 
as violências do poder de modo não violento, pacífico. É preciso se 
dispor a morrer – não a matar – pela causa defendida. Essa força de 

4 Carta original disponível em: <https://web.archive.org/web/20120117104005/
http://www.gandhiserve.org/streams/einstein.html>.

https://web.archive.org/web/20120117104005/http
https://web.archive.org/web/20120117104005/http
www.gandhiserve.org/streams/einstein.html
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caráter, repetidamente demonstrada, esvazia o sentido não apenas 
das violências cometidas pelos poderosos, mas também daquilo que 
violentamente defendem.

Pode não ser demais sublinhar, principalmente para quem pu-
der supor que ação pacífica e recusa de violência se igualam a fraqueza: 
foi exatamente a desobediência civil não violenta que derrotou o Im-
pério Britânico, aquele onde o Sol não se punha, comparado ao antigo 
Império Romano, os maiores da história da humanidade, e que con-
quistou a independência da Índia. O território acabou por se partir em 
três, como mencionado, Índia, Paquistão e Bangladesh, para profunda 
consternação de Gandhi. Isso, porém, fica para outra história.

Para finalizar, cito sete itens destrutivos à humanidade, por Lia 
Diskin, segundo Gandhi:

1. Riqueza sem trabalho
2. Prazer sem responsabilidade
3. Crescimento sem valores
4. Negócios sem ética
5. Ciência sem compromisso humanitário
6. Religião sem altruísmo
7. Política sem princípios

A esses riscos impõe-se, hoje, acrescentar as consequências de 
alguns deles, causadas pelo (mau) manejo do planeta.
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o noVo SiStEMA DE CApACiDADE E 
SEUS rEFLExoS no DirEito CiViL

Fernando Gaburri1

introdução

A pessoa é o centro de um núcleo de interesses em suas rela-
ções com as demais pessoas, sempre na busca da satisfação de neces-
sidades das mais variadas ordens. 

Para tanto, as normas jurídicas promovem a proteção legal, 
regulando as relações intersubjetivas, no sentido de assegurar a pa-
cífica convivência entre as pessoas, que não vivem isoladas, mas em 
sociedade, sendo inafastável a recíproca cooperação para a satisfação 
dessas necessidades2. 

Essa proteção legal, segundo o princípio da igualdade, estam-
pado no art. 5º da Constituição Federal, que inaugura o título dos 

1 Mestre pela PUC/SP e doutor pela USP; Professor Adjunto na Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte – UERN – e do Centro Universitário do Rio Gran-
de do Norte – Uni-RN; É membro do Ministério Público do Estado da Bahia. Foi 
Procurador do Município de Natal; é membro do Instituto Brasileiro de Direito de 
Família – IBDFAM.
2 BARASSI, Lodovico. Instituciones de derecho civil. 4. ed. Trad. GOYTISOLO, 
Ramon Garcia de Haro. Barcelona: JMB, 1955. v. 1. p. 41. 

VoLtA Ao SUMário



Revista de Direito e Política88

direitos e das garantias fundamentais, é assegurada a todos, sem dis-
tinção de qualquer natureza, pelo fato mesmo de serem pessoas na-
turais. 

Segundo o ordenamento jurídico brasileiro, todas as pessoas 
naturais são dotadas de personalidade jurídica, o que lhes confere 
uma especial proteção do Estado em relação aos direitos existenciais. 
Além disso, na seara patrimonial, todas as pessoas são capazes de 
titularizarem direitos e obrigações na ordem jurídica, muito embora 
o exercício dos direitos titularizados possam sofrer limitações, mais 
ou menos intensas, mas sempre no ensejo de proteção aos seus inte-
resses de ordem existencial e ou patrimonial.

A falta de capacidade civil pode decorrer de variadas causas 
taxativamente previstas em lei, nem sempre estando relacionada à 
deficiência da pessoa.

E, se a incapacidade estiver ligada à deficiência, o ordenamento 
jurídico contempla mecanismos de promoção e de proteção à pessoa 
por tal causa considerada incapaz.

1 o Estatuto da pessoa com Deficiência e seus  
 reflexos no sistema de incapacidades do  
 Código Civil

Relacionada ao exercício de direitos patrimoniais, capacidade é 
a possibilidade de discernimento da pessoa natural, que lhe permite 
administrar sua pessoa e seus bens de maneira consciente, sem ne-
cessitar da intervenção de terceiros para a tomada de decisões válidas. 

Em um sentido mais amplo, a capacidade pode ser bifurcada em 
capacidade de fato ou de exercício, e capacidade de gozo ou de direito.

Pondera Orlando Gomes3, que, do princípio de que toda pes-
soa é capaz de direitos e obrigações na ordem civil, não se segue que 

3 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1998. p. 129.
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os direitos adquiridos sempre possam ser exercidos pelo titular, por-
que a ordem jurídica priva certas pessoas do exercício, por elas mes-
mas, daqueles direitos, estabelecendo um sistema de incapacidades. 

A incapacidade é instituto de proteção à pessoa privada, no 
todo ou em parte, do discernimento, que visa a resguardar o patri-
mônio e demais direitos da pessoa lançada ao universo das relações 
jurídicas. Visa, portanto, a proteger o vulnerável que se lança no 
mundo dos negócios jurídicos. 

Antes da vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a men-
suração da capacidade baseava-se em um critério biopsicológico e era 
graduada de acordo com o nível de discernimento da pessoa. Assim, 
considerava-se absolutamente incapaz aquela pessoa que não tinha o 
necessário discernimento; relativamente incapaz aquela cujo discerni-
mento era existente, porém reduzido e insuficiente; e plenamente capaz 
aquela que atingisse o necessário discernimento para a prática dos atos 
da vida civil.

Se a incapacidade liga-se à ausência, ou insuficiência, de dis-
cernimento, a pessoa com deficiência não pode ser considerada in-
capaz, quer relativa, quer absolutamente, só pelo fato da deficiência, 
se isso não lhe retira, ou diminui, o discernimento.

A incapacidade absoluta priva por completo a pessoa de exer-
cer, por si própria, os atos da vida civil, reputando-os nulos quando 
assim praticados. A lei prevê a figura do representante, pessoa legal-
mente designada para praticar tais atos pelo absolutamente incapaz, 
substituindo sua vontade. 

O Código Civil, em sua redação original, assim arrolava os ab-
solutamente incapazes em seu art. 3º:

Art. 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente 
os atos da vida civil:
I – os menores de dezesseis anos;
II – os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem 
o necessário discernimento para a prática desses atos;
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III – os que, mesmo por causa transitória, não puderem expri-
mir sua vontade. 

Esse dispositivo foi alterado pelo Estatuto da Pessoa com Defi-
ciência, que suprimiu os incisos II e III e integrou o inciso I ao caput, 
restando a seguinte redação: 

Art. 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente 
os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. 

Desta forma, a partir de 03.01.2016, apenas os menores de 16 
anos são considerados, pelo ordenamento jurídico brasileiro, como 
absolutamente incapazes, de modo que todas as demais hipóteses 
de incapacidade passam a ser consideradas como relativas, nos ter-
mos da nova redação do art. 4º do Código Civil.

A incapacidade relativa situa-se em uma zona intermédia entre 
a incapacidade absoluta e a capacidade plena. Permite que a pessoa 
pratique, por si própria, alguns atos da vida civil, desde que devi-
damente assistida por quem de direito, porque a impossibilidade de 
discernimento é menor do que a dos absolutamente incapazes.

Segundo a redação original do art. 4º do Código Civil, o rol de 
pessoas relativamente incapazes era o seguinte:

Art. 4º. São incapazes, relativamente a certos atos, ou à manei-
ra de os exercer:
I – os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
II – os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por 
deficiência mental, tenham o discernimento reduzido;
III – os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo;
IV – os pródigos.
Parágrafo único. A capacidade dos índios será regulada por le-
gislação especial.

Após as alterações operadas pelo Estatuto da Pessoa com De-
ficiência, o art. 4º do Código Civil passou a ter a seguinte redação:
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Art. 4º. São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira 
de os exercer: 
I – os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
II –os ébrios habituais e os viciados em tóxico; 
III – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não pu-
derem exprimir sua vontade; 
Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por 
legislação especial. 

A norma do inc. II, a partir das alterações operadas pelo Es-
tatuto da Pessoa com Deficiência, restringe seu alcance aos ébrios 
habituais e aos viciados em tóxicos, deixando de fazer referência às 
pessoas com deficiência intelectual, antes tratadas como “excepcio-
nais sem desenvolvimento mental completo”, deslocando sua discipli-
na para o inc. III. 

O inciso III, segundo a nova redação, transfere do art. 3º (ab-
solutamente incapazes) para o art. 4º (relativamente incapazes) as 
pessoas que, por causa transitória ou permanente, não puderem ex-
primir sua vontade, independentemente do grau desse comprometi-
mento intelectual.

O dispositivo faz exsurgir um ponto de interseção entre a teoria 
das incapacidades e as pessoas com deficiência. Se uma pessoa com 
deficiência, eventualmente, por algum fator pessoal, estiver impossi-
bilitada de manifestar a sua vontade, temporária ou definitivamente, 
poderá ser considerada incapaz relativamente. Advirta-se, porém, 
que a causa incapacitante, nessa hipótese, não é a patologia ou o esta-
do psíquico, mas a impossibilidade de exteriorizar a vontade4.   

O que determinava a incapacidade relativa, na redação origi-
nal da norma, era a aferição de discernimento reduzido. Assim, se 
as pessoas referidas como excepcionais conservassem a plenitude de 
seu discernimento para a prática dos atos da vida civil, deveriam ser 
consideradas plenamente capazes. 

4 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe; 
Manual de direito civil. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 1911.
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A norma, em sua redação original, considerava os excepcio-
nais, sem desenvolvimento mental completo com uma limitação 
gradativamente menor àquela dos que, por deficiência mental, não 
possuíam o necessário discernimento. 

As pessoas consideradas como excepcionais sem desenvolvi-
mento mental completo, como as com síndrome de Down, guardam 
certa capacidade de compreensão, ainda que reduzida. A lei, por 
sua vez, reconhecia a relevância desse grau de compreensão, dis-
pensando a essas pessoas tratamento menos severo em relação aos 
absolutamente incapazes. 

Na nova sistemática, como anteriormente frisado, as pessoas 
que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua 
vontade, independentemente do grau de comprometimento inte-
lectual, são consideradas relativamente incapazes.

Diretamente ligada à alteração dos arts. 3º e 4º do CC está a 
norma do art. 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, cujo caput 
determina que “A deficiência não afeta a plena capacidade civil da 
pessoa”. Essa norma em nada inova, pois a deficiência, por si só, 
nunca foi considerada causa de incapacidade.

Observa Silvio de Salvo Venosa5 que o novo diploma procu-
ra atribuir os mais amplos direitos às pessoas com deficiência, que 
aprioristicamente, nunca serão consideradas totalmente incapazes, 
mas relativamente capazes, de acordo com sua respectiva avaliação. 

O mesmo autor, porém, parece contradizer-se ao afirmar que 
“a situação, porém, a ser enfrentada pelo juiz no processo de interdi-
ção é a mesma: deverá concluir se o sujeito possui limitação mental 
que o iniba parcialmente para os atos da vida civil. Se a limitação for 
total, o caso será de incapacidade absoluta”6.

Ora, se após o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a única hipó-
tese de incapacidade absoluta no ordenamento jurídico brasileiro é a 

5 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2016, v. 1. p. 149.
6 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil. cit. p. 153-154.
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do menor de 16 anos, não se afigura consentânea com a nova reali-
dade legislativa a consideração da pessoa com deficiência maior de 
16 anos como absolutamente incapaz. 

Fábio Ulhoa Coelho7, na mesma linha de Silvio de Salvo Ve-
nosa, parece esposar posicionamento contrário à lei vigente, ao afir-
mar que “uma vez requerida a interdição, a perícia médica dirá em 
qual condição a pessoa deficiente se encontra. Se a deficiência men-
tal frustrou o pleno desenvolvimento das habilidades intelectuais, de 
modo a não conseguir expressar a vontade, recomenda-se esteja o 
deficiente sempre acompanhado por alguém de sua confiança nos 
negócios jurídicos que praticar. É o caso de incapacidade relativa. 
Mas se o deficiente simplesmente não compreende a organização so-
cial, nem mesmo no plano das relações familiares mais próximas, 
não terá condições mínimas de entender o significado jurídico de 
seus atos. Para este caso, somente a incapacidade absoluta, será meio 
eficaz de proteção de interesse”.

Embora a interpretação dada por Silvio de Salvo Venosa e Fá-
bio Ulhoa Coelho seja respeitável, não parece encontrar guarida no 
novo cenário legislativo, contrariando a letra dos arts. 3º e 4º do 
Código Civil, nas hipóteses em que discorrem sobre a incapacidade 
absoluta da pessoa com deficiência. 

É importante ressaltar que a incapacidade é instituto relaciona-
do à prática de atos patrimoniais, de caráter protetivo da pessoa na-
tural, cujo objetivo é o de evitar que se lance aos atos da vida civil em 
geral com o risco de ter prejudicados sua pessoa e bens. Nessa ordem 
de ideias, os negócios e atos jurídicos praticados por absolutamente 
incapazes são considerados nulos, nos termos da norma do art. 166, 
I, do Código Civil. 

Considerar como relativamente incapaz a pessoa sem nenhum 
discernimento não parece ter sido uma boa opção legislativa. 

7 COELHO, Fábio Ulhoa. curso de direito civil. 8. ed. São Paulo: RT, 2016. v. 1. 
p. 189.
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Ao analisar o caput e os incisos do art. 6º do Estatuto, parece 
que o legislador de 2015 baralhou as ideias de personalidade e de 
capacidade, ao vinculá-las de maneira umbilical, como o faziam os 
autores clássicos, que afirmavam que a capacidade seria a medida da 
personalidade. 

Enquanto o caput do art. 6º menciona que a deficiência não 
afeta a plena capacidade civil, enumera em seus 6 incisos uma série 
de situações jurídicas que não se referem à capacidade civil, mas a di-
reitos da personalidade, tais como constituir família, exercer direitos 
sexuais e reprodutivos, conservar a fertilidade etc.  

Essa confusão entre capacidade civil e direitos da personalida-
de, feita pelo art. 6º e incisos do Estatuto, trouxe prejuízos ao sistema 
de incapacidades até então vigente. Isso porque a incapacidade da 
pessoa, seja com deficiência ou não, embora possa afetar a forma de 
exercício de direitos patrimoniais, jamais poderia afetar seus direitos 
existenciais, como o de constituir família. 

Já o art. 85 parece não incorrer no equívoco de baralhar as 
noções de capacidade e de personalidade, ao dispor que “A curatela 
afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza pa-
trimonial e negocial”. Reafirma, no § 1º, que a incapacidade, restrita 
a atos negociais e patrimoniais, não afetam direitos da personalidade, 
tais como o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à 
privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.    

2 reflexos do Estatuto da pessoa com Deficiência  
 no sistema de nulidades do Código Civil

As alterações trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiên-
cia no sistema de incapacidades, implicaram em relevantes reflexos 
no sistema de nulidades.

Com as alterações, os atos de natureza negocial e patrimonial 
praticados por pessoas que, por causa transitória ou permanente, 
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não podem exprimir sua vontade, deixam de ser nulos para serem 
apenas anuláveis, porquanto praticados por relativamente incapazes. 

Neste caso, como o vício não mais é de nulidade, o juiz não 
pode dele conhecer de ofício, nos termos do parágrafo único do art. 
168 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser ale-
gadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, 
quando lhe couber intervir.
Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo 
juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e 
as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda 
que a requerimento das partes.

Doravante, os atos praticados por quem não pode exprimir sua 
vontade amoldam-se ao disposto no art. 178, I, do Código Civil. Por 
serem anuláveis, os vícios que os inquinam estão sujeitos ao prazo 
decadencial de 4 anos a contar da prática do ato. 

Se a anulabilidade não for demandada dentro desse prazo, o ví-
cio convalescerá e o ato será considerado hígido com efeitos ex tunc, 
desde o momento de sua prática.

3 reflexos do Estatuto da pessoa com Deficiência  
 no sistema de prescrição e decadência 

A alteração do sistema de incapacidades operada pelo Estatuto 
da Pessoa com Deficiência trouxe reflexos no sistema de prescrição e 
decadência, principalmente no que se refere aos fatos que impedem 
ou suspendem a contagem dos prazos. 

Na esteira protetiva dos interesses da pessoa absolutamente in-
capaz, a norma do art. 198, I, do Código Civil proclama não correr 
a prescrição contra os incapazes de que trata o art. 3º, que prevê a 
incapacidade absoluta. 
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Doravante, como os únicos incapazes previstos no art. 3º são 
os menores de 16 anos, forçoso reconhecer que contra as pessoas 
que por causa transitória ou permanente não possam exprimir sua 
vontade, reclassificadas pelo Estatuto de absoluta para relativamente 
incapazes, correrá a prescrição. 

Em relação à decadência, a regra geral é de que seus prazos não se 
suspendem ou se interrompem, nos termos do art. 207 do Código Civil:

“Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à 
decadência as normas que impedem, suspendem ou interrom-
pem a prescrição.”

A regra do art. 207 é excepcionada pela do art. 208, pelo qual 
aplica-se à decadência o disposto nos arts. 195 e 198, I, significando 
que não corre a decadência contra os absolutamente incapazes de 
que trata o art. 3º. 

 Portanto, em defesa dos direitos das pessoas que não podem 
exprimir sua vontade, ora tratadas no art. 4º, III, restou apenas a 
norma do art. 195, invocada pelo art. 207, que lhes concede ação de 
regresso contra a pessoa de seu assistente que, por negligência, não 
impediu que se operasse a decadência. 

“Art. 195. Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm 
ação contra os seus assistentes ou representantes legais, que de-
rem causa à prescrição, ou não a alegarem oportunamente.”

4 A tomada de decisão apoiada como instrumento  
 de afirmação da capacidade civil da pessoa  
 com deficiência

A Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com de-
ficiência, em ruptura com o modelo médico, partiu da palavra 
de ordem nothing about us without us, em abandono às políticas  
de cunho tutelar e assistencialista, que impunham às pessoas com 
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deficiência a qualidade de meros coadjuvantes nas questões que lhes 
concerniam diretamente. 

As decisões referentes à pessoa com deficiência eram, até en-
tão, tomadas por seus pais, demais familiares, amigos e simpatizantes 
que, embora com boas intenções, acabavam por cometer equívocos, 
geralmente lastreados em cuidados meramente assistenciais. 

A participação da pessoa com deficiência nesse processo deci-
sório é assunto que está na ordem do dia, cabendo aos Estados partes 
a adoção de comportamento positivo, no sentido de contemplarem, 
em âmbito doméstico, mecanismos jurídicos para que as pessoas com 
deficiência possam exercer seus direitos e cumprir seus deveres em 
condições de igualdade com as demais pessoas, conforme determina 
o art. 12:

Artigo 12 Reconhecimento igual perante a lei 
1.Os Estados Partes reafirmam que as pessoas com deficiên-
cia têm o direito de ser reconhecidas em qualquer lugar como 
pessoas perante a lei.
2.Os Estados Partes reconhecerão que as pessoas com defi-
ciência gozam de capacidade legal em igualdade de condições 
com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. 
3.Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para prover 
o acesso de pessoas com deficiência ao apoio que necessitarem 
no exercício de sua capacidade legal.  
4.Os Estados Partes assegurarão que todas as medidas rela-
tivas ao exercício da capacidade legal incluam salvaguardas 
apropriadas e efetivas para prevenir abusos, em conformidade 
com o direito internacional dos direitos humanos. Essas sal-
vaguardas assegurarão que as medidas relativas ao exercício 
da capacidade legal respeitem os direitos, a vontade e as prefe-
rências da pessoa, sejam isentas de conflito de interesses e de 
influência indevida, sejam proporcionais
e apropriadas às circunstâncias da pessoa, se apliquem pelo 
período mais curto possível e sejam submetidas à revisão re-
gular por uma autoridade ou órgão judiciário competente, in-
dependente e imparcial. As salvaguardas serão proporcionais 
ao grau em que tais medidas afetarem os direitos e interesses 
da pessoa.

1.Os
2.Os
3.Os
4.Os


Revista de Direito e Política98

5.Os Estados Partes, sujeitos ao disposto neste Artigo, toma-
rão todas as medidas apropriadas e efetivas para assegurar às 
pessoas com deficiência o igual direito de possuir ou herdar 
bens, de controlar as próprias finanças e de ter igual acesso a 
empréstimos bancários, hipotecas e outras formas de crédito 
financeiro, e assegurarão que as pessoas com deficiência não 
sejam arbitrariamente destituídas de seus bens. 

No Brasil, o mecanismo adotado foi o da tomada de decisão 
apoiada, trazido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que alte-
rou o título IV do livro IV da Parte especial do código civil, 
que passa a denominar Da tutela, da curatela e Da tomada de 
Decisão Apoiada, acrescentando-lhe o capítulo III – Da tomada 
de Decisão Apoiada, composto pelo novo art. 1.783-A, cujo ca-
put define a tomada de decisão apoiada como sendo o processo pelo 
qual a pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idô-
neas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, 
para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, 
fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que 
possa exercer sua capacidade.  

no direito comparado, destaca-se o Codice Civile italiano, 
que teve seus arts. 404 a 413 alterados em 2004, para prever a fi-
gura do amministratore de sostegno. na mesma linha, o Código 
Civil y Comercial de la nación argentina, com vigência a partir de 
agosto de 2016, contempla o instituto denominado de sistemas de 
Apoyo al ejercicio de la capacidad em seu art. 438. 

8 “ARTÍCULO 43.- Concepto. Función. Designación. Se entiende por apoyo 
cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona 
que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus 
bienes y celebrar actos jurídicos en general. Las medidas de apoyo tienen como 
función la de promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión 
y la manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos. 
El interesado puede proponer al juez la designación de una o más personas de 
su confianza para que le presten apoyo. El juez debe evaluar los alcances de la 
designación y procurar la protección de la persona respecto de eventuales conflictos 

5.Os
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Segundo lições de Guido Alpa9, no direito italiano há os ins-
titutos protetivos da interdição e da inabilitação. A interdição pode 
recair sobre a pessoa maior de idade, ou que esteja no último ano da 
menoridade, acometida por enfermidade mental que a torne incapaz 
de prover os próprios interesses. Já a situação dos sujeitos à inabili-
tação é menos grave, identificando-se com cegueira, prodigalidade, 
surdo-mudez, uso de tóxico e álcool.

O interdito é privado da capacidade de exercício, não podendo 
concluir negócios jurídicos, os quais são praticados em seu nome e 
em seu interesse por um tutor. Já o inabilitado tem uma capacidade 
de exercício superior à do interdito, podendo praticar os atos ordiná-
rios de administração, devendo ser assistido por um curador.  

