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Prefácio

O livro “Justiça e Direitos Humanos: para uma discussão contem-

porânea desde a América Latina” consiste em uma ação coletiva de pro-

fessores pesquisadores de duas Universidades Lassalistas: a Universidade 

La Salle de Canoas, Brasil, e a Universidad La Salle de San José, Costa 

Rica. Trata-se de uma obra que tem seu núcleo na discussão do tema dos 

Direitos Humanos no contexto da América Latina, especi% camente com 

atenção às realidades sociais do Brasil e da Costa Rica.

O debate sobre o tema dos Direitos Humanos está em voga em 

vários âmbitos das sociedades latino-americanas, refratando-se, por con-

sequência, no ambiente universitário, no qual emerge enquanto temática 

relevante na pesquisa, no ensino e na extensão ou na ação comunitária. 

Entendemos que, na perspectiva da Universidade, tal debate necessita, 

para ser efetivo, incluir alguns pressupostos, como noções teórico-práti-

cas de justiça social, ética, solidariedade, reciprocidade e igualdade entre 

as pessoas e as nações, além de ações concretas em benefício dos pobres, 

dos menos favorecidos e daqueles que não possuem garantia dos seus di-

reitos e acesso à justiça. 

O ser humano, um ser eminentemente social e de múltiplas rela-

ções, não pode existir sem os seus iguais e sem pertencer a uma comu-

nidade, visto que os processos de socialização e a vida em comunidade 

conformam nossa identidade e nossa condição de seres humanos. Devido 

ao ser humano desenvolver a própria identidade na interação com os de-

mais, as relações que estabelece demandam atenção para temas como a 

convivência social, o bem-estar, a ética, a justiça e a educação. Nesse senti-

do, a educação, em seu sentido amplo de formação, ganha relevância, uma 
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vez que, por meio de processos de ensino e de aprendizagem, podemos 

formar as novas gerações a partir de princípios, valores e competências. 

Destarte, percebemos que educação, direitos humanos e vida social cami-

nham de braços dados para a consecução do processo civilizatório ou, em 

outros termos, para a formação do ser humano, da cultura e da sociedade. 

O direito à educação encontra-se no rol dos direitos humanos fun-

damentais, amparando-se em normas nacionais e internacionais. É con-

siderado um direito fundamental porque pressupõe e resguarda um pro-

cesso de desenvolvimento individual e social próprio à condição humana. 

Sem a existência de processos formativos, não existiríamos enquanto pes-

soas ou sociedades. Ao mesmo tempo, qualquer possibilidade de evolu-

ção social pressupõe aprendizagem e formação. Desse modo, o direito à 

educação deve ser visto, sobretudo, em uma perspectiva coletiva, como 

uma real possibilidade que as atuais gerações oferecem às novas gerações, 

e à sociedade futura, para que alcancem seus % ns e suas realizações.

Enquanto Universidades Lassalistas, é imprescindível que as nos-

sas ações de ensino, de pesquisa e de extensão priorizem uma aproxima-

ção entre formação e Direitos Humanos, entendendo que os Direitos Hu-

manos somente serão respeitados e exercidos à medida que os sujeitos 

sociais sejam capazes de viver sob os valores da democracia, da solidarie-

dade e da cidadania. A Universidade Lassalista pode contribuir signi% ca-

tivamente na formação das novas gerações, nas sociedades e nos espaços 

nos quais atua, estabelecendo relações colaborativas com as instituições 

representativas dos Direitos Humanos, nacional e internacionalmente, 

como a ONU, a UNESCO e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Ademais, é fundamental que estabeleça relações de mútua colaboração 

com a sociedade civil organizada e com os governos legitimamente cons-

tituídos, para auxiliar, re> etir, investigar, propor ações e cobrar o efetivo 

cumprimento dos direitos fundamentais dos seres humanos.
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Instituições educacionais, ações de formação continuada, direi-

tos humanos e a utopia de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária 

aproximam-se quando é possível diminuir o distanciamento entre o in-

divíduo e a sociedade, o local e o global, o sonho e a realidade, o ideal e 

o real. Para que o ideal do respeito e do exercício dos Direitos Humanos 

torne-se possível, é fundamental que as instituições formativas, como as 

Universidades, estejam engajadas na promoção de processos formativos 

críticos, solidários e democráticos, pois é imprescindível que as novas ge-

rações sejam educadas no viés da construção e do exercício da democra-

cia, da justiça e da solidariedade. 

Louvamos o esforço desse coletivo de educadores-pesquisadores 

que souberam ler e interpretar o tema dos Direitos Humanos na Améri-

ca-Latina. Saudamos seus esforços intelectuais, seus tempos de pesquisa e 

suas ações educacionais em prol da re> exão acerca desse tema fundamen-

tal para a vida de nossas sociedades contemporâneas. 