A interdição e a inabilitação são meios que atingem mais pro-
fundamente a liberdade de autodeterminação da pessoa, só aplicável 
em casos graves. Para atenuar esse sistema demasiadamente rígido, o 
legislador italiano, após anos de discussão, introduziu um novo insti-
tuto denominado de amministrazione di sostegno.

Nesta ordem de ideias, o instituto contemplado pelo direito 
civil da Argentina não substitui, mas reforça a tomada de decisão 
pela pessoa com deficiência. Diferentemente do que se passa com a 
amnistrazione di sostegno do direito italiano, o sistema de apoyos al 
ejercicio de la capacidade do direito argentino pressupõe e reafirma a 
capacidade civil da pessoa com deficiência e destaca sua autonomia  
para a tomada de decisões. 

Conforme leciona Claudio Marcelo Alberete10 sobre os apoyos, 
“el objetivo es promover y consolidar la autonomía de las personas 

de intereses o influencia indebida. La resolución debe establecer la condición y la 
calidad de las medidas de apoyo y, de ser necesario, ser inscripta en el Registro de 
Estado Civil y Capacidad de las Personas.”
9 ALPA, Guido. Manuale di diritto privato. 6. ed. Padova: Cedam, 2009. p. 200-203.
10 ALDERETE, Claudio Marcelo. el sistema de apoyos en la toma de decisiones 
de las Personas con Discapacidad. Propuestas y comentários. Disponível em: 
<www.saij.gob.ar/claudio-marcelo-alderete-sistema-apoyos-toma-decisiones-per-
sonas-discapacidad-propuestas-comentarios-dacf150503-2015-09-14/123456789-
-0abc-defg3050-51fcanirtcod>. Acesso em 30.05.2016. 

www.saij.gob.ar/claudio
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con discapacidad, a partir de ello su participación plena e inclusión 
en la vida social, en todos sus aspectos”.

No Brasil, o objeto do novo instituto não se confunde com o da 
tutela e da curatela, que se destinam à regência de pessoas incapazes. 

A incapacidade de que cuida a tutela decorre da tenra idade 
da pessoa, menor de 18 anos e que não esteja sob o poder familiar 
dos pais; já a curatela cuida da incapacidade de quem, sendo maior, 
está impossibilitado de reger, por si mesmo, assuntos existenciais e 
ou patrimoniais.11

Diversamente da tutela e da curatela, que são medidas vol-
tadas à proteção da pessoa incapaz, a tomada de decisão apoiada 
guarda nítidos traços tanto de proteção a direitos existenciais como 
patrimoniais da pessoa capaz que apresente alguma deficiência. 

A curatela é imposta, ao passo que a tomada de decisão 
apoiada depende de manifestação da própria pessoa com deficiên-
cia; se a tutela e a curatela pressupõem a incapacidade de fato da 
pessoa vulnerável, seja em razão da tenra idade ou devido ao pou-
co ou nenhum discernimento, a tomada de decisão apoiada, por 
seu turno, pressupõe a capacidade de fato da pessoa a ser apoiada, 
pois é ela, pessoalmente, quem terá legitimidade processual para 
requerer tal medida. Assim, a pessoa com deficiência deverá con-
tar com 18 anos completos ou, se maior de 16, estar emancipada e, 
em ambos os casos, em gozo de completo discernimento. 

trata-se de um negócio jurídico gratuito, plurilateral, so-
lene, personalíssimo, com ou sem prazo determinado, em que o 
interesse da pessoa com deficiência apoiado e dos dois ou mais 
apoiadores convergem para um objetivo comum, que é a preserva-
ção da livre manifestação de vontade da pessoa apoiada. 

Diferentemente do que ocorre na curatela e na tutela, os 
apoiadores não representam ou assistem a pessoa do apoiado. sua 

11 GOMES, Orlando. Direito de família. 4. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981. P. 436.
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atividade é a de coadjuvante na tomada de decisões, cujos controle 
e protagonismo concentram-se na pessoa apoiada12. 

Porém, o escopo do legislador italiano é um pouco diverso do 
brasileiro, pois visa a proteger a pessoa que não está apta para prover, 
por si mesma, os próprios interesses. Não se trata de pessoa inexpe-
riente, mas de pessoa com dificuldade na execução das funções da 
vida cotidiana, em caráter permanente ou temporário, ou seja, que 
não pode gerir a si mesma, necessitando de auxílio, devido a alguma 
enfermidade, deficiência física ou psíquica. 

Ortanto, a pessoa beneficiada pela aministrazione di sostegno é 
incapaz, não necessariamente com alguma deficiência, ao contrário 
do Brasil, que reservou a tomada de decisão apoiada às pessoas com 
deficiência capazes. 

Retornando ao direito brasileiro, o termo de compromisso 
dos apoiadores em relação à pessoa apoiada deve ser tomado no 
bojo de um processo judicial de jurisdição voluntária, com inter-
venção obrigatória do Ministério Público como fiscal da ordem 
jurídica, mesmo não havendo discussão sobre direitos de incapa-
zes. A legitimidade para deflagrar o processo é personalíssima da 
pessoa a ser apoiada. 

A pessoa com deficiência e os apoiadores peticionarão con-
juntamente ao juízo competente, apresentando termo em que cons-
tem os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoia-
dores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito a vontade, 
aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar (CC,  
art. 1.783-A, § 1º).

A lei não exige que o acordo indique termo final de vigência, 
embora nada impeça sua inserção.

12 ROSENVALD, Nelson; A tomada de decisão apoiada. Famílias e sucessões: po-
lêmicas, tendências e inovações. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha; DIAS, Maria 
Berenice. Coords. Belo Horizonte: IBDFAM, 2018, p. 520.
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Na específica situação em que o beneficiário do apoio esteja in-
devidamente sob curatela, com base nas normas materiais anteriores 
ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, será possível que o requerimen-
to inaugural seja judicialmente apresentado por um familiar, ou mes-
mo pelo curador da pessoa a ser apoiada, sem prejuízo de ela própria 
requerer a providência ao juízo onde tramitou o processo de curatela13.

não parece razoável a exigência legal mínima de dois apoia-
dores. neste particular, andou bem o direito argentino, ao men-
cionar que o interessado pode propor ao juiz a designação de uma 
ou mais pessoas de sua confiança para que lhe prestem apoio. 

Após ouvido o Ministério Público, constitui etapa obrigató-
ria do procedimento de tomada de decisão apoiada a oitiva da pes-
soa apoiada e dos apoiadores pelo juiz, que deverá estar assistido 
por equipe multidisciplinar (CC, art. 1.783-A, § 3º). 

Constatando que o termo de apoio atende aos interesses da 
pessoa com deficiência, o juiz proferirá decisão homologatória. Daí 
em diante, a decisão tomada pela pessoa apoiada terá validade e efei-
tos sobre terceiros, sem restrições, desde que esteja inserida nos limi-
tes do apoio acordado (CC, art. 1.783-A, § 4º). 

O termo de apoio poderá contemplar atos da vida civil tanto 
de natureza existencial (envolvendo direitos da personalidade) como 
patrimonial. 

Não se pode concordar com a afirmação de que “O beneficiário 
do apoio conservará a sua autodeterminação em todos os atos que 
não estejam incluídos no acordo.”, o que levaria à conclusão de que os 
atos constantes do termo de apoio não poderiam ser praticados pela 
pessoa com deficiência sem a intervenção dos apoiadores14.

É que se assim fosse, a Tomada de Decisão Apoiada transmu-
dar-se-ia em instrumento de limitação da capacidade civil da pessoa 

13 ROSENVALD, nelson. A tomada de decisão apoiada, cit., p. 531.
14 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe. 
Manual de direito civil, cit., p. 1913.
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com deficiência, quando seu propósito é justamente o oposto. Ade-
mais, se a pessoa com deficiência pode o mais (requerer a instituição 
e a extinção da Tomada de Decisão Apoiada), logicamente que pode 
o menos (praticar sozinha os atos constantes do termo de apoio).

Logo, a correta interpretação do § 4º indica que para os atos 
constantes do termo de apoio, não bastaria a intervenção dos apoia-
dores se estiver desacompanhada da manifestação de vontade da 
pessoa apoiada, o que de resto decorre da lógica do sistema, pelo que 
o dispositivo parece dispensável. 

Uma outra diferença é que no direito italiano o administrador 
de apoio também pode ser nomeado para o interdito, para o inabili-
tado e para o menor. Lá, o decreto de nomeação do administrador de 
apoio estabelece a duração do encargo (como se de um mandato tra-
tasse) e os atos que o beneficiário só pode praticar com a assistência 
do administrador, bem como os limites de despesas. Diferentemente 
do interdito e do inabilitado, o beneficiário da administração de apo-
io conserva a capacidade de agir para todos os atos que não requerem 
a representação exclusiva ou a assistência necessária do administra-
dor de apoio, sob pena de anulabilidade. 

Já no direito brasileiro, esse processo tem por pressuposto a 
capacidade civil da pessoa com deficiência, pois a pessoa apoiada é 
quem tem legitimidade processual exclusiva para deflagrá-lo, bem 
como para requerer em juízo, a qualquer tempo, a substituição dos 
apoiadores ou mesmo sua extinção (CC, art. 1.783-A, §§ 7º a 9º). 

A pessoa com deficiência tem o direito potestativo de requerer 
a resilição unilateral do acordo de apoio. Se a solicitação partir de um 
dos apoiadores, seu desligamento está condicionado à manifestação 
do juiz. 

Se a pessoa com deficiência perder a capacidade durante a vi-
gência do termo de apoio, a tomada de decisão apoiada deverá ser 
extinta e concomitantemente ser requerida a curatela do incapaz. 
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5 reflexos do Estatuto da pessoa com  
 Deficiência na validade do casamento

O Estatuto da Pessoa com Deficiência promoveu relevantes al-
terações no direito de família, que vão além da curatela e da tomada 
de decisão apoiada.

No plano de validade do casamento, suprimiu uma hipótese 
de nulidade absoluta e modificou uma hipótese de anulabilidade, ao 
passo que a depender da linha interpretativa que se venha a adotar, 
também refletiu no plano de sua eficácia. 

As causas de nulidade absoluta do casamento vêm tratadas no 
art. 1.548 do Código Civil:

“Art. 1.548. É nulo o casamento contraído:
I – (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)         
(Vigência)
II – por infringência de impedimento.”

O inc. I, revogado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, 
previa a nulidade do casamento contraído pelo enfermo mental sem 
o necessário discernimento para os atos da vida civil, antes classifica-
do como absolutamente incapaz.

Portanto, doravante a única causa de nulidade absoluta do ca-
samento decorre de sua contração sem observância de um dos impe-
dimentos taxativamente elencados no art. 1.521.

Resta à pessoa que não pode exprimir sua vontade a regra do 
art. 1.550, IV, que reputa anulável o casamento do incapaz de consen-
tir ou manifestar, de modo inequívoco, o consentimento. Para tanto, 
a ação de anulação do casamento por vício de manifestação de von-
tade deve ser ajuizada no prazo decadencial de 180 dias a contar da 
celebração do casamento, consoante o art. 1.560, I, do Código Civil.

Já no plano da eficácia, destaca-se a causa suspensiva do ca-
samento prevista no art. 1.523, IV, segundo a qual não devem 
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casar o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascenden-
tes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou 
curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela, e não es-
tiverem saldadas as respectivas contas. 
A finalidade da norma é coibir a celebração de casamento entre 
pessoas que estão em relação de ascendência e sujeição entre 
si, donde poderia surgir uma manifestação de vontade viciada. 

Com essa causa suspensiva, o legislador pretende afastar um 
eventual prejuízo patrimonial dos tutelados ou curatelados, não de-
vendo os tutores e curadores casar com os seus pupilos ou curatelados 
enquanto perdurar o múnus público ou enquanto não apresentarem 
regular prestação de contas. Assim evita-se que se exerça uma eventual 
pressão sobre a pessoa que está sob a direção de outra, bem como se 
obsta que se mascare uma eventual dilapidação do patrimônio alheio15.

Cessará, ordinariamente, a causa suspensiva pela extinção da tu-
tela ou curatela, bem como pela regular prestação de contas em juízo.

Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi acrescentado ao 
Código Civil o art. 1.783-A, que prevê a tomada de decisão apoiada 
como instituto assistencial, a par da tutela e da curatela. O § 11 do  
art. 1.783-A determina que “Aplicam-se à tomada de decisão apoiada, no 
que couber, as disposições referentes a prestação de contas na curatela.” 

Tal previsão traz à lume a discussão de ser a tomada de decisão 
apoiada uma nova causa suspensiva do casamento entre apoiador e 
apoiado, durante sua vigência e até que haja a prestação de contas. 
O resultado dos debates acerca do assunto possivelmente dependerá 
de se analisar se o silêncio do legislador caracteriza-se como silên-
cio eloquente ou como mera omissão legislativa cuja lacuna pode 
ser colmatada pelas metanormas de integração, como pela analogia 
expressamente prevista no art. 4º da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro.

15 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe. 
Manual de direito civil, cit., p. 1710.



Revista de Direito e Política106

A Infração ao inc. IV não atinge o plano da validade, portanto 
sem força de anular o casamento. Opera no plano da eficácia, im-
pondo o regime da separação obrigatória o qual, de resto, pode ser 
afastado se o casal demonstrar a inexistência de prejuízo. 

Outra implicação prática relevante decorrente do § 11 diz com 
a possibilidade de remuneração dos apoiadores. Isso porque o dis-
positivo remete à disciplina da curatela que, por sua vez, remete à 
disciplina da tutela, cuja norma do art. 1.752 do Código Civil prevê 
a possibilidade de remuneração do tutor, proporcionalmente ao pa-
trimônio do tutelado.  

Conclusões 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146, de 06.07.2015, 
alterou profundamente o sistema de incapacidades do Código Civil. 

Ao procurar afirmar aquilo que já estava afirmado, ou seja, que 
deficiência não implica, necessariamente, em incapacidade, o novo 
cenário legislativo simplesmente transportou “aqueles que, por causa 
transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade” do 
rol de absolutamente incapazes para o de relativamente incapazes, 
sem contudo mensurar as consequências jurídicas daí advindas.

Os atos praticados pelas pessoas que, por causa transitória ou 
permanente, não puderem exprimir sua vontade, deixam de ser nu-
los para serem meramente anuláveis, não mais podendo o juiz, de 
ofício, decretar a invalidade de atos e negócios jurídicos praticados 
em prejuízo a tais pessoas.

Os absolutamente incapazes gozam da proteção contra os efei-
tos deletérios da prescrição, que não corre contra si enquanto durar 
a situação de incapacidade absoluta. No entanto, as pessoas que, por 
causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vonta-
de, como agora são consideradas relativamente incapazes, perderam 
essa proteção.
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No direito de família, o casamento daquele que não pode con-
sentir validamente não mais é nulo de pleno direito, sujeitando-se às 
regras de anulabilidade e aos prazos decadenciais inerentes. 

Não se pode olvidar, contudo, os avanços trazidos pelo Estatu-
to da Pessoa com Deficiência que, com base na Convenção da ONU 
sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, cuidou de reafirmar o 
modelo social.

Outro ponto digno de encômios foi a contemplação no orde-
namento brasileiro do instituto da tomada de decisão apoiada, já 
conhecido pelo direito comparado, a exemplo do direito italiano e 
argentino.

O instituto reafirma a capacidade e a autonomia da pessoa com 
deficiência para a escolha e prática de atos de natureza tanto exis-
tencial como patrimonial e a permite, se assim entender necessário, 
requerer judicialmente apoio de duas pessoas idôneas e com as quais 
guarde vínculo. 

Neste particular, porém, omitiu-se o legislador acerca da efi-
cácia do casamento contraído entre um dos apoiadores e a pessoa 
apoiada, antes da cessação da tomada de decisão apoiada e da respec-
tiva prestação de contas. 
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FUnDAMEntoS hiStóriCoS DA 
FrAgiLizAção Do DirEito Do 

trAbALho, tribUtário E AMbiEntAL

Guilherme Purvin1

Há em comum na doutrina de Adam Smith e Ricardo, de Marx 
e Engels, de Max Weber ou de John M.Keynes o reconhecimento de 
que a base da produção econômica capitalista é o tripé terra, trabalho 
e capital. Vale a pena refletir sobre a disciplina destes três elementos 
pelo Direito Brasileiro contemporâneo. 

Em 1929, com as feridas da 1ª Guerra Mundial ainda abertas, 
ocorre a quebra da bolsa de valores em Nova York e, na Rússia, a 
ascensão de J. Stalin e a expulsão de Leon Trotsky. Nessa mesma dé-
cada, os “camicie nere” (camisas negras), milícias comandadas por 
Benito Mussolini, impunham o terror na Itália, perseguindo os co-
munistas. Em 1933, o Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores 
da Alemanha torna-se o partido único da Alemanha e as funções 
legislativas são delegadas ao poder executivo, comandado por Adolf 
Hitler. Em 1939 eclode a 2ª Guerra Mundial, que só terá fim em 1945. 

1 Procurador do Estado/SP Aposentado. Graduado em Direito e Letras pela USP. 
Doutor em Direito Ambiental (USP) e Escritor.
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De 1945 até 1986, o grande trunfo retórico do mundo livre capi-
talista em seu embate contra o socialismo real foi o compromisso 
com os valores democráticos, os direitos humanos, a liberdade de 
expressão, legado da 2ª Guerra Mundial pela maior economia do 
mundo, que havia derrubado o Nazi-Fascismo e financiado o reer-
guimento da Europa.

1 trabalho

Como havia uma incômoda segunda força política igualmente 
responsável pela derrota dos países do Eixo (Japão, Itália e Alema-
nha), os Estados do mundo ocidental precisavam fazer concessões 
no plano econômico aos trabalhadores, para evitar situações de com-
pleto descalabro que pudessem ser exploradas pelos países socialistas 
como prova da injustiça social no capitalismo.

Assim, convenções da OIT eram celebradas e respeitadas como 
piso mínimo nas nações civilizadas. E, em países como Suécia, No-
ruega e Islândia, a social democracia apontava para possibilidade de 
justiça social acompanhada de liberdade no mundo capitalista, em 
oposição ao obscuro mundo soviético do Arquipélago Gulag.

No caso do Brasil, os trabalhadores, isto é, a imensa maioria 
do povo, nunca dispuseram de uma polícia para defender suas vidas 
e seus poucos bens. De igual forma, jamais contaram com represen-
tantes no congresso em número suficiente para defender seus inte-
resses trabalhistas e previdenciários. Por um incidente de percurso 
histórico, essa classe foi lembrada por Getúlio Vargas, que pensava 
também em defender o patrimônio cultural (vide Dec.-Lei 25/1937) 
e natural (o primeiro Código Florestal é de 1934), aqui incluídas as 
riquezas de seu subsolo (criação da Petrobrás).

Na verdade, os trabalhadores continuavam recebendo trata-
mento de escravos por parte da elite econômica brasileira. Sem mui-
tos modelos internacionais para seguir à sua época e sem a menor 
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intenção de causar qualquer estremecimento em sua política de rela-
ções exteriores com os EUA, Getúlio optou pelo que parecia menos 
subversivo aos olhos da época: o modelo da Carta del Lavoro de Mus-
solini serviu de inspiração para a Consolidação das Leis do Trabalho, 
editada em 1943.

A CLT é até hoje a mais importante base infraconstitucional de 
todo o Direito do Trabalho brasileiro. Este ramo do Direito floresceu, 
portanto, no ambiente da chamada guerra fria, que durou de 1945 
até 1989 (queda do Muro de Berlim) ou, mais explicitamente, 1991, 
quando ocorre a extinção da União Soviética.

Naquele momento, aqueles que haviam se acostumado a tomar 
conta de nossa biodiversidade na base do ferro e do fogo e a utilizar o 
trabalho forçado do nativo e do africano para promover a expansão 
da agricultura, o fim do “segundo mundo” já permitia vislumbrar 
um caminho muito menos cansativo para a promoção do capital do 
que aquele proposto pela cartilha humanista. As grandes corpora-
ções multinacionais gradativamente foram perdendo todos os seus 
freios e mostrando sua verdadeira face. Se as nações não precisavam 
mais provar a ninguém que o capitalismo era muito melhor do que 
o pesadelo das ditaduras soviética, chinesa, cubana ou albanesa, por 
que pensar em estado de bem estar social?

A Constituição Brasileira de 1988 foi resultado de uma luta 
contra mais de duas décadas de ditadura militar. No momento de sua 
promulgação, ainda se acreditava na possibilidade de construção de 
uma democracia liberal capitalista com toques de social democracia. 
Havia ali um sonho de refundação de um país colonizado por bandi-
dos degredados de Portugal, latifundiários e escravocratas que nun-
ca perdoaram a Princesa Isabel e que duvidavam que Machado de 
Assis, Gonçalves Dias ou Lima Barreto fossem negros. Ela era quase 
que uma cartilha buscando civilidade junto a uma horda de senhores 
feudais que nunca compreenderam que o respeito aos valores sociais 
do trabalho não é incompatível com a livre iniciativa.
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Nos tempos atuais, o texto do art. 170 talvez possa ser confundido 
com o programa de governo de algum partido político de extrema-
-esquerda:

“A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho hu-
mano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos exis-
tência digna, conforme os ditames da justiça social, observados 
os seguintes princípios: I – soberania nacional; II – propriedade 
privada; III – função social da propriedade; IV – livre concor-
rência; V – defesa do consumidor; VI – defesa do meio ambien-
te; VII – redução das desigualdades regionais e sociais; VIII – 
busca do pleno emprego; IX – tratamento favorecido para as 
empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte”.

Em 1988, porém, estes princípios eram considerados inteira-
mente congruentes com o modelo capitalista.

Não levou muito tempo para iniciar-se o processo de concen-
tração do capital nas mãos de pouquíssimos. Começamos pela flexi-
bilização do Direito do Trabalho, promovida com muito empenho 
por grandes juslaboralistas, como os cultos Professores Octávio Bue-
no Magano e Amauri Mascaro Nascimento, do Largo de São Fran-
cisco, que para tanto promoviam magníficos Congressos Internacio-
nais de Direito Individual, Coletivo e Processual do Trabalho em São 
Paulo, oferecendo as bases teóricas para a implementação de uma 
nova ideologia na doutrina do Direito Brasileiro do Trabalho. Era 
grande o número de colegas entusiasmados com a novidade neoli-
beral e que não faziam qualquer cerimônia para atirarem os livros 
de Américo Plá Rodrigues, Cesarino Junior e Evaristo de Moraes na 
fogueira sacrificial em louvor do novo Direito Empresarial das Rela-
ções de Trabalho.