Boa leitura a todos. 

Cledes Antonio Casagrande, PhD.

Canoas, junho de 2017.





Participação dos povos indígenas: o povo Xavante e a saúde 
indígena na perspectiva pluralista do direito

Antônio Carlos Fialho Garselaz

1 Introdução

Com o surgimento do estado moderno houve, também a expro-

priação do con> ito e os problemas que até então eram resolvidos pelas 

partes, com auxilio de suas  comunidades,  passaram a ter no estado, em 

face do monopólio da justiça, a exclusividade para  solução do litígio.   

O direito Latino-americano que surgiu após a independência das 

colônias Portuguesas e Espanholas, foi forjado para colonialidade, com 

estruturas organizacionais visando atender objetivos das metrópoles, em 

torno do comércio do capital e garantias para as elites.

A consequência desta estrutura é a imposição de uma única rea-

lidade para o direito, que oriundo exclusivamente do Estado, mitiga or-

ganizações sociais dos povos originários e transfere ao Estado, a própria 

soberania do povo.

A crise dos paradigmas jurídicos da modernidade, combinados 

com as formas atuais de dominação e exclusão, tem como uma de suas 

origens, a centralização do Estado como único produtor de normas e úni-

co autorizado a resolver con> itos, in> uenciado especialmente pela manei-

ra como ocorreu o processo de colonização e independência das Colônias 

na América Latina.

Assim tornou-se imperioso uma descolonização direito, por 

meio de estruturas administrativas e instituições jurídicas, que assi-

milassem as peculiaridades Latino-americanas, especialmente a diver-

sidade cultural, o que pode ser encontrando na racionalidade eman-

cipatória do Pluralismo Jurídico, que tem como fundamento o projeto 
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político oriundo das necessidades históricas, de segmentos excluídos do 

processo de  produção do direito.

A perspectiva pluralista do direito contempla as formas alternativas 

de resolução de con> itos, que se caracterizam como uma pluralidade alter-

nativa no interior do direito o% cial, assim a participação dos povos indíge-

nas no tratamento dos con> itos sociais, pode ser observada, na Audiência 

Pública da Saúde indígena do Povo Xavante, ocorrida em 10 de dezembro 

de 2015 na cidade de Barra dos Garças/MT, que deu voz ao Povo Xavante 

que por muito tempo foi marginalizado do processo de tomada de decisões 

no âmbito das politicas públicas de direitos sociais, possibilitando um deba-

te participativo e o confronto de ideias e posicionamentos.

As audiências públicas, a prima facie, re> etem um avanço na demo-

cracia e podem ser identi% cadas, na   perspectiva do  Pluralismo Jurídico, 

como  espaço para legitimação de novas práticas normativas,  na medida 

em que possibilitam a participação no processo decisório de  grupos mino-

ritários e novos atores sociais, a % m de trazerem à tona seus interesses.

O Artigo foi conduzido tendo como marco teórico a racionalidade 

do pluralismo jurídico do tipo comunitário participativo desenvolvido pelo 

autor Antonio Carlos Wolkmer. 

A teoria do autor propõe uma interação do pluralismo legal com o 

pluralismo comunitário-participativo, o que denomina como marco teó-

rico emancipatório e, este marco teórico desenvolve-se com o que o autor 

denomina de efetividade formal e material, sendo a primeira relacionada 

ao surgimento de novos sujeitos sociais, tanto individuais quanto coleti-

vos e a satisfação de suas necessidades fundamentais, e a segunda relacio-

nada à construção de processos e espaços voltados a uma racionalidade 

emancipatória. 

Assim o Artigo defende a necessidade de se valorizar as expe-

riências sociais emancipatórias para produção do direito, derivada das 
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lutas de movimentos sociais e organizações, e que as audiências públicas 

podem ser instrumentos de efetivação dos direitos sociais, se observado 

os pressupostos democráticos intrínsecos na criação destes procedimen-

tos.

2 Os Povos Indígenas e as políticas de saúde no Brasil

Segundo dados do IBGE de 2010 os povos indígenas no Brasil são 

compostos por 305 etnias, falam 274 línguas possuem aproximadamente 

897 mil indivíduos que estão distribuídos em todos estados brasileiros, 

com uma grande multiculturalidade  que re> ete diretamente  na organi-

zação e implementação das politicas de saúde indígena (IBGE, 2010).

Por sua vez o direito a saúde indígena, é rea% rmado pela Conven-

ção 169 da Organização Internacional do Trabalho, rati% cada pelo estado 

Brasileiro, que garante aos povos indígenas dentre outros, a “consulta pre-

via sobre políticas que os venham afetar (Convenção 169 OIT). 

Atualmente no Brasil as politicas de saúde indígena, são organizadas 

por meio da Lei 9.836/99 conhecida como Lei Arouca, e divide o subsiste-

ma de saúde indígena em Distritos Sanitários Especiais Indígenas/DSEIS. 