Na década de 1990 e na seguinte, houve um significativo nú-
mero de pessoas que se dispuseram a emprestar seus nomes para fins 
de legitimação de uma doutrina totalmente divorciada dos princípios 
que haviam norteado a constituição da Organização Internacional  
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do Trabalho. Nesse sentido, aderiram irrestritamente ao discurso da 
modernização, invocando ainda por cima o cínico argumento de que 
era preciso “acabar com o ranço do fascismo” presente na CLT.

Sem dúvida, era preciso implantar no Brasil o pluralismo sin-
dical, tal como previsto na Convenção n. 87 da OIT e, nesse aspecto, 
a Constituição de 1988 não havia avançado em relação aos tempos de 
Vargas, mantendo a unicidade sindical, responsável pelo fomento de 
sindicatos pelegos, que não precisavam lutar por melhores condições 
de trabalho para seus representados, já que não tinha concorrentes.

Algo de novo, porém, estava surgindo nesse contexto de unici-
dade sindical: centrais sindicais começavam a romper com o confor-
tável imobilismo dos sindicatos que, alimentados pela contribuição 
sindical anual compulsória, não faziam nenhum esforço para anga-
riar novos membros e partir para reivindicações mais ousadas em 
dissídios coletivos.

Com o advento de um novo sindicalismo, forte e combativo, a 
cláusula da unicidade sindical perdeu o maior atrativo que poderia 
oferecer para o empresariado: a despeito do esfacelamento do mun-
do socialista, sindicatos que havia poupado para sair bonito na foto 
da justiça social, saíram de seu controle. Por um mecanismo jurídico 
que ele mesmo havia implantado – o Direito Coletivo do Trabalho 
ou Direito Sindical, o capital estava sendo impedido de atingir seu 
escopo, isto é, a sua própria ditadura.

2 Capital

O capital, ao contrário do trabalho ou da terra, jamais neces-
sitou de um curador para defesa de seus interesses, por um simples 
motivo: ele é que cria um Exército, que implanta um Estado e que 
elabora um Direito para garantir sua reprodução. A graduação da 
força das instituições estatais, assim, varia de acordo com as exigên-
cias impostas pelo mercado. Num plano geral, o capital está muito 
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bem, embora aos olhos do povo, a miséria e o desemprego pareçam 
demonstrar o oposto. Ocorre, simplesmente, que ele está neste mo-
mento mais concentrado do que nunca nas mãos de poucos. Para 
auxiliá-lo a obnubilar essa aparente contradição, filósofos de banca 
de jornal ou garotos-propaganda ideológicos moldam os discursos, 
de modo tão bizarro e bem sucedido que uma federação das indús-
trias consegue criar instantaneamente uma legião de adoradores de 
patos (!!). Na era da pós-verdade, essa vem sendo a contribuição dos 
meios de comunicação à história do Brasil.

Poder-se-ia, porém, argumentar no sentido de que nem tudo é 
um mar de rosas para o capital. Afinal, existe um tal de Direito Tri-
butário, que busca corrigir distorções econômicas e injustiças sociais 
gritantes. Se isso ocorre episodicamente, é por conta de certos Pro-
curadores do Estado, do Município e da Fazenda Nacional que não 
entenderam ainda que os tempos estão mudados. Esse Direito Tribu-
tário não é pra valer – e, em São Paulo, a demonstração cabal disso 
foram os anos de desmonte das procuradorias fiscais em benefício da 
área consultiva das secretarias de estado. Assim, em 2018, concentrar 
esforços na promoção da execução de tributos de grandes devedores 
da Fazenda seria considerado um anacronismo. Demonstração da 
farsa da isonomia tributária é a falta completa de interesse do Poder 
Judiciário em instituir Varas de Execução Fiscal ou Varas Ambien-
tais e seu grande empenho em criar “Varas Especiais e de Conflitos 
Relacionados à Arbitragem” e “Varas de Falências e Recuperações 
Judiciais” (Vide notícia publicada no Site do TJSP em 5-12-2017). 
E, em segunda instância, enquanto a Câmara Especial do Meio Am-
biente continua há mais de uma década relegada à condição de “pas-
satempo” a ser acumulado por seus integrantes com outras Câmaras 
supostamente importantes, duas poderosas Câmaras Reservadas de 
Direito Empresarial funcionam no TJSP, onde seus participantes de-
dicam-se com exclusividade à defesa do interesse, como o nome diz, 
empresarial (cf. aqui Fica o alerta aos senhores advogados públicos: 
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ou vocês se adaptam à lex mercatoria ou não haverá mais nenhum 
concurso público. Direito Tributário deve se resumir ao Imposto de 
Renda sobre Pessoa Física, diretamente incidente na folha de paga-
mento da classe média. Isto basta.

3 terra

Resta falar sobre a terra, terceiro elemento constitutivo do 
processo de produção econômica no sistema capitalista. Para a sua 
defesa, existe hoje tão somente o movimento ambientalista. Sem sin-
dicato e sem fonte de recursos financeiros para a defesa de sua causa, 
o ambientalismo vale-se de instrumentos de luta semelhantes aos do 
movimento feminista na defesa da igualdade de gênero ou do movi-
mento afro na defesa da igualdade racial – a conscientização indivi-
dual e a militância voluntária de ONGs.

O Direito Ambiental, porém, caminha a passos largos o mes-
mo caminho do Direito do Trabalho. O mesmo Supremo Tribunal 
Federal que ontem considerou válida a terceirização genérica do tra-
balho também sacramentou o retrocesso ambiental consubstanciado 
no Código Florestal de 2012. O diagnóstico para o Direito Ambiental 
é idêntico ao do Direito do Trabalho: ele incomoda o capitalismo 
predatório. Nesse ponto, aliás, em respeito à verdade histórica bra-
sileira, é preciso reconhecer: o Direito Ambiental ainda teve a ca-
pacidade de unir contra si praticamente todos os segmentos da vida 
política do país, não só a empresarial, mas também os partidos que 
mais eficazmente defendiam os direitos dos trabalhadores.

Chegamos ao momento atual e, sem conhecimento mínimo de 
história do Brasil e do mundo, torna-se impossível debater a conjun-
tura política nacional a partir do início do segundo mandato de Dil-
ma Roussef. Para aqueles que não conseguem relacionar fatos como 
extinção da contribuição sindical e concomitante manutenção da uni-
cidade sindical ou a decisão tomada no dia 30.08.2018, pelo Supremo 
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Tribunal Federal, em favor da terceirização ampla geral e irrestrita, 
os esforços de argumentação seriam inúteis, já que não cabem numa 
única frase de efeito.

Os deputados federais e senadores que decidiram implantar o 
parlamentarismo sem emendar a Constituição e que encerraram an-
tecipadamente o mandato da primeira mulher presidente do Brasil, 
não precisaram inventar nenhum enriquecimento ilícito dela. Bastou 
o servil socorro de figuras do mundo jurídico. A teoria do domínio 
de fato do conhecimento acerca de meras irregularidades contábeis 
(convalidadas, aliás, também pelo seu então vice-presidente) chegou 
ao Congresso Nacional pelas mãos de certa figura do submundo ju-
rídico do Tribunal de Contas da União cujo nome hoje já se encontra 
relegado ao completo esquecimento. Uma professora de direito pe-
nal propôs o impeachment, com uma retórica de assustar exorcistas 
e pastores do “Templo Quarteto Familiar Gracioso e Tenro” ou da 
“Igreja Evangélica Pentecostal O Cuspe de Cristo”2. Uma cidade bo-
nitinha e ordeira, que jamais esteve no centro das atenções do país 
(salvo, talvez, graças à ousadia urbanística de Jaime Lerner ou, pela 
mítica presença do grande contista Dalton Trevisan, o “Vampiro de 
Curitiba”), tornou-se a capital política da destruição do Direito do 
Trabalho. Isso graças a dois ou três funcionários públicos federais 
que, sem maior apreço ao Direito que aprendemos na faculdade, co-
locaram na prisão um ex-sindicalista que teve papel decisivo na his-
tória do Direito do Trabalho.

Logicamente, se em nada beneficiaram ao Direito Ambien-
tal os quatorze anos de governo PT/PC do B, não seria o impeach-
ment de Dilma Roussef que o beneficiaria, muito pelo contrário. 
Na verdade, agora o quadro é muito mais grave, pois aqueles que se  

2 Os nomes não foram inventados. Estas igrejas estão representadas no Congresso 
Nacional e todas são agraciadas com uma isenção tributária que as transforma 
num negócio muito mais vantajoso do que qualquer investimento em Educação, 
Saúde Pública, Meio Ambiente ou Segurança.
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sentiam economicamente pressionados pelo trabalho, agora conse-
guem dinamitar todos os entraves ambientais criados ao longo da 
década de 1990, ainda sob o impulso do processo de redemocratiza-
ção nacional.

Não por outro motivo, no Brasil dos bacharéis em Direito sem-
pre dispostos a adequar o discurso jurídico de acordo com as exi-
gências do capital, com a queda dos representantes do trabalho, o 
inimigo n. 1 não é mais o velho guerrilheiro comunista e sim aquele 
que defende os povos ribeirinhos, a fauna e a flora do Rio Doce, os 
índios Yanomami, as populações atingidas por barragens, as vítimas 
da contaminação pelo mercúrio dos garimpos. O Brasil foi o país 
com o maior número de ambientalistas assassinados no ano de 2017 
em todo o mundo (Cf. Época Negócios 3). Enquanto o Capital cai no 
samba em Brasília, quem dança é a Terra e o Trabalho.

3 https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2018/08/brasil-foi-o-pais-com-
-o-maior-numero-de-ambientalistas-assassinados-em-2017.html 

https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2018/08/brasil-foi-o-pais-com-o-maior-numero-de-ambientalistas-assassinados-em-2017.html
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2018/08/brasil-foi-o-pais-com-o-maior-numero-de-ambientalistas-assassinados-em-2017.html
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griLAgEM prEMiADA

Ibraim Rocha1

Recentemente foi promulgada a Lei Estadual nº 8.878/2019, de 8 
de julho de 2019, que têm por objeto a regularização fundiária de ocu-
pações rurais e não rurais de terras públicas do Estado do Pará. Apesar 
de ser uma nova lei de terras, por revogar a Lei nº 7.289/2009, e ainda 
o Decreto-Lei Estadual n° 57/1969, que dispunham sobre as terras pú-
blicas do Estado, o novo instrumento retrocede no combate a grilagem.

Com efeito, o novo diploma legal, reaviva um velho institu-
to jurídico que sempre premiou as nulidades de registros de terras 
públicas, que tinha sido extinto pela Lei nº 7.289/2009, que revogou 
dispositivos do DL nº57/69 que regulamentava o denominado Regi-
me de Compra Especial, previsto no artigo 88 caput, que definia que 
os possuidores de títulos que tiverem sido ou vierem a ser declarados 
nulos por irregularidades anteriores a 15 de junho de 1964, pode-
riam, até 90 (noventa) dias após a declaração de nulidade, requerer a 
compra das mesmas áreas, em condições especiais, desde que satisfa-
çam os requisitos previstos na Lei.

1 Procurador do Estado do Pará, Doutor em Direito UFPA. Membro do IBAP.

VoLtA Ao SUMário
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A Lei Estadual n° 7.289/2009, permitia como única forma de 
sanar as eventuais nulidades que impediam a alienação de terras pú-
blicas, que o ITERPA firmasse Termo de Ajustamento de Conduta, 
com objetivo de assegurar a reversão de área ao patrimônio público 
estadual, irregularmente matriculada, assegurando ao seu detentor 
o direito de regularização da mesma nos termos da nova lei estadual 
(parágrafo único do artigo 18).

Mas a distinção fundamental entre os dois modelos é quanto 
ao pagamento pela terra no processo de compra no caso de áreas 
com nulidades, pois a Lei nº 7.289/2009, revogou o artigo 89 do DL 
nº 57/69, que ao se reportar à venda em regime especial do artigo 88, 
permitida um abatimento de dez (10) à cinquenta (50) por cento sobre 
os preços vigentes para as demais alienações de terras, aplicando-se  
o regime geral de vendas de terras.

Assim, a revogada Lei nº 7.289/2009, acabava com os descon-
tos relacionados ao chamado regime de compra especial, sendo que os 
seus art. 7º, §§ 6º e 7º, apenas definiam que os possuidores de terras 
e os ocupantes que respeitarem a legislação ambiental, preservando 
a reserva legal e a área de preservação permanente teriam direito a 
desconto de 30% (trinta por cento), além do que poderá ser concedi-
do desconto ao beneficiário da regularização fundiária de 20% (vinte 
por cento) no pagamento à vista do valor de compra.

Como se demonstrará a seguir, a Lei Estadual nº 8.878/2019, 
ressuscita o regime de compra especial da pior forma possível, e, um 
exemplo deixará isto bem evidente, de como este modelo somente 
favorece os que se apropriam ilegalmente de terras públicas.

Imagine que o Estado é dono de uma gleba de terras, e resolve 
vender essa área toda, e descobre que nesta gleba existem três ocu-
pantes, com áreas de igual dimensão e qualidade de recursos naturais. 
sendo que cada área, por serem semelhantes, valem R$ 100.000,00 
(cem mil reais), temos as seguintes situações de detenção:

1.  O primeiro detentor ocupa a terra há cerca de 5 anos, tem o 
registro irregular da propriedade, que ele por sua vez comprou 
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de alguém que também não era dono, sendo que ao comprar a 
área desmatou 30% da reserva legal, pois tinha muita madeira 
nobre, aproveitando para se capitalizar.

2.  O segundo detentor ocupa a área há cerca de 5 anos, não tem 
registro dela, pois sabe que a terra pertence ao Estado, embora 
tenha recebido uma proposta de compra de um terceiro, re-
cusou a compra, afinal sempre esteve na posse, e sabe que o 
registro é irregular, essa pessoa pretende fazer tudo certo, res-
peitando a área de reserva legal, o que lhe custou perder uma 
fonte de capitalização rápida, com o comércio da madeira.

3.  O terceiro detentor ocupa a área diretamente há cerca de 1 ano, 
não tem registro da área ocupada, pois sabe pertence ao Esta-
do, embora tenha recebido uma proposta de compra da área, 
que poderia ter como sua no CRI, mas aceita pagar mediante 
um contrato de gaveta, apenas para somar o tempo de posse do 
vendedor que tinha a detenção por cerca de 4 anos, somando 5 
anos de posse, mas apesar disto respeita e preserva a área de re-
serva legal. Prefere guardar o seu capital de maior envergadura 
para outro momento.
Os três detentores, sabendo da fragilidade das ocupações, re-

querem uma proposta de compra, a qual desses três detentores o Es-
tado/proprietário da gleba, deveria fazer a melhor proposta finan-
ceira para a compra? Considere o exercício da posse, preservação do 
meio ambiente e boa-fé de não se apropriar irregularmente da terra, 
levando ao registro indevido da propriedade. Para quem deveria cus-
tar menos a aquisição da área? E no sentido oposto, quem deveria 
pagar mais pela compra da terra? O mais lógico e ético seria que o 
segundo ocupante tivesse a melhor oferta, uma vez que não fez ne-
nhum ato ilegal, ou fomentou o comércio ilegal das terras, além de 
preservar o meio ambiente. Não seria?

Acontece, porém, que se aplicadas as regras da Lei nº 8.878/2019, 
o 1º detentor é que teria a melhor proposta econômica para comprar 
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a área de terras públicas dentre as três da gleba, conforme os casos 
citados. Como se explica.

Destarte, a Lei Estadual nº 8.878/2019 no seu art. 10 § 4° define 
que poderá ser regularizada a área rural no qual se verificar registro 
irregular a partir do seu cancelamento pelo próprio requerente da 
regularização, nos termos do art. 250 da lei n° 6.015/73 ou de provi-
dência adotada pelo ITERPA. Neste contexto, é que § 8°-A do art. 10 
da Lei nº 8.878/2019, completa esse círculo viciado de criar direitos 
com base em grilagem de terras públicas, prevê que aqueles que ad-
quiriram de boa-fé áreas que possuem títulos de domínio que tiveram 
suas matrículas ou registros imobiliários declarados nulos por ilegali-
dade ou irregularidade dos registros terão direito ao regime especial de 
compra desde que cumpram os requisitos necessários para dispensa 
de licitação previstos na Lei nº. 8.878/2019.

Como no passado, é pela compra da terra e desconto especifico 
que se configura a pegadinha da compra em regime especial, já que 
obviamente não teria como se proceder uma regularização fundiária 
sem prova de posse que cumpra a função social. Destarte, o § 8° do 
Art. 10 da Lei nº 8.878/2019, prevê que serão concedidos os seguintes 
descontos sobre o valor final do valor da terra nua (VTN), para as 
regularizações fundiárias de terras com o desenvolvimento de ativi-
dades rurais: 20% (vinte por cento) aos ocupantes que respeitarem 
a legislação ambiental, preservando originariamente a reserva legal 
nos índices legalmente previstos e conservando a área de preservação 
permanente, com a devida apresentação pelo interessado da com-
provação emitida pelo órgão ambiental; 20% (vinte por cento) no 
pagamento à vista e por fim 30% (trinta por cento) para aqueles que 
tem direito a regularização fundiária através do regime especial de 
compra. Com efeito, aplicando estes critérios da nova lei de terras do 
Estado do Pará, teríamos a seguinte situação: 

O 1º detentor, apesar de ter parte num mercado ilegal de terras, 
tem a presunção de boa-fé, e por isso tem um desconto de 30%, apli-
cado o regime de compra especial, como desmatou 30% da área de 
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reserva legal não tem direito a 20% de desconto pela conservação 
ambiental. Porém como ele já vinha explorando o imóvel, e ganhou 
muita grana com a floresta, pela derrubada de 30% da reserva le-
gal, tem capital e pode pagar a vista pelo imóvel, neste caso tem di-
reito a um desconto de 20%. Então a área do Estado avaliada em  
R$ 100.000,00, vai ser vendida por R$ 50.000,00.

O 2º detentor, apesar de ocupar diretamente a terra a 5 anos, 
não tem nenhum desconto por isso, mas por respeitar a reserva legal 
tem direito a um desconto de 20% pela preservação ambiental, mas 
como não pode pagar a vista, pois a sua atividade laboral, sem a der-
rubada da madeira, não permitiu se capitalizar rapidamente. Neste 
caso como a Terra do Estado está avaliada em R$ 100.000, vai ser 
vendida por R$ 80.000,00. Já que não tem capital para pagar à vista, 
e, logo não se aplica o desconto de 20%.

O 3º detentor, apesar de pelo contrato de gaveta, poder somar 
as posses, cumprindo o requisito de 5 anos de ocupação, como con-
servou a reserva legal, tem direito a 20% de desconto pela preserva-
ção ambiental. Entretanto, como já era capitalizado, e independente-
mente de ter uma posse direta de 1 ano apenas, pode pagar a vista e 
obter o desconto de 20%. Neste caso, a terra do Estado avaliada em 
R$ 100.000,00, vai ser vendia por R$ 60.000,00.

Moral da história: é melhor comprar terra grilada e pagar a vista, 
sem conservar o meio ambiente na exploração do imóvel, pois o valor 
final da compra será menor do que comprar a terra que embora explo-
rada por cinco anos de trabalho e conservando o meio ambiente na 
exploração do imóvel não permite acumular capital para pagar a vista.

Veja, que mesmo que se tivesse por hipótese um 4º detentor, 
que não tivesse registro ilegal da área, ocupando-a diretamente por 5 
anos, com o exercício da posse agrária, conservando a reserva legal, e 
tendo capital para pagar a terra a vista, teria direito apenas a 20% de 
desconto pela preservação ambiental e 20% pelo pagamento a vista. 
Neste caso, a terra do Estado avaliada em R$ 100.000,00 , vai ser  
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vendida por R$ 60.000,00. Ainda, assim, por um preço maior do que 
poderia ser vendida ao grileiro do 1º caso.

Isso permite concluir sem sombra de dúvidas, que a Lei  
n. 8.878/2019. cria regras que valorizam os registros irregulares, ou, 
seja, promovem o incentivo a grilagem de terras públicas, esquentan-
do o comercio ilegal, e, por corolário contraria o princípio da mora-
lidade, previsto no art. 37 caput da CRFB, logo, é inconstitucional o 
regime de compra especial.
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o DrAgão DE FErro VAi  
pASSAr EM SEU tErritório,  

E ELE irá tE ESMAgAr

Johny Fernandes Giffoni1

O PARAÍSO: “Estamos deitados na rede, toda a família reu-
nida em mais um final de tarde, tudo parece normal, olhamos 
as crianças brincando na terra, subindo nas árvores, tacando 
pedra na mangueira para derrubar manga. Mas sabemos que 
é questão de tempo para nossa paz acabar. Vimos na televisão, 
logo de manhã cedinho, que foi aprovada uma lei que vai per-
mitir a construção de um monte de linha de trem em todo o Es-
tado, um tal de sistema estadual ferroviário. No início ficamos 
felizes, mas depois percebemos que era para transportar soja, 
minério, gado vivo, pino de árvore, e mais um monte de coisa 
que a gente não come”.

Inicio nosso artigo com o destaque de uma fala do meu co-
letivo de pessoas denominado “O Paraíso”. “O Paraíso” representa 
todas as crianças, mulheres, homens, idosos, deficientes, pescadoras, 
quilombolas, quebradeiras de coco, seringueiros, indígenas, milhares 

1 Membro do IBAP, Defensor Público do Estado do Pará, mestrando em Direitos 
Humanos – Direito Ambiental (UFPA).

VoLtA Ao SUMário



Revista de Direito e Política126

de pessoas que habitam o imenso território Amazônida. Essas pes-
soas, são invisibilizadas e tem sua identidade negada, desde a “inva-
são” de nosso continente. Até hoje sofrem com o modelo de negação 
de sua cidadania e de suas identidades tradicionais.

“O Paraíso” está cansado e desiludido. Descobriu que recen-
temente foi aprovado no Estado do Pará o projeto de lei nº.: 262 
de 2019, que institui o Subsistema Ferroviário do Estado do Pará  
(SFEPA), que terá como objetivo principal o transporte ferroviário 
de pessoas e de bens. O projeto, ainda pendente de publicação no 
diário oficial do Estado, dispões que o Estado poderá explorar as 
infraestruturas físicas e operacionais do transporte ferroviário de-
legada por outro ente público, que integrará o subsistema. Por este 
dispositivo, as ferrovias administradas pelo Governo Federal, podem 
ser delegadas ao Estado.

Além do modal ferroviário, o subsistema prevê a instalação de 
pátios, terminais, oficinas de manutenção e demais instalações que 
poderão ser utilizadas para o funcionamento do subsistema. O refe-
rido projeto de lei, já aprovado pelo poder legislativo, previu ainda 
que o poder Executivo editasse normas complementares para regu-
lamentar o referido sistema. Importante destacar que, no endereço 
eletrônico do poder legislativo paraense, consta o destaque para duas 
emendas em plenário. A primeira se refere a tarifa diferenciada para 
transporte de passageiros, e a segunda para garantir os direitos das 
comunidades tradicionais, as quais as ferrovias serão impactadas.

Importante destacar, que o Tribunal de Contas do Estado do 
Pará, em acórdão vanguardista e recente (nº.: 58.861), entendeu que 
a Consulta Prévia, Livre e Informada (CLPI), prevista no art. 6º da 
Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
deve ocorrer junto as comunidades impactadas pela Ferrovia Paraen-
se. No dispositivo do acórdão o TCE, determinou que o Governo do 
Estado através da secretaria de estado responsável pelo empreendi-
mento, realizasse a consulta prévia as comunidades diretamente afe-
tadas pelo projeto de acordo com a Convenção 169 da OIT.
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Entendemos que pelo Acórdão do TCE do Pará o poder legis-
lativo deveria ter antes de submeter ao processo legislativo o referido 
projeto de lei, deveria ter provocado as comunidades e povos tradi-
cionais do Estado, para a realização do procedimento de consulta 
prévia, tendo em vista que todas elas serão diretamente afetadas pelo 
subsistema. Cabe ressaltar que o subsistema abarcará, dentre outras 
a Ferrovia Paraense, que cortará 23 Municípios do Estado do Pará, 
em um total de 1.342 km, levando 161 milhões de toneladas por ano, 
segundo a secretaria responsável.

Neste sentido o processo de consulta, de acordo com a Con-
venção 169 da OIT, deve ocorrer por meio dos procedimentos ade-
quados, que vem sendo estabelecidos pelos povos indígenas e comu-
nidades tradicionais através de seus protocolos de consulta prévia, 
livre e informada. Com essa medida, toda vez que um empreendi-
mento, ou uma política pública, ou ainda uma lei pudesse afetar as 
comunidades tradicionais e os povos indígenas relacionadas ao seu 
modo de vida com a floresta, com sua cultura e sua organização so-
cial deveriam ser consultadas e emitir seu consentimento.

Portanto, percebe-se que o referido projeto de lei, possui uma 
“inconvencionalidade” formal. Isto posto, antes da sua aprovação, 
deveria ter sido submetida ao procedimento de Consulta Prévia as 
comunidades tradicionais, incluindo indígenas, quilombolas e todas 
aquelas que se enquadrem no disposto pelo decreto 6040/2007.

Não pretendemos impedir o desenvolvimento, somente que-
remos que “O Paraíso”, enquanto coletivos de comunidades tradicio-
nais, participem efetivamente do processo de escolha do modelo de 
desenvolvimento para a região Amazônica.

Ao mesmo tempo que o direito à CPLI das comunidades tra-
dicionais são violados, negados pelo Estado Brasileiro, seja no nível 
federal, seja em nível dos Estados, a Amazônia e o devido respeito 
ao ecossistema, ao modo de vida tradicional e aos povos da floresta 
são discutidos no interior de cada comunidade, de cada vilarejo, em 
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cada município, em cada estado, no Brasil e no Mundo. O motivo 
desse debate é um só, o planeta é a nossa casa, e nossa casa é uma 
casa comum.

O Cardeal Dom Claúdio Hummes, em seu discurso durante 
o Sínodo para a Amazônia, ressaltou que durante a preparação para 
o Sínodo uma das principais questões levantadas foi de que a vida 
na Amazônia nunca esteve tão ameaçada como hoje. Essa ameaça 
ocorre pela destruição e exploração ambiental em uma violação sis-
temática dos direitos humanos elementares dos povos amazônicos. 
Em sua grande maioria, os responsáveis por estas violações são os 
grupos econômicos e políticos que dominam os processos e meios 
de produção. Empresas extraem as riquezas do subsolo de da biodi-
versidade de forma predatória, com a conveniência e permissividade 
governamental, até mesmo porque muitos empresários, ou pessoas 
ligadas a eles estão dentro dos espaços políticos do Estado.

O ataque ao meio ambiente e ao modo de vida das populações 
tradicionais, tornou-se uma bandeira de quem deveria proteger a na-
ção, proteger o nosso maior patrimônio. Por outro lado, os Estados 
da Amazônia legal, enquanto entes federativos, tentam criar esferas 
de proteção para seu território, porém em alguns momentos repetem 
práticas tutelares e segregacionistas que impedem que os povos da 
Amazônia, os povos tradicionais, possam opinar pelo melhor mo-
delo de desenvolvimento para suas realidades de vida, e para seus 
territórios tradicionais.

No dia 14 de outubro de 2019, foi instituída pelo governo Pa-
raense, por meio do Decreto Estadual nº 346/2019, a estratégia de 
financiamento denominada de “Fundo Amazônia Oriental (FAO)”, 
como um instrumento de colaboração privada ao alcance das metas 
de políticas públicas de meio ambiente e desenvolvimento no Estado 
do Pará. Entre seus objetivos, deve garantir a implementação e con-
solidação de áreas protegidas, dentre outros.

Embora a estratégia trate da implementação e consolidação 
de áreas protegidas, e como todos sabemos os territórios indígenas,  
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quilombolas e dos demais povos tradicionais são os mais preservados 
da Amazônia, contudo não houve previsão em nenhum dos seus ob-
jetivos ações diretas com as comunidades tradicionais, as quais mais 
uma vez foram invisibilizadas. Nem mesmo no Comitê Gestor do re-
ferido fundo de doação, para captação de recursos internacionais fora 
prevista a participação das comunidades tradicionais de nosso Estado.

Como vemos inúmeras e constantes são as violações aos di-
reitos dos povos tradicionais. Pelo caminhar do processo político e 
social que vivemos, tememos que velhos paradigmas como o da tu-
tela, da escravidão e da aculturação desprendam-se das mentes do 
passado, e retornem lado a lado de práticas arraigadas em ideologias 
despóticas.

Precisamos que os direitos garantidos pela Convenção 169 da 
OIT, em especial o direito à autodeterminação garantido aos povos in-
dígenas e comunidades tradicionais, seja respeitado. Cada Estado da 
Região Amazônica, em suas três esferas de poder (Executivo, Legislati-
vo e Judiciário) precisam levantar a proteção da Consulta Prévia.

Não podemos pensar em um modelo de desenvolvimento, sem 
ouvirmos os povos tradicionais, que devem ser ouvidos, seja durante 
o processo legislativo referente a criação de um subsistema ferroviá-
rio, seja na edição de decretos que instituam grupos de trabalho para 
regulamentar o procedimento da consulta prévia, seja para estabele-
cer um decreto sobre territórios de desenvolvimento sustentável, seja 
ainda durante os processos de licenciamento ambiental.
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FUnDAçõES

José Nuzzi Neto1

Os manuais de Direito indicam, como principal traço distin-
tivo entre fundações e associações, a natureza pessoal desta – são 
pessoas que se reúnem em torno de objetivos comuns –, ao passo que 
aquelas compõem-se de um patrimônio, que deve ser empregado na 
consecução dos objetivos traçados pelo instituidor. Decerto que essa 
ideia básica se desdobra em outras consequências; mas, para os obje-
tivos destas linhas, é o que basta.

Também me bastava até o momento em que, nos anos 80, a 
generosidade de um amigo me apresentou à Fundação. Volume alen-
tado, compilação de quatro histórias, escritas por Isaac Asimov e pu-
blicadas entre 1942 e 1950 na revista Astounding Magazine. A edi-
ção já fora, então, atualizada pelo autor. Li com alguma estranheza, a 
princípio – profusão de dados, saltos históricos, interrelações com-
plexas. Aos poucos, a narrativa me pegou – era, enfim, de História 
que se tratava. Inspiração em Gibbon, Declinío e Queda do Império 
Romano, confirmada pelo próprio autor.

1 José Nuzzi Neto é colunista da Revista Pub e escreve todo dia 21 de cada mês. 
É Presidente do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, Procurador Autárquico 
(DAEE-SP) e Professor Universitário.
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A internete traz várias resenhas da obra: inventor da psico-histó-
ria, Hari Seldon conclui que a civilização galática está sob risco e pro-
põe que se crie A Fundação, enciclopédia de todo o conhecimento hu-
mano, com o objetivo de abreviar o período de trevas que se avizinha e 
propiciar retomada menos traumática. É julgado como traidor, o pro-
jeto é relegado aos confins da galáxia. O declínio chega, enfim, como 
previsto, e a sequência narrativa mostra que sempre haverá meios de 
resistência à soberba, à prepotência, ao culto do pensamento único.

Essa a lembrança imediata, quando comecei, para fins profis-
sionais, a compilar dados a respeito das fundações públicas paulistas.

Comecei pelas páginas mundiais. Em agosto de 2012, The Uni-
versal Matrix/DNA publicou lista com as dez maiores fundações fi-
lantrópicas do mundo, com os respectivos patrimônios, em bilhões 
de dólares: Bill & Melinda Gates Foundation, $37.4: Stichting ING-
KA Foundation, $36.0: Wellcome Trust United Kingdom, $22.1; Ho-
ward Hughes Medical Institute, $16.1; Ford Foundation United Sta-
tes, $10.3; Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation, $10.0; 
Paul Getty Trust, $9.6; Robert Wood Johnson Foundation $9.2; Li 
Ka Shing Foundation. $8.3; The Church Commissioners for England 
$8.1 . Decerto que o rol já sofreu alterações – faltam nomes de peso, 
como Soros e Gulbekian; mas a nota de que, nos Estados Unidos; “a 
soma dos bens só das mais importantes supera os US$200 bilhões, 
mais que o PIB de muitos países” é indicador suficiente da relevância 
dessas entidades no concerto mundial.

Ponto para debate: seriam tais fundações filantrópicas? Na 
entrevista encontrada na mesma página, acima referida, Joan Roe-
lofs contextualiza essa característica, ao destacar que organizações 
“financiadas não podem provocar grandes rupturas no poder e na 
riqueza, ou no capitalismo imperialista”, constituem “fachadas para 
o poder da elite”.

Não localizei dados específicos sobre fundações privadas, no Bra-
sil. O IBGE estampa, em sua página, relatório de 2010, denominado  
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“As fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil”, 
em que agrupa essas duas categorias de entidades, que tem como 
substrato comum a ausência de finalidade lucrativa, conquanto se-
jam diversas as estruturas, patrimonial nas fundações, pessoal nas 
associações. Colhe-se nesse relatório que, em 2010, existiam aqui 
“290,7 mil Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos”. 
Esse número registrou queda de 14% em 2016, passando para 237 
mil dessas entidades.

A estrutura fundacional foi aproveitada no setor público.  
A Advocacia Geral da União editou, em 2009, portaria com a relação 
de autarquias e fundações públicas representadas pela Procuradoria-
-Geral Federal; e vem, desde então, promovendo revisões. Na mais 
recente delas, de 2013 (Portaria 548), a relação é integrada por mais 
de uma dezena de fundações, como a Biblioteca Nacional, a Funai, o 
IBGE, a Fiocruz.

No Estado de São Paulo, a página oficial aponta 16 fundações, 
“que sob a coordenação direta do governador do Estado, são respon-
sáveis pelas políticas relacionadas a seus setores” . A relevância públi-
ca é atestada pelas atividades que devem desempenhar – assistência 
social, pesquisa, saúde, difusão, cura do patrimônio público.

A obtenção de dados dessas entidades demandou, frequente-
mente, o recurso ao SIC.SP – Serviço Integrado de Informações ao 
Cidadão, criado sob o influxo da Lei de Acesso à Informação; O tra-
balho ainda não se completou – uma das entidades não atendeu o pe-
dido, mesmo após recurso administrativo. Mas o que já se conseguiu 
revela que, no que concerne à assessoria jurídica, reina a disparidade: 
há fundações com corpo jurídico próprio, em outras a incumbência é 
de integrantes da Procuradoria Geral do Estado, há quadros inteiros 
de advogados comissionados; e o mesmo se dá quanto à remunera-
ção, com variações que vão da paridade com as demais carreiras de 
advogados públicos a níveis absolutamente indignos da relevância 
das funções exercidas.

SIC.SP
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A Fundação foi pensada para que a barbárie fosse superada; 
as fundações têm, na sua concepção, o elevado propósito de aten-
der a valores distintos dos econômicos; e as de natureza pública, em 
sintonia com esses valores e adequadamente aparelhadas, podem ser 
ferramenta eficaz para o fomento do interesse público.
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oS 100 AnoS DA oit E o  
FUtUro Do SinDiCALiSMo

Márcia Semer1

Neste 2019 a Organização Internacional do Trabalho completa 
100 anos. A OIT é a primeira grande entidade internacional de direi-
tos. Foi criada do bojo do Tratado de Versalhes, ao final da Primeira 
Guerra Mundial, com o objetivo oficial de promover a justiça social.

A instituição de um organismo de proteção do trabalho, na-
quela quadra da história, cumpria uma dúplice função: (i) atuar para 
melhoria das condições de trabalho, estabelecendo regras gerais de 
convivência “mais civilizadas” entre o mundo do capital e do traba-
lho, e (ii) buscar caminhos para pacificar as tensões do mundo do 
trabalho a fim de garantir condições mais favoráveis à expansão da 
produção, do capitalismo.

Assim como a criação dos Estados Nacionais no final do século 
XV abriu caminho para o desenvolvimento do comércio, no século 
XX as agências internacionais como a OIT e mais tarde a própria 
ONU apresentam-se como espaços privilegiados de mediação de 

1 Procuradora do Estado de São Paulo Mestre e doutoranda em Direito Público da 
USP. Presidente do Sindiproesp.
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conflitos, adotados exatamente com vistas a promover a paz, indis-
pensável ao desenvolvimento dos negócios de modo geral.

É preciso compreender que com a industrialização crescente, o 
período desde a segunda metade do século XIX até início do século 
XX esteve marcado por forte turbulência nas relações entre capital e 
trabalho. As jornadas de trabalho extenuantes, as condições de trabalho 
desumanas e a ausência de normas protetivas criaram um ambiente de 
conflagração, de revolta e são inúmeros os embates entre trabalhadores 
e patrões na batalha pelo estabelecimento de direitos trabalhistas.

No Brasil data de 1858 a primeira greve. Ocorreu no Rio de 
Janeiro e foi protagonizada pela categoria dos tipógrafos. A grande 
greve geral de 1917 em São Paulo foi duramente reprimida, assas-
sinado no confronto o sapateiro Antônio Martinez. Antes disso, em 
1907, 132 sindicalistas haviam sido expulsos do país em reação go-
vernamental à criação da COB, Confederação Operária Brasileira, 
em 1906, primeira entidade operária nacional.

Os primeiros sindicatos de que se tem registro são ingleses, e 
datam de 1833 (trade unions), sendo que na França, Alemanha e Es-
tados Unidos os sindicatos recebem autorização de funcionamento 
em 1864, 1869 e 1866, respectivamente.

Influenciados, notadamente a partir da segunda metade do sé-
culo XIX, pelas ideias socialistas ou anarquistas, a construção dos 
sindicatos tem raiz histórica na proposta de luta coletiva direcionada 
à melhoria da remuneração e condições de trabalho, mas também 
na perspectiva de estabelecimento de uma nova ordem, uma ordem 
em que o proletariado assume o protagonismo na produção de bens 
e serviços.

Não se perca de vista que a Revolução Mexicana de 1911 e, 
principalmente, a Russa de 1917, ademais, foram acontecimentos 
decisivos de alerta para os capitalistas, de modo que a OIT aparece 
nesse contexto de compreensão quanto à necessidade de “civilizar” o 
capitalismo, a fim de mantê-lo atrativo e pujante.
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Desde a Revolução Industrial até quase o final do século XX 
todo ambiente de trabalho que se construiu teve por base a relação de 
emprego. Os direitos conquistados e assegurados nesse período são 
direitos protetivos dos empregados e do emprego. A atuação da OIT, 
consequentemente, teve e tem centro na fixação de normas proteti-
vas do trabalhador empregado.

Os sindicatos, de modo semelhante, floresceram como organis-
mos de defesa dos trabalhadores empregados, tanto no Brasil quanto 
no mundo. O sindicalismo é movimento intestinamente atrelado ao 
conceito de emprego, seus filiados são, substancialmente, trabalha-
dores empregados das diferentes categorias.

Todo o ambiente de trabalho dos últimos 150 anos, passando 
do taylorismo para o fordismo e até o toyotismo (a partir dos anos 
60), pautou a construção do pensamento e da atuação do sindicalis-
mo para a defesa do trabalho na perspectiva do emprego. A formali-
zação do emprego, a melhoria da remuneração dos empregados, das 
condições de trabalho dos empregados, os direitos de aposentadoria 
dos trabalhadores empregados, tudo isso eram (e são) as demandas 
típicas dos sindicatos.

O contrato de emprego constituiu-se no instituto jurídico 
formal das relações laborais. Caracterizado pela subordinação do 
empregado ao empregador, pela continuidade do serviço prestado 
e pelo pagamento de contraprestação ou remuneração devida pelo 
empregador.

Ocorre, entretanto, que o final dos anos 90 e mais precisamente 
a partir dos anos 2000, de forma crescente e acelerada, estamos assis-
tindo um fenômeno de desmonte dessa estrutura histórica chamada 
de relação empregatícia.

O primeiro movimento envolveu a chamada terceirização e 
quarteirização do emprego, que subordina o empregado a emprega-
dor distinto daquele para o qual presta serviços, deslocando seu sen-
so de pertencimento dentro da empresa onde trabalha e, no mais das 
vezes, alterando a organização sindical afeta à defesa de seus direitos.
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Na sequência, houve proliferação da pejotização2, em que o 
trabalhador transforma, formalmente, a relação subordinada de tra-
balho em relação autônoma. O trabalhador deixa de ser empregado 
para tornar-se empresário ou empreendedor de si mesmo e presta 
serviço como pessoa jurídica, sem a guarida dos direitos trabalhistas. 
Com a pejotização, o trabalhador além de perder o vínculo trabalhis-
ta com o empregador, costuma ainda perder a relação com o local do 
emprego e com os demais trabalhadores. Consequentemente, per-
de o sentido de pertencimento da empresa e também da categoria 
profissional, e, não sendo empregado nem tampouco empregador, 
não integra sindicato ou qualquer movimento de defesa coletiva de 
direitos.

E, recentemente, para além da pejotização, temos a uberização, 
uma forma mais precarizada ainda de relação de trabalho, em que 
o trabalhador emprega seus próprios meios e verdadeiramente paga 
para trabalhar para aplicativos 3 (uber é o mais proeminente e por 
isso dá nome ao fenômeno) de prestação de serviços de transporte 
e entregas em geral, por enquanto. Evidentemente, tal como ocorre 
com a pejotização, os trabalhadores uberizados, também empreen-
dedores de si mesmos, não integram o perfil padrão do trabalhador 
sindicalizado e, com isso, o contingente de trabalhadores sindicalizá-
veis a partir da concepção tradicional de sindicato vem decrescendo.

O cenário é de fragmentação da identidade, para usar a expres-
são de Stuart Hall 4, dos trabalhadores e desmantelamento da relação 
tradicional de emprego, que inspirou, sustentou e sustenta as organi-
zações sindicais e a própria Organização Internacional do Trabalho. 

2 Pejotização nada tem a ver com a indústria autonomilística Pegeout. Pejotização 
vem de PJ, pessoa jurídica.
3 Os aplicativos são plataformas de software desenvolvidos por empresas que geren-
ciam o fornecimento de serviços. Atuam essas empresas, por seus aplicativos, como 
“facilitadoras” da prestação do serviço fornecido diretamente pelo trabalhador.
4 Hall, Stuat. A identidade Cultural na Pós-modernidade. 1ª.Ed. Rio de Janeiro, 
DP&A, 1997.

1�.Ed
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Transformação de tamanha monta está desafiando a sobrevivência 
dos sindicatos, do próprio direito do trabalho e dá lugar ao que vem 
sendo chamado neoliberalismo.

Pierre Dardot e Christian Laval na explicação desse quadro 
afirmam que “o neoliberalismo, antes de ser uma ideologia ou uma 
política econômica, é em primeiro lugar e fundamentalmente uma ra-
cionalidade (...). O neoliberalismo é a razão do capitalismo contem-
porâneo (...). O neoliberalismo pode ser definido como o conjunto de 
discursos, práticas e dispositivos que determinam um novo modo de 
governo dos homens segundo o princípio universal da concorrência.”5 

A racionalidade descrita por Dardot e Laval destroi funda-
mentalmente o mundo do trabalho na concepção até então existente.  
A erosão do emprego como relação determinante do mundo do tra-
balho é a marca indelével dessa nova racionalidade. Será o fim do 
sindicalismo, da OIT ou do direito do trabalho?

O desafio não é pequeno. A resposta incerta. A reinvenção ne-
cessária, pois as bases, em boa medida, alteraram-se.

Se a fragmentação nas relações de trabalho milita em favor de 
uma perspectiva de ocaso das lutas coletivas e das organizações for-
matadas para esse fim, a precarização, a redução sem precedentes de 
direitos básicos do trabalho como férias, descanso semanal remune-
rado, aposentadoria, dentre outros, tensionam a favor da organiza-
ção ou da reorganização de formas coletivas de luta.

Talvez a célebre discussão sobre o futuro dos sindicatos trava-
da entre Lenin e Trotsky 6 em ambiente completamente distinto do 
atual (o alvorecer da Revolução Russa), mas igualmente desafiador, 
possa trazer luzes para a reorientação do movimento sindical. Afinal, 

5 Dardot, Pierre e Laval, Christian Laval. A Nova Razão do Mundo, São Paulo, Ed. 
Boitempo, 2016, pp. 17.
6 Lenin, V. Acerca de los Sindicatos. Colección Clásicos Del Marxismo, n. 10., Bue-
nos Aires, Nuestra America, 2014; Trotsky, L. Acerca de Los Sindicatos. Colección 
Clásicos del Marxismo, n. 9, Buenos Aires, Nuestra America, 2014.
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ao debater a pertinência dos sindicatos num Estado que se propôs a 
eliminar a propriedade privada, muito se levantou sobre a razão de 
existência desses organismos.

A compreensão profunda do mundo do trabalho e a especial 
capacidade de ler a realidade serão fundamentais nessa empreitada. 
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A MáFiA DA torA E AS  
QUEiMADAS EM ronDÔniA

Marialice Antão de Oliveira Dias1

A floresta e seu solo não só retêm apenas um grande volume de 
água da chuva, como também filtra parte da água potável da qual as 
fontes são coletadas ou armazenadas nas águas subterrâneas, ou seja, 
o volume em questão é imenso. Nesse ensaio, discorreremos sobre o 
desmatamento no Estado de Rondônia.

Em Rondônia no ano de 2017, a Polícia Federal num combate 
ao desmatamento ilegal desenvolveu a Operação Máfia de Toras. Tal 
denominação é justificada, pois, segundo as investigações, os suspei-
tos criaram uma comunidade nas redes sociais denominada “Máfia de 
Toras”, e postavam fotos de extração clandestina de madeira no Estado 
de Rondônia, sendo o município de Nova Mamoré o mais explorado.

Os responsáveis pelo crescimento desordenado do desmata-
mento são fazendeiros, grileiros, madeireiros e a maioria das opera-
ções do IBAMA detectaram que as áreas mais atingidas pela grilagem 
são as reservas Indígenas, sendo que a madeira é vendida ilegalmente 

1 Membro do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública – IBAP e ativista de Direi-
tos Indígenas.

VoLtA Ao SUMário



Revista de Direito e Política142

a madeireiras de várias regiões do Estado de Rondônia, e também 
fazendeiros têm desmatado suas terras para a criação de gado e até 
mesmo a para a agricultura.

O Estado de Rondônia possui áreas de mata nativa onde se lo-
calizam as várias aldeias indígenas, que vêm sofrendo com a invasão 
de fazendeiros e madeireiros em suas reservas, visando tais invasores 
a comercialização da madeira e outros recursos ambientais. Para tan-
to, o emprego do uso do fogo é uma constante, funcionando como 
um ato de vilania descontrolado, devastando tudo que encontra em 
seu caminho, se propagando a queimada por quilômetros, ultrapas-
sando rios e estradas, lambendo as labaredas de fogo todo ser vivo 
que encontra em seu caminho, causando incêndios em extensões de 
florestas, representando uma destruição de centenas de hectares.

Embora os incêndios florestais tenham consequências ambien-
tais diferentes, dependendo de sua importância e frequência, as cau-
sas também são diversas. “Seria estar queimando a mata ou derru-
bar ou perder a pipa ou papagaio” conforme Maria Socorro Furtado 
Marques na sua dissertação de Mestrado pela UFF, que tive o privilé-
gio de participar como membro da banca de avaliação.

As queimadas aumentarem 370%, Rondônia deflagra opera-
ção de combate a incêndios. Operação Jequitibá foi iniciada nesta 
sexta-feira, 23. Equipes percorrerão vários municípios para prevenir 
e combater focos. De acordo com dados do Corpo de Bombeiros, 
Rondônia teve um aumento de 370% de focos de calor neste mês de 
agosto, se comparado ao mesmo mês em 2018. A corporação aponta 
ainda que 75% dos incêndios acontecem em seis municípios ao norte 
do estado, como Porto Velho, Cujubim, Candeias do Jamari, Nova 
Mamoré, Machadinho do Oeste e Buritis. [aqui].

Um dos incêndios resultou em duas vítimas, um casal, Romil-
do Schimdt, de 39 e Eidi Rodrigues de Lima, de 36 anos, morreram 
carbonizados na pequena propriedade deles, no assentamento onde 
moravam, quando ao tentar salvar o pouco dos seus pertences, que 
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juntaram em muitos anos de trabalho na roça, incluindo materiais 
de construção e criações de animais, como porcos e galinhas, não 
conseguiram escapar e morreram queimados, foram encontrados 
abraçados. Inclusive várias famílias da vizinhança também foram 
atingidas. Assim, o homem, movido pela ganância, deixa de lado os 
seus semelhantes, visando como prioridade o lucro.

Diante das normas civis de convivência (direito de vizinhan-
ça), limita o exercício ao direito de propriedade criando o dever de 
respeitar o sossego, a saúde e a segurança dos vizinhos, como regras 
de ouro numa relação de cidadania idealizada, podendo-se concluir 
com os dados oferecidos que os níveis de poluição ultrapassaram os 
limites máximos indicados pelos órgãos regulamentadores, causan-
do problemas de saúde e desconforto à população dada tal agressão 
pelas queimadas ao meio ambiente, deixando de lado o ecologica-
mente correto e a sadia qualidade de vida direito garantido pela nos-
sa Carta Magna.

“A natureza criou o tapete sem fim que recobre a superfície da 
terra. Dentro da pelagem desse tapete vivem todos os animais, 
respeitosamente. Nenhum o estraga, nenhum o rói, exceto o ho-
mem.” – Monteiro Lobato
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o ESpAço FíSiCo E o SoCiAL

Marie Madeleine Hutyra de Paula Lima1

O filme “Parasita”, do diretor sul coreano Bong Joon-Ho, joga 
na cara do expectador a cruel diferença entre as camadas pobres da 
população da Coréia do Sul e os ricos daquele país, que ocupa o 11º 
lugar no “ranking” da economia no mundo. As diferenças sociais, 
como abismos, são escancaradas e essa imagem serve para refletir a 
situação em grande parte dos países. O lado de cima mantém-se, por 
ignorância ou por falta de empatia, totalmente alheio aos conflitos e 
à realidade do lado de baixo, embora esteja totalmente dependente 
da mão de obra dos mais pobres, com suas babás, faxineiras, empre-
gadas e motoristas.

As cenas evidenciam a diferença de espaço físico e o roteiro 
apresenta a dificuldade de ascensão social, a partir das limitações 
econômicas para a educação das camadas mais empobrecidas da so-
ciedade. Mostra, também, as incertezas do resultado dos pequenos 
empreendimentos, que variam em função do jogo da economia, re-
sultando em perda do capital investido e deixando a família inteira, 

1 Membro do IBAP, advogada, mestre em Direito do Estado – Direito Constitucio-
nal (PUC) e em Ciências (Patologia Social - FESPSP).
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protagonistas no filme, sem qualquer fonte de renda. Daí, a necessi-
dade de aproveitar qualquer possibilidade que aparecer. 

A simbologia do espaço, caracterizando a diferença social, cha-
mou minha atenção. Ele reflete bem a realidade e a qualidade de vida 
das pessoas na sociedade.

Tomando como exemplo a cidade de São Paulo, megalópole, 
com extensão de quase 60 quilômetros de uma ponta para a outra, 
encontramos nela várias “sub-cidades”, onde se amontoam constru-
ções coladas umas nas outras, sem espaço externo individual, o que 
exclui a possibilidade de privacidade das famílias que aí vivem. São 
as favelas, atualmente chamadas por “comunidades”, linguagem mais 
respeitosa, embora eufemística, insuficiente para promover melhoria 
na condição de vida da sua população.

Cada comunidade tem uma história de sua formação. A de Pa-
raisópolis nasceu com a ocupação de espaços não comercializados de 
loteamentos no Morumbi, próximos ao Estádio de Futebol, em cuja 
construção trabalharam os primeiros moradores, assim como na 
construção das mansões próximas. A esse agrupamento de moradias 
foram levantadas outras, pela premência da vida e para preencher a 
falta de políticas públicas de habitação dos governos.

Para melhor aproveitar a disponibilidade de terreno, as casas 
foram se espremendo, sobrando pouco espaço para as ruas, numa 
imagem semelhante a um trabalho de “patchwork” estilizado. Parai-
sópolis ocupa uma área aproximada de um milhão de metros qua-
drados, com 21 mil moradias e abrigando perto de 110 mil pessoas. 
Pelo número de habitantes constituiria uma cidade de tamanho mé-
dio, embora lhe faltem os requisitos necessários para poder ser con-
siderada uma “urbe”.

E essa carência de serviços públicos essenciais, resultado da falta 
de aplicação de políticas públicas, dá o tom de vida desprovida de qua-
lidade de habitabilidade que dificulta a vida de seus moradores. Entre 
as carências, a falta de espaço individual e público de lazer. As pessoas 
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se organizam como podem. O estigma de morador de comunidade é 
empecilho até para a obtenção de emprego, de recebimento de corres-
pondência e de conexão com a vizinhança, onde existem prédios de 
luxo com moradores de classe média alta. No entanto, a maior parte 
dos habitantes da comunidade é trabalhadora e leva uma vida pacata.

Cerca de 30% dos moradores de Paraisópolis é composto por 
jovens entre 15 e 28 anos, o que constitui, grosso modo, uma popula-
ção de 33 mil, entre adolescentes e jovens. Conseguir uma forma de 
lazer e divertimento, com pouco gasto, é um desafio grande.

Penso no espaço físico e no espaço social. Ambos os espaços 
estão limitados para essa juventude, considerando as dificuldades de 
falta de dinheiro para seu lazer. O espaço social seria a possibilidade 
de ascensão, de amplitude de oportunidades.

A questão do espaço evidenciou sua importância no fato ab-
surdamente triste que ocorreu na madrugada do dia 1º de dezembro. 
Ocorria o “Baile da 17”, um “pancadão” de rua, com a característica 
de som em volume muito alto, com música “funk”, reunindo quase 
5 mil pessoas, espalhadas por quatro ruas. Para esses bailes acorrem 
jovens também de outras partes da cidade.

O fenômeno desses “pancadões de rua” já fora objeto de dis-
cussão nos últimos anos pela prefeitura e pelo governo do Estado de 
São Paulo. Existem centenas deles em bairros pobres e com poucas 
opções de lazer para os jovens. O som muito alto incomoda muitos 
moradores da própria comunidade e da vizinhança. No entanto, é a 
forma de diversão possível.

Também se criticam os “pancadões” pelo uso de drogas por 
muitos participantes. No entanto, isto ocorre também em volta das 
faculdades, e ninguém critica, ninguém fala nada. Ele não é crimina-
lizado. As ações do governo em criminalizar esses bailes das regiões 
da periferia tem um componente grave de hipocrisia, de preconceito 
e de segregação da juventude mais pobre.

Policiais do 16º Batalhão de Polícia Militar invadiram esse bai-
le funk, segundo alegaram, em busca de dois homens em moto que 
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teriam atirado contra os agentes. Os policiais chegaram ao evento ati-
rando balas de borracha e bombas de gás, causando enorme tumulto 
entre os frequentadores. No corre-corre que se seguiu, dezenas foram 
pisoteadas e ao menos nove pessoas morreram. Um determinado 
grupo tentou se refugiar numa viela, que tinha a saída bloqueada por 
uma porta trancada, cuja chave estava na posse de moradores locais.

As cenas gravadas por celulares mostraram atos de violência da 
polícia militar, agredindo as pessoas encurraladas na viela sem saída 
com cassetetes e jogando gás lacrimogêneo, e conforme testemunhas 
ouvidas por repórteres no dia seguinte.

As pessoas que morreram não eram moradoras da comunida-
de e, assim, não conheciam as alternativas possíveis para fugir da 
ação da polícia e, infelizmente, acorreram para essa viela. A truculên-
cia da polícia está evidenciada pelas imagens que foram veiculadas 
e que estão sendo submetidas à análise para constatar a data de sua 
gravação. Qual será o resultado desta investigação? Será outro “caso 
Marielle”, que não teve solução ainda?

O povo precisa de ação inteligente, e não truculenta, da Polícia 
Militar.

E necessita de governantes que entendam o que existe, o que 
sente e como vive a população mais pobre e trabalhem para melhorar 
as condições de sua vida e não fiquem pensando apenas nas eleições 
futuras e outras mais distantes ainda.

O distanciamento social dos governantes impede ter uma visão 
real da vida das pessoas mais necessitadas da ação do governo, in-
clusive nessas comunidades. O excessivo conforto dos carros oficiais 
e dos helicópteros, e mais outras mordomias que deveriam ser dis-
pensadas numa democracia verdadeira, torna invisíveis situações de 
dificuldade pelas quais a grande maioria do povo passa.

Quem sabe, algum dia o espaço social, como um todo, se trans-
forme numa verdadeira comunhão de pessoas, uma comunidade, 
onde o espaço físico de vivência não seja característica de pobreza e 
causador de preconceito e de discriminação. Sonhar, ainda é possível...
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bEbEr no biCo oU não  
bEbEr no biCo: EiS A QUEStão

Marcelo Abelha Rodrigues1

Há mais ou menos 11 anos não me lembro exatamente o por-
quê, mas a jarra de água, cheia de gelo, que costumeiramente deixo 
no meu quarto estava vazia e na calada da madrugada, acordei com 
muita sede e fui até a cozinha para saciar a minha vontade. Lá encon-
trei o meu filho com a boca na botija, bebendo no bico a água que 
ficava na porta interna da geladeira e que era consumida pelas seis 
pessoas da casa.

Naquela oportunidade, depois de ele ter se saciado, no escuro 
da cozinha, disse:

– Filho, não beba mais no bico, porque sendo uma garrafa que 
serve água à todos da casa, e não é justo que todos usem um copo pra 
beber e que você faça desta forma.

E emendei:
– Isso é regra de convívio sadio, porque se todo mundo beber 

no bico certamente a água no final da garrafa vai estar cheia de resto 

1 Professor de Direito da UFES. Membro do IBAP.
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de comida das bocas que passaram por ela. Não é justo que vc tenha 
– e outros não – a possibilidade de beber no bico.

Ele, constrangido nos seus 6 para 7 anos de idade, pediu descul-
pa, disse que nunca mais iria fazer isso, e sem que eu pedisse, jogou 
toda a água da garrafa fora, colocou detergente dentro, repousou-a 
dentro da pia e encheu de água da torneira. Voltamos abraçados, re-
zei com ele e voltei para o meu quarto.

Esse fato ocorreu há mais ou menos 11 anos atrás, e, nesta se-
mana me deparei com uma situação pitoresca.

Como a lasanha do jantar estava muito salgada, acordei com 
sede no meio da madrugada e desci para beber água; então, eis que 
antes de chegar na cozinha ouvi meu filho, agora com 18, dizendo 
para o novinho que tem 08:

– Olha só, não bebe no bico porque todo mundo da casa vai 
beber esta água e não é justo que todos tenham que pegar copo para 
manter a água da jarra limpa e que você beba a água no bico con-
taminando o que é de todos. Você não é melhor e nem pior do que 
ninguém.

Fiquei ali, naquela escuridão ouvindo sem entrar na cozinha e 
rapidamente voltei para o quarto sem fazer barulho para não atrapa-
lhar o sermão que havia se replicado anos e anos depois. Não pude 
conter a minha felicidade pelo aprendizado repassado e demorei 
para retomar o sono.

Fiquei meditando.... e lembrei das primeiras aulas do curso de 
psicologia que abandonei quando colocaram um texto construtivista 
de PIAGET de que a moral não é inata, como também não é a ética, 
como também não o são os pré-conceitos. Tudo se adquire a partir 
de uma suposta evolução de estágios da vida. 

Tomar a atitude de não beber água no bico da garrafa, sem 
ninguém por perto, na solidão da cozinha no meio da madrugada...
bem...esta é uma decisão fruto da liberdade da escolha entre o cami-
nho ético e o antiético. Se beber, ninguém saberá; por outro lado, se 



151Volume 26 – Ano XVII

não beber também ninguém saberá. Não há aí nenhum aprisionamen-
to moral que o empurre para esta ou aquela conduta. A opção é fruto 
da liberdade (de escolha) e pressupõe a cognição prévia de que por 
saber que a jarra serve à todos, por saber que posso contaminar a água 
de todos, por saber que não é justo que meu comportamento seja diferen-
te de quem é igual a mim, então eu escolho o caminho que obedece a 
solidariedade, a igualdade e o respeito àquilo que é de todos.

Aquele episódio de 10 ou 11 anos atrás foi suficiente para edu-
car meu filho não apenas para fazer aquilo que se deve fazer, mas 
para ir além. O diálogo que ouvi escondido atrás da parede – numa 
atitude antiética perdoável de um pai apaixonado – ele, meu filho, foi 
além. Ele disse para o mais novo:

– Não basta prometer que não vai fazer isso de novo, pois 
ninguém estará te vigiando. É você com você. É a sua consciência. 
Também não é suficiente colocar a jarra na pia cheia de detergente 
e enchê-la com a água da torneira. Vem cá, vamos lavar a garrafa 
e encher de água do filtro e colocar na geladeira porque outro que 
acordar amanhã pode beber uma água geladinha. 

A ética pode ser altruísta, solidária; ela de adquire com educa-
ção, bons valores e com exemplos.

Bem sabemos que existem bens que são de uso comum e es-
senciais à sadia qualidade de vida e que pertencem não apenas aos 
seis integrantes da casa, porque a “casa” tem mais de 7,5 bilhões de 
pessoas. Todos devemos proteger e preservar o que é de todos não 
apenas para as presentes, mas também para as futuras gerações. Não 
porque o texto manda; não porque podemos ser sancionados, mas 
simplesmente porque sua consciência te impõe este caminho. É você 
com você.
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SUbMiSSão: poLítiCA,  
rELigião E AUtoironiA

Maximiliano Kucera Neto1 

“É a submissão, [...] a ideia assombrosa e simples,  
jamais expressada antes com essa força, de que o auge da 

 felicidade humana reside na submissão mais absoluta.”

“Trótski tivera, enfim, razão contra Stálin: o comunismo  
só conseguiria triunfar se fosse mundial. A mesma regra [...]  

valia para o islã: ele seria universal, ou não seria.”

(HOUELLEBECQ, Michel. Submissão; Trad.  
Rosa Freire d’Aguiar. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Objetiva, 2015)

Michel Houellebecq é um artista excêntrico, caçador de polê-
micas e ator da sociedade do espetáculo. Literato de grande sucesso 
mundial, mas péssimo ator, explora um lado caricato e outro polêmi-
co, com declarações misóginas e reacionárias. No mesmo dia do aten-
tado contra os jornalistas do Charlie Hebdo, em Paris (07/01/2015), 
lançou o romance Submissão. Nele, o personagem-narrador,  

1 Formado em Letras e Direito e Procurador do Estado do Rio Grande do Sul.
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François, hedonista e individualista, é um professor frustrado da 
Universidade Sorbonne – Paris III (desejaria ter sido nomeado para 
a Paris IV), especialista em Joris-Karl Huysmans, romancista do séc. 
XIX. Um parasita inútil modelo francês. O que surpreende e cap-
tura a atenção do leitor no romance é o pano de fundo, um mundo 
em vertiginosa transformação, no ano de 2022, quando um partido 
até então desconhecido, a Fraternidade Muçulmana, supera o Par-
tido Socialista, e seu candidato chega inesperadamente na disputa 
do segundo turno com a Frente Nacional, de extrema direita, ele-
gendo Mohammed Ben Abbes, o primeiro muçulmano presidente 
da França. É culpa da esquerda e do eleitor francês, mesquinho com 
a ultradireita. O fato gera um novo êxodo, com os judeus deixando a 
França e migrando para Israel. Aos poucos a Chaira começa a dispu-
tar o controle do até então regulado por obsoletas e vetustas leis civis, 
limitando a educação das mulheres até a idade de 12 anos, quando 
estarão aptas para o matrimônio, com efeitos altamente benéficos no 
mercado de trabalho ao gerar abundância de emprego pelo novo pa-
pel dos gêneros. A admissão da poligamia masculina é a novidade 
naturalmente absorvida. Sabe-se do autor que cultiva desprezo pela 
cultura árabe. Teria definido o islamismo como a mais estúpida das 
religiões. Tratam os jornais de fofocas esse traço como herança de 
sua mãe, argelina, Lucie Ceccaldi, que escreveu um livro sobre o fi-
lho (A inocente), elogiando o rebento como um bastardinho mau e 
estúpido, arrivista, mentiroso, impostor, louco por fama e dinheiro. 
Realmente, parentes não tem isenção.

O romance traz uma sequência de déjà-vus do cotidiano brasi-
leiro. Não tanto pelos fatos políticos, mas sim pelo modo como o per-
sonagem se conduz, como um típico macho classe médica amorfo. 
Claro que no Brasil o personagem iria em manifestações de pessoas 
de bem e encontraria seu veio político, um outrora partido nanico, 
agora estrela de neon no Planalto. Não é possível levar Houellebecq 
muito à sério. Um pouco de razão há que se dar a sua mãe: Jochen 
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Kürten, jornalista da DW, comentando o fato dele ter rasgado elogios 
à D. Trump, disse que corria o risco de se transformar em um “palha-
ço político”. Ao público importa mais a obra que o artista – exceção 
feita à Salman Rushdie, no que diz respeito aos muçulmanos, ao me-
nos –, e ainda que seja um best seller guarda alguma originalidade, 
em que pese as imitações forçadas de Henry Miller.

A obra não dá muito mais que um olhar oblíquo sobre a política, 
mas é impossível não ficar inquieto com as semelhanças com nossas 
próprias misérias. O islamismo não está entre as crenças não justifi-
cadas do brasileiro, mas ainda é, no mundo globalizado, de enorme 
importância. Filósofos como John Gray2 identificam em organizações 
com a Al-Qaeda ao menos a modernidade significativa da criação das 
guerras não convencionais, com o atentado de 11 de setembro, que te-
ria destruído os mitos do Ocidente dominador e do iluminismo como 
valor universal, e impulsionaram o contra-ataque, com as atuais guer-
ras híbridas e as revoluções coloridas3 desenvolvidas com fôlego nas 
últimas duas décadas e de aplicação constante nos países periféricos, 
inclusive o Brasil. Como artista livre atirador, Houellebecq acaba tra-
zendo à baila, ao acaso, a perversão e a subversão da religião pela po-
lítica. Como bônus, o multiculturalismo e os movimentos identitários 
são tratados como elementos neutros ou meros instrumentos, com a 
sutileza irônica de uma seriedade falsificada, com doses equitativas 
distribuídas entre a vida acadêmica e a culinária, nessa última através 
da omissão de qualquer referência à cozinha francesa.

No Brasil, a eleição de 2018 nos transpôs de um cenário onde 
a religião atuava, há algum tempo, na franja, nos limites do sistema 
político, para um ponto mais central, resultado de um consistente e 
persistente amálgama entre religião – em especial as de matriz neo-
pentecostal – e a política, mantendo no Congresso poderosa bancada 

2 Gray, John. Al-Qaeda e o que significa ser moderno. Rio de Janeiro. Record, 2004.
3 Korybko, Andrew. Guerras Híbridas: das revoluções coloridas aos golpes. 1. Ed. 
: São Paulo : Expressão Popular, 2018.
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multipartidária, que juntamente com os ruralistas e os armamentis-
tas, com uma estimativa total de 180 membros, sonha com perspec-
tivas de ampliação com as novas hostes conservadoras que renova-
ram o legislativo. Essas três frentes parlamentares, aparentemente, 
encolheram na atual legislatura, e o Governo Bolsonaro, ao que tudo 
indica, não tem obtido o respaldo esperado, pois o propalado “novo 
método” de fazer política conflita com as expectativas dos BBBs. Ora, 
no Brasil parece não haver limites à cupidez. Uma jihad necessitaria, 
anexo aos princípios, uma tabela de preços. No mais, a insensibilida-
de e as patologias já estão globalizadas.

Muito daquilo que parece novo, na verdade, é antigo. E vice-
-versa. Em perspectiva, a religião sempre esteve presente na políti-
ca, ao menos como elemento sociocultural, em todas as civilizações. 
Como enfatiza John Gray4, “a política moderna é um capítulo da 
religião. [...] A própria ideia de revolução como um acontecimen-
to transformador da história se deve à religião. Os modernos movi-
mentos revolucionários são uma continuação da religião por outros 
meios.” No contexto global, as doutrinas apocalípticas, religiosas ou 
políticas, abarcam tanto o oriente quanto o ocidente, e o aiatolá e o 
presidente americano disputam, entre si, a morte das utopias, lutan-
do pelos escassos recursos do planeta.

Descendo à política eleitoral, devemos nos preocupar com a 
religião como instrumento político, quando a própria política já é, 
em si, uma religião? Essa pergunta, contudo, pode levar a outra: ha-
veria, do ponto de vista ético-jurídico, diferença entre a captação de 
votos com promessas de bens materiais e a captação com promessas 
de bens imateriais de natureza religiosa ou sobrenatural? Nesse caso, 
a resposta se dá na lei e na sua interpretação e aplicação. Eis a razão 
pela qual o próximo ministro do STF deverá ser um religioso evan-
gélico, pois, como as utopias, o Direito também está ferido de morte.

4 Gray, John. Missa Negra: religião apocalíptica e o fim das utopias. Rio de Janeiro. 
Record, 2008.



157

A LEi DE bioSSEgUrAnçA E oS 
ALiMEntoS trAnSgÊniCoS:  

nA CortE oU nA MESA?

Paulo Alvarenga1

introdução

Todos nós precisamos nos alimentar para viver. Cada um tem 
a sua rotina para conseguir alimentos e, hoje, o mais comum para as 
pessoas, que em sua maioria moram em meios urbanos, é ir aos mer-
cados, às padarias ou às feiras para escolherem e comprarem aquilo 
que gostam e precisam. 

Imagine, então, que, chegando a um mercado para comprar 
feijão para fazer uma feijoada e receber os amigos para almoçar, uma 
pessoa se depare com uma prateleira onde existem duas marcas di-
ferentes de feijão. Aparentemente, ambos os produtos têm bom as-
pecto, mas um deles possui grãos mais robustos e custam um pou-
co mais barato, e o outro, que é mais caro, possui grãos menores.  

1 Defensor Público do Estado de São Paulo. Mestrando no Núcleo de Pesquisas de 
Direitos Difusos da PUC/SP. Especialista em Direito Ambiental e Gestão Estraté-
gica da Sustentabilidade – PUC/SP.
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Ele escolhe aquele que parece ser melhor e mais barato, paga e vai 
para casa. 

Já com o feijão no fogo, enquanto espera o cozimento, senta-se 
para ler o jornal e se depara com a seguinte notícia: “Organizações 
da Sociedade Civil repudiam projeto que excluem selos de transgê-
nicos das embalagens”2. Narra o jornalista que existe em tramitação, 
no Senado Federal, o Projeto de Lei nº 34/20153 pretende a retirada 
do triângulo amarelo com a letra “T”, que deve estar nas embalagens 
dos alimentos transgênicos, para informar ao consumidor que está 
adquirindo um produto geneticamente modificado. Inclusive, infor-
ma a matéria, que a Comissão de Meio Ambiente do Senado havia 
aprovado referido projeto.4 

Depois de ler isso, por curiosidade, o anfitrião cozinheiro re-
solve conferir a embalagem do feijão que havia comprado, a essa al-
tura já quase pronto, e lá está o triangulo amarelo com o a letra “T”. 
Surge dúvida. Jogar fora o que está no fogo e correr para comprar 
outro feijão que não seja transgênico, mesmos com os convidados 
chegando? E se se permite a venda no mercado de consumo dos ali-
mentos transgênicos, não seria direito do consumidor ser informado 
e poder escolher entre o transgênico e o não transgênico? 

Ao longo deste ensaio, sem pretensão de exaurimento, serão 
apresentadas respostas às perguntas do nosso anfitrião cozinheiro. 

2 https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/organizacoes-da-
-sociedade-civil-repudiam-projeto-que-exclui-selo-de-transgenico-das-embala-
gens-22630501. Acesso em 9/6/2018.
3 https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/120996. Sobre o 
assunto ver também https://www.oeco.org.br/noticias/comissao-do-senado-apro-
va-fim-de-simbolo-de-alerta-transgenico/. Acesso em 10/08/2019.
4 O atual relator do Projeto de Lei é o Senador Randolfe Rodrigues (Rede/AP). 
Detalhes mais aprofundados sobre o PLC nº 34, de 2015, de iniciativa do ex-De-
putado Federal, atual Senador, Luís Carlos Heinze (PP/RS), podem ser lidos em 
BELTRÃO, Luiz. “Rotulagem de produtos transgênicos: “O ‘T’ da questão – Con-
siderações sobre o PLC nº 34, de 2015”, em https://www12.senado.leg.br/publica-
coes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/boletins-legislativos/bol59. Acesso em 
10/08/2019. 

https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/organizacoes-da-sociedade-civil-repudiam-projeto-que-exclui-selo-de-transgenico-das-embalagens-22630501
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/organizacoes-da-sociedade-civil-repudiam-projeto-que-exclui-selo-de-transgenico-das-embalagens-22630501
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/organizacoes-da-sociedade-civil-repudiam-projeto-que-exclui-selo-de-transgenico-das-embalagens-22630501
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/120996
https://www.oeco.org.br/noticias/comissao-do-senado-aprova-fim-de-simbolo-de-alerta-transgenico/
https://www.oeco.org.br/noticias/comissao-do-senado-aprova-fim-de-simbolo-de-alerta-transgenico/
https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/boletins-legislativos/bol59
https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/boletins-legislativos/bol59
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Por certo, já antecipando, todos sabem que o debate em torno dos 
alimentos transgênicos é polarizado, envolve questões complexas 
que atravessam diferentes ciências e exige ponderação entre direitos 
fundamentais, como meio ambiente, saúde, alimentação, dentre ou-
tros, que não cabem nesse singelo artigo.

Aqui o tema dos alimentos transgênicos terá como foco deci-
sões passadas e futuras do Supremo Tribunal Federal, guardião da 
Constituição Federal, que exerce importante função no controle de 
constitucionalidade das leis. No caso específico, serão objeto de aná-
lises quatro ações diretas de inconstitucionalidade em que a Corte 
Constitucional foi provocada a se manifestar sobre questões envol-
vendo alimentos transgênicos e a constitucionalidade da chamada 
Lei de Biossegurança (Lei n. 11.105/05). 

Duas dessas ações já definitivamente julgadas, ambas referen-
tes a leis do Estado do Paraná (ADI 3035 – Relator Ministro Gilmar 
Mendes, julgada em dezembro de 2003 e ADI 3.645 – Relatora Mi-
nistra Ellen Gracie, julgada em maio de 2006) e outras duas que ain-
da aguardam resolução (ADI 4619 – Relatora Ministra Rosa Weber5, 
autuada em junho de 2011, proveniente do Estado de São Paulo, e 
inicialmente distribuída para a Ministra Ellen Gracie, e ADI 3526 
– Relator Ministro Celso de Mello, iniciada em junho de 2005, com 
origem no Distrito Federal).

Analisando as referidas ações, o presente artigo buscará eviden-
ciar qual tem sido a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal 
ao complexo tema dos organismos geneticamente modificados e o que 
é esperar dos julgamentos das duas ações ainda pendentes.

5 O julgamento foi iniciado em abril de 2019, com o voto da Ministra Rosa Weber, 
mas foi suspenso por pedido de vista do Ministro Alexandre de Moraes. http://
www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=408428

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=408428
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=408428
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1 Apontamentos preliminares sobre biotecnologia  
 e os alimentos transgênicos

A vocação brasileira para a agricultura decorre da relativa 
abundância de recursos naturais em seu território, aliada às condi-
ções climáticas favoráveis de suas regiões, além de seu histórico de 
exploração colonial. Como escreveu Pero Vaz de Caminha, na pri-
meira carta ao rei D. Manuel em 1500, “águas são muitas; infindas.  
E em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela 
tudo, por bem das águas que tem.”6 

É verdade que passados mais de quinhentos anos já se sabe que 
os recursos hídricos, assim como os demais recursos naturais, são 
finitos e há pelo menos meio século que a crise ambiental é o nosso 
pano de fundo, de modo que se mantivermos os padrões atuais de 
consumo, seguiremos caminhando para o colapso ambiental.7 É o 
ser humano, livre das amarras cosmológicas, crendo ser superior aos 
demais seres que compõem a natureza, e que confia na ciência e nas 
novas tecnologias para buscar o que acredita ser melhor para o sua 
vida e bem-estar.8

Esse é o contexto do surgimento da biotecnologia, definida 
pela Convenção da Biodiversidade, como a que “utilize sistemas bio-
lógicos, organismos vivos, ou seus derivados, para fabricar ou modi-
ficar produtos ou processos para utilização científica”.9

Diante dos propósitos altruístas da biotecnologia, os que se 
insurgem contra ela são estigmatizados como contra o progresso 
e desenvolvimento em diferentes aspectos: econômico, social e até 
mesmo ambiental.

6 http://historiasdagentebrasileira.com.br/site/em-se-plantando-tudo-da/. Acesso 
em 09/06/18.
7 MARQUES, Luiz. Capitalismo e colapso ambiental. – 2. Ed. – Campinas, SP: 
Editora da Unicamp, 2016.
8 Ost, François: 1995, 31.
9 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. – 9 ed. – São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 1066.

http://historiasdagentebrasileira.com.br/site/em-se-plantando-tudo-da/
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A biotecnologia trouxe consigo a descoberta da engenharia 
genética10 em meados dos anos 70 do século XX. Cientistas pude-
ram transferir genes do DNA11 de uma espécie para outra, de modo 
que plantas, animais e outros organismos vivos passassem a ter ge-
nes que não possuíam originariamente, assumindo assim caracte-
rísticas diferentes.12

Surgem, então, os organismos geneticamente modificados, 
que são aqueles cujo material genético tenha sido modificado por 
qualquer técnica de engenharia genética13. Dentre esses estão os ali-
mentos transgênicos, aqueles cujo gene foi modificado a fim de que 
se obtenha melhor qualidade, possa alcançar maior produção e seja 
resistente a determinas pragas e herbicidas.14

O Brasil é o segundo maior produtor de alimentos transgênicos 
do mundo, só perdendo o primeiro posto para os Estados Unidos, 
terra onde o tomate Flavr Savr consagrou-se como o primeiro ali-
mento geneticamente modificado liberado para comercialização, em 
1994, apesar de ter sido retirado do mercado logo um ano depois.15

A abertura do Brasil ao cultivo, plantio e comercialização dos 
organismos geneticamente modificados acompanha a atuação de 
multinacionais do setor de sementes transgênicas, como a Monsan-
to, em meados dos anos noventa do século XX. E foi marcada por 

10 O art. 3, IV, da Lei 11.105/05 define engenharia genética como “a atividade de 
produção e manipulação de moléculas de ADN/ARN recombinante”.
11 Opta-se pela utilização neste artigo da sigla em inglês DNA, que é a tradução 
para ADN: ácido desoxirribonucleico, que juntamente com o ácido ribonucleico 
(ARN), constituem material genético que contém informações determinantes dos 
caracteres hereditários transmissíveis à descendência” (Lei n. 11.105, art. 3, II)
12 SMITH, Jeffrey M. Roleta Genética: riscos documentados dos alimentos trans-
gênicos sobre a saúde. Tradução de Leonardo Telles Meimes. – São Paulo: João de 
Barro Editora, 2009, p. 7.
13 Definição legal prevista no art. 3, IV, da Lei n. 11.105/05.
14 http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/27355-o-que-sao-alimentos-
-transgenicos/. Acesso em 11/06/18.
15 www.greenpeace.org/brasil/Global/brasil/report/2007/8/greenpeace-
br_060329_transgenicos_cartilha_mito_port_v1.pdf. Acesso em 11/06/18.

http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/27355-o-que-sao-alimentos-transgenicos/
http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/27355-o-que-sao-alimentos-transgenicos/
http://www.greenpeace.org/brasil/Global/brasil/report/2007/8/greenpeacebr_060329_transgenicos_cartilha_mito_port_v1.pdf
http://www.greenpeace.org/brasil/Global/brasil/report/2007/8/greenpeacebr_060329_transgenicos_cartilha_mito_port_v1.pdf
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contrabando de sementes da Argentina para o sul do Brasil, influên-
cias políticas de partidos de diferentes ideologias e disputas judiciais 
envolvendo governos estaduais e organizações da sociedade civil que 
tentaram se opor à liberação dos transgênicos, que era defendida, de 
outro lado por empresas públicas e privadas ligadas ao agronegócio.

Guilherme José Purvin de Figueiredo alertou, ainda sob a égide 
da Lei nº 8.7974, sobre a possibilidade de risco à soberania nacional 
frente aos riscos da  “introdução massiva de transgênicos”, e que seria 
necessário que a liberação do plantio fosse “precedida de garantias 
concretas por parte da Administração Pública no sentido de evitar 
que estejamos diante de um caminho sem volta”.16

Contudo, de acordo com o Conselho de Informações sobre 
Biotecnologia, em 2015, 94,2% da soja, 84,6% do milho e 73,3% do 
algodão, plantados no Brasil eram geneticamente modificados17.  
No ano seguinte, relatório do Serviço Internacional para a Aquisição 
de Aplicações em Agrobiotecnologia apontou crescimento de 11% 
em relação à área plantada no Brasil, que chegou a 49,1 milhões de 
hectares de culturas geneticamente modificadas18. 

Sem distinguir entre cultivo transgênico ou não, destacou o ex- 
Secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa), ao analisar as ações e os resultados da 
política agrícola brasileira em 2017, que se alcançou marco histórico 
com a produção de 238 milhões de toneladas de grãos, o que confir-
maria a posição de destaque do Brasil no Agronegócio19.

16 PURVIN DE FIGUEIREDO, Guilherme José. Relação de Consumo, Defesa da 
Economia e Meio Ambiente. P. 767. In, Curso interdisciplinar de direito ambiental 
/ Arlindo Philippi Jr., Alaôr Caffé Alves, editores. – Barueri, SP: Manole, 2005. 
17 http://cib.org.br/brasil-lidera-crescimento-mundial-da-adocao-de-transgeni-
cos. Acesso em 09/06/18.
18 https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/noticia/2017/05/
brasil-teve-maior-crescimento-do-cultivo-de-transgenicos-do-mundo-em-2016.
html. Acesso em 09/06/18.
19 http://www.agricultura.gov.br/noticias/ano-excepcional-na-producao-agricola-
-brasileira. Acesso em 09/06/18.

http://cib.org.br/brasil-lidera-crescimento-mundial-da-adocao-de-transgenicos
http://cib.org.br/brasil-lidera-crescimento-mundial-da-adocao-de-transgenicos
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/noticia/2017/05/brasil-teve-maior-crescimento-do-cultivo-de-transgenicos-do-mundo-em-2016.html
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/noticia/2017/05/brasil-teve-maior-crescimento-do-cultivo-de-transgenicos-do-mundo-em-2016.html
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/noticia/2017/05/brasil-teve-maior-crescimento-do-cultivo-de-transgenicos-do-mundo-em-2016.html
http://www.agricultura.gov.br/noticias/ano-excepcional-na-producao-agricola-brasileira
http://www.agricultura.gov.br/noticias/ano-excepcional-na-producao-agricola-brasileira
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Ainda persistem as polêmicas em torno dos alimentos trans-
gênicos. Os seus entusiastas, capitaneados pelos profissionais da Em-
brapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e por alguns 
membros da academia com atuação na área, defendem que, após a 
criação dos transgênicos, houve uma verdadeira revolução no setor 
do agronegócio, com maior controle de insetos e ervas daninhas. 
Afirmam que os alimentos transgênicos são seguros e não haveria 
prova de que seu consumo coloque em risco à saúde das pessoas, de 
maneira que a sociedade precisaria livrar-se do preconceito sobre o 
tema, como afirmou em entrevista o professor Walter Colli.20

De outro lado, setores da sociedade civil e organizações não 
governamentais como o Greenpeace, o IDEC – Instituto Brasilei-
ro de Defesa do Consumidor e a AS-PTA – Agricultura Familiar e 
Agroecologia seguem apontando os malefícios dos transgênicos, tais 
como a própria desnecessidade de organismos geneticamente mo-
dificados na agricultura, a ausência de testes dos riscos para a saúde 
humana e para o meio ambiente, controle do mercado de sementes 
por multinacionais com patenteamento e pagamento de royalties, 
falta de fiscalização sobre os produtos transgênicos e sua rotulagem, 
além da falta de transparência e isenção dos órgãos de controle, den-
tre outros.21 

Assim, os riscos decorrentes da biotecnologia, explica Édis 
Milaré, são objeto de estudo da biossegurança, ramo específico da 
ciência, que busca avaliar e controlar os possíveis impactos dessa ati-
vidade, a fim de que ela se desenvolva em equilíbrio “com a proteção 
da saúde humana e animal, assim como do meio ambiente”.22

20 http://cib.org.br/20-anos-de-transgenicos-no-brasil. Acesso em 09/06/18.
21 Por todos ver http://aspta.org.br/campanha/10-razoes-para-dizer-nao-aos-
-transgenicos/. Acesso em 11/06/18.
22 Ob. Cit, p. 1.077.

http://cib.org.br/20-anos-de-transgenicos-no-brasil
http://aspta.org.br/campanha/10-razoes-para-dizer-nao-aos-transgenicos/
http://aspta.org.br/campanha/10-razoes-para-dizer-nao-aos-transgenicos/
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Com efeito, evidencia-se com a biotecnologia23 que a sociedade 
contemporânea é, como denominou Ulrich Beck, uma sociedade de ris-
co. Nessa os riscos causados pelos avanços tecnológicos são de ordem 
global, muitas vezes não perceptíveis sensorialmente e de forma ime-
diata, por vezes irreversíveis e com possibilidade de alcançar o futuro.24

A preocupação global ensejou, na esfera do Direito Interna-
cional dos Direitos Humanos, a assunção de compromissos, vários 
tratados internacionais podem ser invocados no sentido de proteção 
da vida, da saúde, da segurança alimentar e do meio ambiente fren-
te aos riscos causados pelos organismos geneticamente modificados, 
tais como a Declaração de Estocolmo das Nações Unidades sobre o 
Meio Ambiente Humano (1972), Declaração do Rio de Janeiro sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992) e Convenção Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (1992), além da Conven-
ção Sobre Diversidade Biológica (1992) – Decreto 2.519/98 e do Pro-
tocolo de Cartagena sobre Biossegurança (2000) – Decreto 5.705/06.

Cabe ressaltar que o artigo 15 da Declaração do Rio de Janei-
ro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992) consagrou “de 
modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve 
ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capa-
cidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a 
ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como 
razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis 
para prevenir a degradação ambiental”.25

23 O Greenpeace chama a atenção que biotecnologia não é sinônimo de organis-
mos geneticamente modificados, bem como que há cientistas que não classificam 
transgenia como tecnologia por ausência de previsão, controle e reprodutibilida-
de. http://www.greenpeace.org/brasil/Global/brasil/report/2007/8/greenpeace-
br_060329_transgenicos_cartilha_mito_port_v1.pdf
24 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade. – São Pau-
lo: Editora 34, 2011, p. 26.
25 SILVA. Geraldo Eulálio do Nascimento. Direito ambiental Internacional. – 2 
ed. – Rio de Janeiro: Thex Ed., 2002, p. 331.

http://www.greenpeace.org/brasil/Global/brasil/report/2007/8/greenpeacebr_060329_transgenicos_cartilha_mito_port_v1.pdf
http://www.greenpeace.org/brasil/Global/brasil/report/2007/8/greenpeacebr_060329_transgenicos_cartilha_mito_port_v1.pdf
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E o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, que, além de 
reiterar a importância do princípio da precaução, em sua parte in-
trodutória ressalta “a biotecnologia moderna se desenvolve rapida-
mente e da crescente preocupação da sociedade sobre seus potenciais 
efeitos adversos sobre a diversidade biológica, levando também em 
consideração os riscos para a saúde humana”. 

Ademais, a Constituição Brasileira de 1988 assegura extenso rol 
de direitos fundamentais que exigem proteção diante dos riscos decor-
rentes das atividades empreendidas pela biotecnologia, a começar pelo 
direito à vida saudável em ambiente ecologicamente equilibrado. 

É nesse sentido que a biossegurança surge como ramo específi-
co da ciência para avaliar riscos e se dedicar ao “controle de possíveis 
impactos derivados da utilização da biologia moderna”26. O legisla-
dor brasileiro regulamentou o assunto, inicialmente, por intermédio 
da Lei n. 8.974/95 e da Medida Provisória n. 2.191/01, ambas revoga-
das pela Lei n. 11.105/05, hoje, em vigor.

2 A visão do StF sobre os alimentos transgênicos

O Supremo Tribunal Federal tem um importante julgado sobre 
a Lei de Biossegurança que foi aquele relatado pelo Ministro Carlos 
Ayres de Brito sobre a constitucionalidade das pesquisas com célu-
las-tronco embrionárias27, mas como aqui o assunto são os alimentos 
transgênicos a opção foi analisar outras quatro ações diretas de 
inconstitucionalidades que dizem respeito ao tema específico.

Causa um certo anticlímax o fato de que o Supremo Tribunal 
Federal ainda não tenha apreciado a questão de fundo sobre os or-
ganismos geneticamente modificados, para apresentar à sociedade a 
sua interpretação sobre os riscos envoltos nesta atividade, nos seus 

26 MILARÉ, ob. cit. p. 1.077.
27 ADI 3.510 / DF.
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produtos e derivados, e a ponderação a ser feita com outros direitos 
fundamentais. 

A final, explica a professora Maria Celeste Cordeiro dos Santos, 
“assiste-se ao despertar de uma nova consciência do ser, que se inter-
roga sobre “o que deve fazer” frente ao “o que pode fazer”.28 Trata-se 
de assunto de grande relevância para a sociedade, pois “as questões 
comuns são as de saber até que ponto se pode introduzir o artificial 
na vida do ser humano, sem transgredir com isso à integridade de 
sua natureza”.29

Comecemos, então, pelas duas ADIs propostas contra o Estado 
do Paraná e que foram julgadas procedentes, de forma unânime, de-
clarando-se a inconstitucionalidade das leis paranaenses. Ambas as 
ações foram ajuizadas pelo extinto Partido da Frente Liberal (PFL).

A primeira, julgada em 2003, foi a ADI 3.035, que teve como 
relator o Ministro Gilmar Ferreira Mendes. Tratou-se da Lei n. 
14.162/03 do Estado do Paraná, que proibiu o cultivo, a manipula-
ção, importação, industrialização, comercialização e financiamento 
rural de produtos transgênicos. À época do ajuizamento desta ação 
estava em vigor a primeira Lei de Biossegurança, a Lei n. 8974/95, 
que regulamentava as normas sobre o uso das técnicas de engenharia 
genética e a liberação no meio ambiente dos organismos genetica-
mente modificados. 

A decisão do STF, inicialmente tomada em caráter cautelar e 
depois confirmada, foi no sentido de que, ao proibir os transgêni-
cos, a lei paranaense invadiu competência privativa da União (CF/88,  
art. 22, I, VII, X e XI) para dispor sobre importação e exportação dos 
produtos transgênicos pelos portos do Paraná e o trânsito, industria-
lização e comercialização desses produtos no estado. 

28 SANTOS, Maria Celeste Cordeiro dos. Equilíbrio de um pêndulo: bioética e a 
lei: implicações médico-legais. – São Paulo: Ícone Editora, 1998, p. 39.
29 Idem.
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Naquela decisão30, considerou-se ainda que a competência le-
gislativa concorrente (CF/88, art. 24, V, VI e XII) atribuída aos esta-
dos da federação para a produção e ao consumo, à proteção do meio 
ambiente e proteção e defesa da saúde não autoriza que seja formu-
lada disciplina que afaste a aplicação da norma federal, de caráter 
geral31, o que teria acontecido com a proibição absoluta feita pela lei 
paranaense.

30 Informativo nº 333 do STF: “Deferido o pedido de medida cautelar em ação 
direta ajuizada pelo Partido da Frente Liberal – PFL para suspender, até julgamen-
to final da ação, a eficácia da Lei 14.162/2003, do Estado do Paraná, que “veda o 
cultivo, a manipulação, a importação, a industrialização e a comercialização de 
Organismos Geneticamente Modificados (OGMS) conforme especifica”. O Tribu-
nal entendeu caracterizada, à primeira vista, a relevância jurídica da argüição de 
inconstitucionalidade sustentada pelo autor da ação – no ponto em que se alega 
que o mencionado Estado teria usurpado a competência privativa da União para 
legislar sobre direito comercial, comércio exterior e interestadual, e regime dos 
portos, bem como extrapolado a sua competência residual, quanto às matérias cuja 
competência é concorrente entre Estados e União, por haver disciplinado matéria 
já tratada por meio de legislação federal (MP 131/2003) – uma vez que a norma 
impugnada ao fixar disciplina de caráter geral, estaria prejudicando, aparentemen-
te, a aplicação e eficácia de normas federais, nas quais não se vedou, de forma ab-
soluta, o cultivo, manipulação e industrialização de alimentos geneticamente mo-
dificados. ADI 3035 MC/PR, rel. Min. Gilmar Mendes, 10.12.2003. (ADI-3035).” 
Em, http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28TRA
NSG%CANICOS%29&base=baseInformativo&url=http://tinyurl.com/y4579ef3. 
Acesso em 10/08/2019.
31 Sobre a federalismo cooperativo brasileiro e o sistema constitucional de compe-
tência corrente e cumulativa observa a professora Consuelo Yoshida que “o cenário 
atual é ainda mais complexo e delicado, na medida em que, no âmbito da compe-
tência corrente limitada, a norma geral federal ambiental está sendo frequente-
mente afrontada no seu papel clássico de estabelecer o patamar mínimo nacional 
de proteção ambiental; a legislação suplementar tende a se divorciar do padrão 
nacional, não apenas no sentido de estabelecer padrões mais restritivos, possibi-
lidade admitida pela doutrina e jurisprudência tradicionais, com também no de 
flexibilizar e estabelecer patamares menos rígidos ou, em sentido diametralmente 
oposto, instaurar vedações não contempladas na legislação dos níveis federativos 
superiores (YOSHIDA, Consuelo. Competência e as diretrizes da PNRS: conflitos 
e critérios de harmonização entre as demais legislações e normas. P. 19. In, Políti-
ca nacional, gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. / [org.] Arnaldo Jardim, 
Consuelo Yoshida, José Valverde Machado Filho. – Barueri, SP: Manole, 2012.

http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28TRANSG%CANICOS%29&base=baseInformativo&url=http://tinyurl.com/y4579ef3
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28TRANSG%CANICOS%29&base=baseInformativo&url=http://tinyurl.com/y4579ef3
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A segunda decisão32 selecionada foi a proferida na ADI 3.645, 
julgada em 2006. Nesta ação arguiu-se a inconstitucionalidade da 
Lei nº 14.861/2005 e do Decreto nº 6.253/07, do Estado do Paraná, 
que tentou regulamentar de forma diferente as rotulagens dos produ-
tos transgênicos. Pretendeu-se que todo percentual de componente 
transgênicos nos produtos e alimentos fosse acompanhado de infor-
mação ao consumidor. 

A legislação estadual, portanto, foi mais restritiva que a norma 
geral federal, nesse caso já a Lei nº 11.105/05, o Decreto nº 5.591/05 e 
o Decreto nº 4.680/03, esse último que estabeleceu a necessidade de 
informação ao consumidor apenas nos casos em que houvesse mais 
de 1% de transgênico no produto ou alimento. 

Seguindo o entendimento da ADI 3.035, a Ministra Ellen 
Gracie, que foi a relatora da ADI 3.645, salientou que o Estado do 
Paraná mais uma vez inaugurou uma legislação paralela e explicita-
mente contraposta à legislação federal, norma geral. Ao suprimir a 
tolerância de 1% de transgênico sobre o produto ofertado, o Estado 
do Paraná teria extrapolado os limites da competência suplementar 
do estado membro para legislar em matéria de produção, consumo e 
proteção e defesa da saúde (CF/88, art. 24, V, VI e XII)33.

32 http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=363395. 
Acesso em 12/06/18.
33 Informativo 429 do STF: “O Tribunal julgou procedente pedido formulado em 
ação direta ajuizada pelo Partido da Frente Liberal – PFL, para declarar a inconsti-
tucionalidade da Lei 14.861/2005, que dispõe sobre o direito à informação quanto 
aos alimentos e ingredientes alimentares que contenham ou sejam produzidos a 
partir de organismos geneticamente modificados, e do Decreto 6.253/2006, que a 
regulamenta, ambos do Estado do Paraná. Inicialmente, afastou-se a preliminar, 
suscitada pelo Governador do referido Estado-membro, no sentido de que a aná-
lise da constitucionalidade da lei em questão exigiria o seu cotejo com o Decreto 
Federal 4.680/2003. Considerou-se, no ponto, que, tratando-se de ação direta as-
sentada com base em eventual violação à competência da União para legislar, por 
meio de normas gerais, sobre determinada matéria, é necessário, primeiramente, 
verificar a existência, no ordenamento jurídico, de atos normativos que tratem do 
assunto para se poder concluir ou pela inconstitucionalidade alegada ou pela ocor-

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=363395
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Destacou ainda a relatora que não seria “esta sede processual o 
foro adequado para debates técnicos-científicos a respeito da porcen-
tagem mínima de organismos geneticamente modificados admissível 
ou recomendável nos alimentos e nos ingredientes alimentares para 
consumo humano ou animal”34, e que o decreto federal previa que o 
percentual poderia ser reduzido ou aumentado pela CTNBio.

Passemos, então, as duas ações diretas de inconstitucionalida-
des sobre organismo geneticamente modificados que ainda aguar-
dam julgamento pelo STF. São elas em ordem cronológica a ADI  
nº 3.526, em que é relator o Ministro Celso de Mello, proposta pela 
Procuradoria Geral da República em 2005, e ADI nº 4.619 proposta 
pela Confederação Nacional da Indústria35 em 2011, que, inicialmen-
te, teve como relatora a Ministra Ellen Gracie, mas que com a sua 
saída da Corte Constitucional, houve redistribuição para a Ministra 
Rosa Weber.

Não houve deferimento de medida liminar nessas ADIs, am-
bos os relatores, considerando a relevância da matéria tratada, op-
taram pelo rito abreviado previsto no art. 12 da Lei nº 9868/99.  

rência da hipótese de que trata o art. 24, § 3º, da CF. No mérito, entendeu-se que 
o diploma estadual impugnado, seja tratando sobre consumo, seja sobre proteção 
e defesa da saúde (CF, art. 24, V e XII), extrapola os limites impostos pela regra 
constitucional de competência legislativa concorrente suplementar conferida aos 
Estados-membros, eis que pretende substituir as regras federais que cuidam das 
exigências, procedimentos e penalidades concernentes à rotulagem informativa 
de produtos transgênicos (Lei 11.105/2005 e Decreto Federal 4.680/2003), supri-
mindo, no âmbito do dever de informação ao consumidor, a tolerância de até 1% 
de transgenia acaso existente no produto ofertado. ADI 3645/PR, rel. Min. Ellen 
Gracie, 31.5.2006. (ADI-3645)”. Em, http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listar-
Jurisprudencia.asp?s1=%28TRANSG%CANICOS%29&base=baseInformativo&u
rl=http://tinyurl.com/y4579ef3. Acesso em 10/08/2019.
34 http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=363395. 
Acesso em 12/06/18.
35 http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/
ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4092573.

http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28TRANSG%CANICOS%29&base=baseInformativo&url=http://tinyurl.com/y4579ef3
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28TRANSG%CANICOS%29&base=baseInformativo&url=http://tinyurl.com/y4579ef3
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28TRANSG%CANICOS%29&base=baseInformativo&url=http://tinyurl.com/y4579ef3
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=363395
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4092573.
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4092573.
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Lá se vão, portanto, mais de uma década sem que o julgamento tenha 
sequer sido concluído.36

Como o último assunto aqui tratado foi a questão envolvendo 
a rotulagens dos produtos transgênicos, para facilitar, a pauta crono-
lógica será invertida. 

Analisemos agora a ADI nº 4.619, que é de 2011. Nesta ação37, 
mais uma vez insurgem-se contra a legislação que pretende informar 
ao consumidor sobre a existência de transgênicos na composição de 
alimentos e produtos, mas em relação a outro estado da Federação, 
São Paulo.

A Lei nº 14.274/10 do Estado de São Paulo dispôs que, se hou-
vesse percentual igual a um por cento (= 1%) de organismos geneti-
camente modificados, em produtos destinados ao consumo humano 
ou animal, seria obrigatória a informação nas embalagens. 

Como visto, na legislação federal acima mencionada (Decreto 
n.4.680/03, art. 2º, caput), a obrigação de informação ao consumidor 
seria apenas acima do limite de 1%.38 

36 A ADI nº 4619 de relatoria da Ministra Rosa Weber foi incluída na pau-
ta do Pleno do STF em abril de 2017. http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.
asp?incidente=4092573. Acesso em 12/06/2018. E seu julgamento foi iniciado em 
abril de 2019, mas foi sobrestado por causa de pedido de vista do Ministro Alexan-
dre de Moraes. 
37 http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4092573. Acesso em 
12/06/18.
38 Saliente-se que esse limite estabelecido no art. 2º do Decreto Federal nº 
4.680/2003 foi afastado pelo stF, no julgamento de Reclamação (Rcl) nº 
14873, ajuizada pela União contra decisão do TRF da 1ª Região, nos autos da Ação 
Civil Pública nº 2001.34.00.022280-6/DF, que obrigou a rotulagem de alimentos 
que contenham produtos geneticamente modificados em qualquer percentual. O 
Relator, Ministro Edson Fachin, considerou que o decreto era incompatível com 
a legislação infraconstitucional, qual seja, a Lei nº 8.078/90 (CDC). Os autores da 
ação civil pública foram o Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC) e o Minis-
tério Público Federal (MPF). http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.
asp?idConteudo=317258. Acesso em 10/08/2019. Ver também, BELTRÃO, Luiz. 
“Rotulagem de produtos transgênicos: “O ‘T’ da questão – Considerações sobre o 
PLC nº 34, de 2015”

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4092573
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4092573
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4092573
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=317258
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=317258
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A diferença mínima em questão provocou novamente o con-
trole concentrado de constitucionalidade, com os mesmos funda-
mentos, acrescendo-se a violação em tese de mais um dos incisos 
do artigo 22, o inciso VIII, que dispõe ser competência privativa da 
União legislar sobre comércio interestadual.

É sintomático o fato de mais um estado da federação pretender 
proteger o consumidor, a saúde e o meio ambiente por intermédio 
do direito de informação ao consumidor, de forma a garantir a 
possibilidade de tomar decisão e optar pelo produto e alimento. 

Destaque-se que, nesta ADI nº 4.619, houve manifestação do 
Governador do Estado de São Paulo a favor da inconstitucionalidade 
da lei de seu próprio estado, mesmo diante de toda a polêmica sobre 
o tema, alegando vício de inciativa do projeto de lei.

A prevalecer a jurisprudência da Corte Constitucional, como 
visto, é possível que o vício formal mais uma vez seja a saída encon-
trada para se declarar a inconstitucionalidade da lei paulista, mas uma 
mínima abertura e mudança de entendimento não deve ser descarta-
da; a anterior Ministra relatora, Ellen Gracie, inclusive, no despacho 
que remeteu o julgamento da ação ao Pleno, sinalizou que “se conside-
rado o menor impacto causado pela lei paulista, que, ao contrário do 
que previa a lei paranaense acima mencionada, mantém, tal como a 
legislação federal vigente, um limite percentual de transgenia a ser to-
lerado nos alimentos sem a incidência das exigências nela previstas”.39

É o que se verifica. Note-se que, recentemente, em 11 de abril 
de 201940, a Ministra Rosa Weber, que é a atual relatora da ADI  
nº 4619 deu início ao julgamento e votou pela improcedência da 
ação, vale dizer, pela constitucionalidade da lei paulista que exige que 

39 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=181862. 
Acesso em 12/06/18.
40 O voto ainda não estava disponível até a conclusão deste artigo. E o julgamento 
foi sobrestado devido a pedido de vista do Ministro Alexandre de Moraes. http://
portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4092573. Acesso em 10/08/19.

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=181862
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4092573
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4092573
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o consumidor seja informado sobre a presença de OGM na compo-
sição dos produtos, mesmo que o percentual seja igual a 1%. A emi-
nente Ministra Relatora, na linha de sua antecessora, não vislumbrou 
vício de inconstitucionalidade formal na lei paulista.

Por fim, aquela que parece ser a mais importante, a ADI  
nº 3.526, que foi distribuída em 2005, cujo relator é o Ministro Celso 
de Mello41, proposta pela Procuradoria Geral da República. Esta ação 
tem o objeto mais amplo, questionam-se mais de 20 dispositivos le-
gais da Lei de Biossegurança42 em vigor, a Lei 11.105/05.

Os três principais fundamentos pelos quais a Lei de Biossegu-
rança teria violado a Constituição de 1988 são a competência comum 
da União, Estado, Distrito Federal e Municípios para a proteção do 
meio ambiente (art. 23, VI); a alteração da forma pela qual o estudo 
prévio de impacto ambiental poderia ser dispensado ao contrário do 
previsto na norma constitucional (art. 225, parágrafo 1, IV) e, por 
fim, a violação da coisa julgada material43 (art. 5, XXXVI).

O ponto nodal da inconstitucionalidade diz respeito à com-
petência que foi atribuída à Comissão Técnica Nacional de Biosse-
gurança (CTNBio). No caso, afastou-se a competência do IBAMA 
para apreciar os efeitos da liberação de OGMs no meio ambiente, 
rompendo-se a estrutura do SISNAMA – Sistema Nacional do Meio 
Ambiente, prevista na Política Nacional do Meio Ambiente (Lei  
n. 6938/81).

41 http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/
ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2305630.
42 São os seguintes os dispositivos da Lei nº 11.105/05 apontados como 
inconstitucionais; inciso VI do artigo 6º; artigo 10; incisos IV, VIII, XX e os pará-
grafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 14; parágrafo 1º, inciso III e parágrafos 2º, 3º, 
4º, 5º 6º e 7º do artigo 16; além dos artigos 30, 34, 35, 36, 37 e 39.
43 Esse ponto diz respeito especificamente à liberação de plantio comercial de soja 
transgênica produzida pela Monsanto, que estava proibido sem o estudo de impac-
to ambiental por decisões judiciais transitadas em julgado e foi liberado pela Lei 
de Biossegurança. 

http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2305630.
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2305630.
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De acordo com o art. 10 da Lei nº 11.105/05, a CTNBio, que 
integra o Ministério da Ciência e Tecnologia, e não o SISNAMA, é 
instância multidisciplinar de caráter consultivo e deliberativo, para 
apoio técnico e assessoramento do Governo Federal sobre biossegu-
rança e organismos geneticamente modificados e derivados, a quem 
cabe estabelecer normas técnicas de segurança e emitir “pareceres 
técnicos referentes à autorização para atividades que envolvam pes-
quisa e uso comercial de OGM e seus derivados, com base na avalia-
ção de seu risco zoofitossanitário, à saúde humana e ao meio ambien-
te” (art. 10 da Lei n. 11.105/05).

A Lei de Biossegurança prevê ainda que compete à CTNBio 
“identificar atividades e produtos decorrentes do uso de OGM e seus 
derivados potencialmente causadores de degradação do meio am-
biente ou que possam causar riscos à saúde humana” (art. 14, XX) e 
“quanto aos aspectos de biossegurança do OGM e seus derivados, a 
decisão técnica da CTNBio vincula os demais órgãos e entidades da 
administração” (art. 14, par. 1).

Observe-se que o legislador federal ao criar a CTNBio e esta-
belecer como sua a competência para identificar aquelas atividades, 
produtos e derivados de OGMs com potencial para degradar o meio 
ambiente, acabou por ir de encontro à regra constitucional que atri-
bui competência comum dos entes federativos para a proteção do 
meio ambiente (art. 23, VI). 

Além disso, o artigo 14, XX, da Lei de Biossegurança alte-
rou o sentido da norma constitucional prevista no art. 225, § 1º, IV, 
que prevê sobre a exigência de estudo prévio de impacto ambiental.  
De acordo com a Constituição o EPIA deve ser exigido “na forma da 
lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente”.

Mas, de acordo com o artigo 14, XX, da Lei 11.105/05, a exi-
gência do EPIA não estaria relacionada à atividade em si, como  
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prevê a Constituição, mas à decisão da CTNBio sobre se atividades 
e produtos decorrentes do uso de OGM e seus derivados são ou não 
potencialmentes causadores de degradação do meio ambiente ou que 
possam causar riscos à saúde humana. 

E mais, essa decisão seria vinculativa para os órgãos ambientais 
responsáveis pelos licenciamentos ambientais em todos os entes da 
Federação, conforme parágrafo primeiro do mesmo artigo 14 da Lei 
de Biossegurança.

Paulo Afonso Leme Machado critica a alteração feita pela Lei 
de Biossegurança:

“Não é preciso muito esforço mental para diagnosticar que a 
CTNBio não está preparada tecnicamente para decidir sobre 
a necessidade, ou não, do licenciamento ambiental. Por 
melhores que sejam seus conselheiros das outras áreas do 
conhecimento, não se pode esconder – nem dos brasileiros, 
nem dos que importarem nossos produtos – o fato de que 
a análise público – ambiental dos produtos transgênicos 
passou a carecer das necessárias profundidade e amplitude 
científica possibilitadas por um órgão dedicado somente ao 
meio ambiente”44. 

Como é possível verificar, a ADI nº 3.526, que aguarda julga-
mento há quatorze anos, tem o potencial para provocar decisão do STF 
em controle de constitucionalidade acerca de vício material, ou seja, 
por expressão de “uma incompatibilidade de conteúdo, substantiva”45 
entre a Lei de Biossegurança e a regra de competência federativa co-
mum para a tutela ambiental, assim como por infringência a princí-
pios que asseguram a efetividade de direitos fundamentais como um 

44 MACHADO. Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. – 25 ed. – São 
Paulo: Malheiros, 2017, p. 1.216.
45 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasilei-
ro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. – 3. Ed. 
– São Paulo: Saraiva, 2008, p. 29.
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todo, em especial o da precaução, considerando os riscos inerentes 
aos organismos geneticamente modificados.  

Conclusão

Os riscos em relação aos avanços tecnológicos, em especial à 
biotecnologia e seus impactos na vida dos seres vivos, consideran-
do a biodiversidade, inclusive, não diminuirão, nem irão deixar de 
existir por conta da demora do Supremo Tribunal Federal em julgar 
as ações direta de inconstitucionalidade que inquinam de incompatí-
veis com a Magna Carta brasileira a Lei de Biossegurança.

O tempo reserva as respostas sobre as questões envolvendo 
os organismos geneticamente modificados e a forma como afetarão 
a vida no futuro. O que antes era ficção científica, há aproximada-
mente 40 anos não é mais, mesmo diante de incertezas dos próprios 
cientistas. Agir com observância do princípio da precaução é exi-
gência mínima.

E o nosso anfitrião cozinheiro da introdução? O feijão que era 
só ficção está prestes a se tornar realidade no prato do brasileiro.  
A Embrapa46, em 2018, mesmo com a venda autorizada pela CTNBio, 
recolheu toneladas das primeiras sementes do que seria o primeiro 
feijão transgênico do mundo, resistente ao mosaico dourado, impu-
tando culpa aos agricultores que não teriam condições de controlar a 
propagação das sementes no meio ambiente e a não resistência a ou-
tras pragas que apareceram... E, agora, em 2019, deve ser iniciado o 
plantio do feijão transgênico47. Então, coloca-se a pergunta: alimen-
tos transgênicos, na Corte ou na mesa?

  

46 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,feijao-transgenico-opoe-esta-
tal-e-pesquisadores,70002158392. Acesso em 13/06/18.
47 https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/05/28/agronegocio-em-
brapa-lanca-feijao-transgenico.htm. Acesso em 10/08/19.

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,feijao-transgenico-opoe-estatal-e-pesquisadores,70002158392
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,feijao-transgenico-opoe-estatal-e-pesquisadores,70002158392
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/05/28/agronegocio-embrapa-lanca-feijao-transgenico.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/05/28/agronegocio-embrapa-lanca-feijao-transgenico.htm
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gUErriLhEiroS  
ApoCALíptiCoS

Ricardo Antonio Lucas Camargo1

Quando se procura escrever sobre qualquer tema atual, corre-se  
sempre o risco de parecer que se está a negligenciar o restante dos 
problemas: assim, as queimadas na Amazônia e o antidiplomático, 
belicoso, mesmo, discurso do Chefe do Executivo brasileiro na As-
sembleia Geral da ONU; a “bala perdida” que vitimou, no Rio de 
Janeiro (o mesmo em que o Governador banca o Coronel Kilgore 
do filme “Apocalypse Now”, de Francis Ford Coppola), uma criança 
de oito anos que cometeu o pecado de ter nascido no lugar errado, 
justamente aquele em que, quando alguém sofre uma morte violenta, 
a primeira indagação é a respeito da biografia do morto para se sa-
ber se ele “mereceu”2; a votação da (quarta) reforma da previdência, 

1 Professor nos cursos de Graduação e Pós-Graduação em Direito da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – Professor Visitante da Università degli Studi di Fi-
renze – ex-Presidente do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública – IBAP.
2 “Mourão defende atuação de policiais em caso Ágatha e questiona versão da 
família”. Disponível em: <https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,mourao-
-defende-atuacao-de-policiais-em-caso-agatha-e-questiona-versao-da-fami-
lia,70003021616>.

VoLtA Ao SUMário

https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral
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aumentando as restrições das que a precederam, como se até então 
tivesse havido um aumento dos benefícios para além da capacidade 
do erário e não a respectiva restrição; a descoberta, por parte dos 
professores, de que na realidade ganham muito mais do que o respec-
tivo contracheque informa, vez que o Ministro da Educação assim 
o disse e quem o contestar só pode ser um perigoso “doutrinador 
comunista”; a “militarização” do ensino público fundamental e mé-
dio3; o recrutamento de professores pelo critério da fidelidade aos 
superiores como prevalecente ao conhecimento da matéria4; a ten-
tativa de desconstituir a seriedade da preocupação da menina Greta 
Thunberg como “manipulação espúria”, como se o nosso modo de 
vida na sociedade urbanizada de consumo não estivesse a conduzir 
a capacidade de o mundo se recuperar ao colapso em pouco tempo5; 
a conclamação feita pela Ministra da Mulher e dos Direitos Huma-
nos a que os líderes do mundo se unissem em defesa das tradições 
cristãs ameaçadas por grupos tidos como espúrios pelo pensamento 
conservador e pela onda de imigrantes6; o ataque a Fernanda Monte-
negro em razão de sua posição contrária a um cada vez mais provável  
auto-de-fé7; a confissão, da parte de uma antiga alta autoridade, de 

3 “Quinze estados e o DF aderem ao modelo das escolas cívico-militar”. Disponível 
em: <https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/10/01/quinze-estados-e-o-df-
-aderem-ao-modelo-das-escolas-civico-militar.ghtml>.
4 “MEC quer estimular contratação de professores universitários sem concurso, diz 
jornal”. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/mec-quer-estimular-
-contratacao-de-professores-universitarios-sem-concurso-diz-jornal-23967120>.
5 “Após discurso na ONU, Greta Thunberg é novo alvo de boataria e ataques nas 
redes sociais”. Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-ve-
rifica/apos-discurso-na-onu-greta-thunberg-e-novo-alvo-de-boataria-nas-redes-
-sociais/>.
6 “Com Damares, “Cúpula da Demografia” ataca ONU, feminismo e homosse-
xuais”. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noti-
cias/2019/09/21/com-damares-cupula-da-demografia-ataca-onu-feminismo-e-
-homossexuais.htm>.
7 “Ofensa de diretor da Funarte a Fernanda Montenegro indigna classe artística”. 
Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/ofensa-de-diretor-da-funarte-
-fernanda-montenegro-indigna-classe-artistica-23967687>.

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/10/01/quinze-estados-e-o-df-aderem-ao-modelo-das-escolas-civico-militar.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/10/01/quinze-estados-e-o-df-aderem-ao-modelo-das-escolas-civico-militar.ghtml
https://oglobo.globo.com/sociedade/mec
https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/apos
https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/apos
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2019/09/21/com-damares-cupula-da-demografia-ataca-onu-feminismo-e-homossexuais.htm
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2019/09/21/com-damares-cupula-da-demografia-ataca-onu-feminismo-e-homossexuais.htm
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2019/09/21/com-damares-cupula-da-demografia-ataca-onu-feminismo-e-homossexuais.htm
https://oglobo.globo.com/cultura/ofensa
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planos homicidas não concretizados em relação a um Ministro do 
Supremo Tribunal Federal8...

Com uma lista tão grande de problemas, a escolha de um pode 
parecer deixar de lado os demais e, por outro lado, a impressão que se 
tem é que se pode estar a dar ênfase a um aspecto secundário, voltado 
à distração, em face de algo que se mostra mais profundo. Algo que 
se assemelha à guerra irregular, em que se procura cansar o inimigo 
atraindo-o para combates inesperados, de tal sorte que ele não tenha 
condições de enfrentar batalhas decisivas.

Se algumas das questões, conquanto graves, se mostram evi-
dentemente voltadas a distrair – como, por exemplo, a grosseria di-
rigida pelo Presidente brasileiro, secundada pelo Ministro da Econo-
mia, à Primeira-Dama francesa ou a famosa frase do “rosa” e “azul” 
para qualificar as cores naturalmente destinadas ao sexo feminino e 
masculino -, outras tocam em questões que afetam valores funda-
mentais: dizer que índios usurpam as terras que deveriam ser desti-
nadas à mineração é uma questão principal ou é uma questão volta-
da a ocultar a entrega do comando da base de Alcântara aos EUA?  
A “militarização” das escolas é uma questão principal ou é uma me-
dida que se volta a distrair das negociações feitas em torno da refor-
ma da previdência?

Se existe – recordando o comentário de Polônio a respeito de 
Hamlet, na tragédia shakespeariana – algum método na loucura, este 
está precisamente em se deixar os adversários perplexos, não lhes 
permitindo identificar um foco em que concentrar as críticas.

Ataques a pautas identitárias, muitas vezes em termos chocan-
tes, podem vir a distrair do esvaziamento de uma pauta que atin-
ge tanto os grupos vulneráveis em função de determinados traços  

8 “Janot diz que foi armado ao STF com intenção de matar Gilmar Mendes; mi-
nistro sugere ‘ajuda psiquiátrica’ a ex-PGR”. Disponível em: <https://g1.globo.com/
politica/noticia/2019/09/27/janot-diz-que-foi-armado-ao-stf-com-intencao-de-
-matar-gilmar-mendes-ministro-sugere-ajuda-psiquiatrica-a-ex-pgr.ghtml>.

https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/09/27/janot-diz-que-foi-armado-ao-stf-com-intencao-de-matar-gilmar-mendes-ministro-sugere-ajuda-psiquiatrica-a-ex-pgr.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/09/27/janot-diz-que-foi-armado-ao-stf-com-intencao-de-matar-gilmar-mendes-ministro-sugere-ajuda-psiquiatrica-a-ex-pgr.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/09/27/janot-diz-que-foi-armado-ao-stf-com-intencao-de-matar-gilmar-mendes-ministro-sugere-ajuda-psiquiatrica-a-ex-pgr.ghtml
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comuns – raça, orientação sexual, religião – quanto os que integrem, 
simplesmente, o grande conjunto dos que não tenham o comando 
sobre os bens de produção, como ocorreu com a fiscalização do tra-
balho escravo e das violações à legislação ambiental, sobre as quais 
passou, a partir da edição da Medida Provisória 881, de 2019, con-
vertida na Lei 13.874, de 2019, a pairar a presunção de arbitrariedade.

Se o Livro que encerra o Novo Testamento fala em Quatro Ca-
valeiros – Fome, Peste, Guerra e Morte –, hoje bem se pode falar que 
o combate a peito aberto, em que os meios leais contariam, faz parte 
dos ideais de um passado que não se compatibiliza com as exigências 
de rapidez dos agentes do mercado: somente com a tática de guerri-
lhas, deixando os obstáculos humanos perplexos, é que se pode ope-
rar com eficiência o milagre da mais ágil multiplicação dos números. 
Ao invés de Quatro Cavaleiros, cada um dos flagelos do Apocalipse 
se manifesta, por si mesmo, em várias pequenas unidades atacando 
ora simultaneamente em frentes diferentes ora em momentos alter-
nados, para não deixar descansar os obstáculos...

Claro que esta perplexidade tem um lado positivo: textos de 
grande valia têm sido publicados, apontando as diversas facetas da 
irracionalidade. Só nesta revista, vale a pena citar a reflexão de Car-
los Marés de Souza Filho acerca da tradução da palavra “democracia” 
para o oligarquês9, o texto de Rui Vianna acerca do questionamen-
to de quantos mais teriam de tombar nos “raids” realizados sobre os 
“suspeitos de costume”10, o comentário de Max Kucera Neto ao aler-
ta cinematográfico acerca da construção de um país que baniu o diá-
logo por parecer a fraqueza de admitir que o inimigo pode não ter 
de pedir permissão para existir11, a constatação de Valquíria Ferrão  

9 “A democracia segundo os oligarcas”. Disponível neste volume, número 26, 
da Revista de Direito e Política e disponível em: <https://www.revista-pub.org/
post/01102019>.
10 “Quantas mais?”. Disponível em: <https://www.revista-pub.org/post/22092019-1>.
11 “Pátria amada Bacurau”. Disponível em: < https://www.revista-pub.org/
post/09092019>.

https://www.revista-pub.org/post/01102019
https://www.revista-pub.org/post/01102019
https://www.revista-pub.org/post/22092019
https://www.revista-pub.org/post/09092019
https://www.revista-pub.org/post/09092019
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Antunes sobre a vanglória da ignorância e, mesmo, do primitivismo12, 
a denúncia da naturalização da barbárie e da trapaça feita por Guilher-
me Purvin de Figueiredoentre tantos outros igualmente meritórios.

Entretanto, esses textos de grande valia são a boa resposta a 
uma realidade que acena com o culto à força e à crença cega, à re-
jeição da ciência quando não corrobore certezas predefinidas e à ro-
tulação de compromisso com “ideologias espúrias” a quanto aponte 
para problemas na linha de conduta adotada atualmente no Brasil. 
Algo semelhante a canções que vieram a lume nos primeiros anos 
da Ditadura instalada em 1964, como a sempre lembrada “Para não 
dizer que não falei de flores”, de Geraldo Vandré, “Sabiá”, de Antô-
nio Carlos Jobim e Chico Buarque, “Pesadelo”, de Paulinho Tapajós, 
e tantas outras.

Mas estas “boas respostas” podem passar despercebidas se vin-
gar a noção do “bom patriota”, do “verdadeiro patriota”, que acha que 
do Hino Nacional brasileiro sabe a letra parnasiana e a música inspi-
rada no “bel canto”, e vibra, no entanto, de civismo quando se fala em 
privatizar a Petrobrás, como se a dependência do petróleo da nossa 
sociedade fosse, hoje, menor do que era aos tempos em que Monteiro 
Lobato dedicava seu intelecto e sua energia a mostrar que o hidrocar-
boneto em questão não tinha qualquer aversão ou medo à bandeira 
brasileira, e por tal luta chegou a ser preso por ordem do Ministro da 
Guerra do Estado Novo, General Pedro Aurélio de Góes Monteiro.

Não é casual que obras como “Hans Staden”, “História do mun-
do para as crianças”, “Geografia de Dona Benta”, “O poço do Viscon-
de”, “História das invenções”, “A chave do tamanho”, sejam tidas, hoje, 
como não relevantes na bibliografia do escritor paulista, tendo em 
vista que se tem – erroneamente – convertido, nos últimos tempos, 
em um ícone da direita, já que proposições nelas contidas se põem 

12 “A vingança dos intelectualmente humilhados”. Disponível em: < https://www.
revista-pub.org/post/12092019a>.

https://www.revista-pub.org/post/12092019a
https://www.revista-pub.org/post/12092019a
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precisamente dentre as que, nos tempos atuais, são combatidas como 
expressões de quem “deseja sabotar o futuro brilhante da nação”. 
Condenar as “boas respostas” a não serem “ouvidas” faz parte, tam-
bém, da guerrilha do Apocalipse. O lamento de Fernando Brant, pos-
to em música por Lô Borges em 1972, vem à mente:

“Mensageiro natural, de coisas naturais...quando eu falava dessas 
cores mórbidas, quando eu falava desses homens sórdidos, quan-
do eu falava desse temporal, você não me escutou! Você não quis 
acreditar, mas isso é tão normal...” [Paisagem na janela].
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ALonSo!

Rui Guimarães Vianna1

– Alonso!

– Ovalle, Negrette, Matadero-Palma!
O mantra se repetia em várias das ligações telefônicas entre 

meu pai e eu. A frase, aparentemente desconexa, tinha origem em 
uma linha de ônibus da (então) periferia de Santiago, no Chile, e es-
ses eram os nomes dos bairros por onde o ônibus passava.

A brincadeira começou com um trocadilho do ”Alô”, e seguiu 
por anos. Nessa cidade meu pai viveu por alguns anos, graças aos 
militares brasileiros.

Explico.
Meu pai, Cícero Silveira Vianna, foi militante e dirigente do 

PCB, nos anos que antecederam ao Golpe de 1964, também conheci-
do como “A Redentora”.

Depois, desligou-se do Partido e passou a integrar a ALN, 
Aliança Libertadora Nacional, juntamente com Carlos Marighella, 
ora famoso pelo lançamento do filme dirigido por Wagner Moura, 

1 Advogado aposentado da Caixa Econômica Federal e membro do IBAP.

VoLtA Ao SUMário



Revista de Direito e Política186

mas nunca esquecido, e também do ora tristemente famoso Aloysio 
Nunes Ferreira, que já merecia estar esquecido de há muito, entre vá-
rios outros personagens ilustres que, infelizmente, já não estão aqui 
para dar seu testemunho.

Opuseram-se ao regime da forma como conta a história, hoje 
revisitada. Por isso, em 1969, quando da edição do Ato Institucional 
número 05, foi obrigado a sair do país, deixando para trás a família 
e além dela, um cargo de procurador da Rede Ferroviária Federal, 
que teve cassado por decreto, seus companheiros e seus livros. Mais 
ou menos como agora fizeram o deputado Jean Willys e a candidata 
pelo PSL a deputada Cleuzenir Barbosa, que denunciou o laranjal 
dos Bozos.

Essa breve introdução pretende apenas ilustrar como, por suas 
convicções ideológicas (palavra perigosa essa, nesses dias sombrios!) 
e políticas, meu pai foi perseguido, cassado e caçado, por um governo 
militar.

E, por essas mesmas convicções foi obrigado a abrir mão do 
convívio de toda sua numerosa família e asilar-se inicialmente no 
Uruguai, posteriormente no Chile, sob os auspícios do governo so-
cialista de Salvador Allende, onde permaneceu até o golpe militar 
que vitimou não só o próprio Allende, como a democracia e o povo 
chilenos. De lá rumou para a Suécia e depois Portugal, de onde retor-
nou ao Brasil em 1979, para aqui ficar até sua morte em 2012.

Feita a introdução, vou ao assunto. Por uma questão de coe-
rência, nunca gostei de militares. Foram eles que tiraram meu pai 
de mim, dos meus irmãos e do resto da família, causando enormes 
transtornos em nossas vidas. Ressalto que, antes que algum apressa-
do venha cobrar crimes cometidos por meu saudoso pai, ele nunca 
se envolveu em qualquer ação armada empreendida pela ALN, por 
discordar frontalmente de tal prática. Crimes de consciência jamais 
contaram em democracias.
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Dito isto, minhas diferenças com militares vêm de tenra idade, 
e estão indissoluvelmente enraizadas em minha personalidade. Sem, 
contudo, transformarem-se em temeridade. Vai daí que o presente 
momento e os que precederam a eleição da famiglia Bozo desperta-
ram em mim o amargor. Sim, o amargor de antecipar e vivenciar a 
experiência de viver novamente sob um regime militar.

E nem poderia ser diferente. O que vemos no cenário político 
atual, com um gabinete militar e um vice-presidente também, deter-
minando os rumos de nossa quase inexistente democracia, é deses-
perador. Se pareço exagerado, talvez devêssemos analisar vários fatos.

Recentemente, quando da decisão liminar proferida pelo Mi-
nistro Marco Aurélio Mello, do STF, que determinaria a libertação de 
Lula, causou um verdadeiro cataclismo entre os... exatamente, mili-
tares! Como deram conta às notícias à época, 18.12.2018, o Estado 
Maior das Forças Armadas reuniu-se para decidir o que deveria ser 
feito se esse perigosíssimo acontecimento se materializasse.

Qual consideração deve ser feita, a partir deste fato? Nossas ins-
tituições estão sendo tuteladas pelas Forças Armadas? Deveriam? Cla-
ma minha avó Magdalena, do fundo de sua tumba: Onde estamos?

Não podemos esquecer-nos da frase já tristemente famo-
sa proferida pelo pimpolho 03 (ou será 02?) Dudu Bolsonaro em 
21.10.2018, sobre o que seria necessário para o fechamento da Corte 
Suprema brasileira, algo ligado a um cabo e um soldado.

Temos ainda o presidente desta mesma instituição tão mal 
tratada, afirmando em convescote promovido para divertir seus en-
tediados membros, que a já referida “Redentora” não teria sido um 
golpe militar, e sim um movimento, ao mesmo tempo em que no-
meava um general para cuidar de seu gabinete. Ou seria para proferir 
as decisões a que estaria afeito na presidência que deveria exercer?

A verdade é que, de lá para cá, vemos cada vez mais claramente 
a influência direta dos militares não só no STF como em diversas 
outras instituições do país. E isso não pode ser bom.
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Devemos ainda ressaltar as diversas intervenções do vice deco-
rativo, antes das eleições, onde mostrou claramente sua face retrógrada 
e truculenta, distribuindo absurdos históricos, sociológicos e políticos, 
e devemos pôr os dois pés atrás com as atuais colocações oportunistas, 
que visam exclusivamente descolar sua imagem do titular aloprado e 
boçal. A face estrategista do General vice decorativo Mourão.

O gosto amargo que sinto prenuncia vários dissabores e crises 
hepáticas no futuro, sem que sequer toquemos em assuntos relativos 
às pastas civis (poucas) comandadas por lunáticos e estafermos de 
todos os gêneros, como a maluca da goiabeira, o chanceler de araque 
e o colombiano, ou os mais sérios e perigosos da área econômica, 
dirigindo o país diretamente ao abismo social e à destruição e aniqui-
lamento da população desfavorecida em favor de uma elite tacanha 
cujo sonho maior na vida é ir morar em Maiami.

Com isso, retorno um pouco às doces lembranças do convívio 
de meu pai, ao retornar ao Brasil e ao seio de sua tão querida famí-
lia, seus hábitos, como a caipirinha e a feijoada e dias ensolarados, 
apagando um pouco de suas sofridas memórias. E aos seus famo-
sos almoços dominicais reunindo, às vezes, até trinta pessoas em seu 
apartamento na rua Augusta, comandados por ele mesmo no fogão 
com maestria.

Quanto à sua epopeia, na saída quase cinematográfica do Bra-
sil, fica para uma próxima ocasião. Só sei que hoje sinto muita falta 
de ouvir do outro lado do telefone: Ovalle Negrette Matadero-Palma, 
assim mesmo, sem vírgulas. E me questiono: Será que, em algum dia 
no futuro, inventarei um novo trajeto de ônibus para que o utilize-
mos, eu e meus filhos, nas nossas ligações telefônicas? Alonso!
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MAiS UMA VEz CLAUDE gUEUx

Sebastião Vilela Staut Junior1

Faz pouco tempo dediquei-me à releitura de um pequeno livro 
de Victor Hugo, chamado Claude Gueux, estimulado que fui por as-
sistir a mais uma reportagem sobre a situação de descalabro de mui-
tos de nossos estabelecimentos penitenciários.

Claude Gueux, o homem que empresta seu nome ao livro, vi-
veu na França, no século XIX. O destino dessa pobre criatura, objeto 
da brilhante narrativa feita pelo autor e publicada originalmente em 
1834 na Revue de Paris, contempla a trajetória desse personagem fi-
sicamente forte, analfabeto, operário hábil, morador de Paris, onde 
vivia com sua companheira e pequena filha e que, num certo inverno 
rigoroso, à falta de trabalho e víveres, cometeu um furto, suficiente 
para garantir à sua família três dias de aquecimento e pão. Tal aconte-
cimento infausto, por sua vez, renderia a Claude uma acérrima sen-
tença de cinco anos de encarceramento e trabalhos forçados.

Uma vez preso, Claude, ainda que revelasse bom comporta-
mento, acrescido pelo espírito de liderança sobre seus companheiros 

1 Procurador do Estado SP e membro do IBAP.
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nas oficinas de trabalho do presídio, viu-se, talvez mesmo por isso, 
alvo da inveja e da perseguição implacável do diretor do estabeleci-
mento, que não podia suportar a popularidade de Claude dentre os 
companheiros de infortúnio. Não bastasse, para cúmulo das injusti-
ças, defronta-se com as péssimas condições de encarceramento e a 
absoluta falta de assistência social e jurídica então reinantes.

Termina por morrer, guilhotinado, ainda jovem, acusado do 
assassinato do seu perseguidor.

A pena magnífica do autor, ao descrever a transformação do 
pobre Claude, de operário pai de família a ladrão, de presidiário dis-
ciplinado a assassino, aponta:

“Voyez Claude Gueux. Cerveau bien fait, coeur bien fait sans 
nul doute. Mais le sort le met dans une sociétè si mal faite qu’il 
finit par voler. La sociétè le met dans une prison si mal faite 
qu’il finit par tuer. Qui est réelement coupable? Est ce lui? Est 
ce nous?”

Foi impossível, ao ver a situação de miséria e crueldade de nos-
sos presídios na reportagem, não me sentir teletransportado ao século 
XIX, a uma masmorra europeia, para constatar a situação de atraso 
em que nos encontramos. Não bastasse isso, foi chocante constatar 
que há uma série de movimentos políticos, muitos deles sufragados 
nas últimas eleições, que não só encaram com indiferença esse estado 
de coisas, como até defendem esse tratamento, como fosse ele o mais 
adequado aos “vagabundos”, que seriam pessoas destituídas, não só de 
direitos fundamentais, mas também de sua própria condição humana.

É fácil constatar que dessa desfaçatez com os mínimos padrões 
de dignidade humana surgirão consequências inimagináveis, como já 
ocorrem, ao ponto de nesta semana termos assistido a um jovem pau-
pérrimo, analfabeto e dependente químico, ser torturado por meio de 
um chicote feito de fios elétricos entrelaçados, pelo furto de umas bar-
ras de chocolate em um supermercado da periferia paulistana.
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Ao ler o livro sobre o infortúnio de Claude Gueux não posso 
deixar de estabelecer o paralelo. Se é verdade que talvez soe exagera-
do comparar destinos, é mais que razoável, quase obrigatório, reco-
nhecer que uma sociedade que convive com tais extremos de igno-
mínia pode alcançar o mesmo fim do pobre Claude.
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