No contexto histórico das políticas de saúde indígena, deve ser ob-

servado que estes povos, sempre tiveram seus métodos para cura e pre-

venção de doenças, entretanto diversas enfermidades foram introduzidas 

nas comunidades indígenas, em decorrência dos processos de conquista e 

colonização e também pelas missões religiosas.

No que se refere a assistência a saúde do índio disponibilizada pelo 

Estado Brasileiro,   estas ocorreram inicialmente por meio do Serviço de 

Proteção ao índio e:

“Desde esses primeiros tempos de colonização, até o iní-
cio do século atual, quando a questão indígena passou a ter 
uma política o% cial de “paci% cação” e “assistência” laica as-
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sumida pelo Estado, a assistência à saúde do índio limitava-
se, basicamente a um complemento assistencial dependente 
da política de catequese” (VERANI, 1999, p. 2).  

O Serviço de Proteção ao Índio - SPI, foi criado em 20 de junho 

de 1910 pelo Decreto no 8.072 e tinha como  objetivo “prestar assistência 

aos índios do Brasil, que viviam aldeados, reunidos em tribos, em estado 

nômade ou promiscuamente civilizados” (Art 1º Decreto 8.072/10).

O SPI estava voltado a uma assistência estatal laica voltada ao 

afastamento da Igreja Católica da catequese indígena, “com intenção de 

transformar os índios em pequenos produtores rurais capazes de se auto-

sustentarem” (LIMA, 1992, p. 159).

Neste contexto se destaca atuação do Tenente-Coronel Candido 

Marino da Silva Rondon, que em decorrência de uma carta de Rodolpho 

Miranda de 1910, foi convidado a dirigir o recém criado Serviço de Pro-

teção ao Índio em função das  experiências acumuladas nas atividades de 

construção das redes telegrá% cas que ele realizava.

O Serviço de Proteção ao Índio – SPI, em 1911 ganhou um regu-

lamento, que estabelecia dentre outros, Postos de Atração, Vigilância e 

Paci% cação, bem como de Assistência, Nacionalização e Educação que:

“Deveria proceder pedagogicamente no sentido amplo do 
termo ao se estabelecer sobre bases de um ordenamento es-
pacial distinto do indígena, que comportasse um serviço de 
saúde, uma forma de organização da lavoura e pecuária, de 
modo a servir de exemplo, exercício e fonte de subsistência 
ao grupo” (LIMA, 1992 p.157).

Assim o SPI esteve voltado para atividades de paci% cação e seden-

tarização dos índios em áreas recém colonizadas, por meio de técnicas de 

contato desenvolvidas por Rondon, no âmbito das Comissões de linhas 

Telegrá% cas. O SPI garantia a posse das terras aos índios por meio de con-

cessão de terras devolutas, sendo que alguns direitos indígenas previstos 

na legislação do SPI foram incorporados a Constituição Federal Brasileira 
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de 1934. (FUNAI,  http://www.funai.gov.br/index.php/servico-de-prote-

cao-aos-indios-spi).

A interveniência de entidades religiosas e poder público nos terri-

tórios indígenas re> etiram diretamente em epidemias e disseminação de 

doenças, especialmente varíola, gripe, tuberculose, pneumonia, coquelu-

che e sarampo, que dizimou signi% cativa quantidade de indígenas. O SPI 

pouco conseguia realizar em termos de controle sanitário destes povos 

nas primeiras décadas do século XX, sendo que os postos indígenas ape-

sar de possuírem alguns medicamentos, não dispunham de pessoas na 

área da saúde aptos a prescreve-los. (FUNAI,  http://www.funai.gov.br/

index.php/servico-de-protecao-aos-indios-spi).

Desde as primeiras políticas de assistência sanitária indígena, já 

havia uma concepção de que esta população em face das peculiaridades 

culturais, e das di% culdades de acesso, necessitavam de uma atenção dife-

renciada, o que foi realizado na segunda metade do século XX, por meio 

dos Serviços de Unidades Aéreas no Ministério da Saúde (SUSA) que se 

tratava de um modelo de assistência, com equipes volantes formadas por 

sanitaristas, médicos, enfermeiros que atuavam em áreas de difícil acesso 

(VERANI 1999, p. 2).

Os anos 60 foram marcados pela substituição do Serviço de Pro-

teção ao Índio, pela FUNAI- Fundação Nacional do Índio em 1967, que 

da mesma forma como SPI, tinha como atribuições atuação nas áreas de 

educação, saúde, desenvolvimento econômico, questões fundiárias dentre 

outros dos povos indígenas, destacando-se neste período a permanência 

de agentes de saúde nos chamados Postos Indígenas, que realizavam tra-

tamentos emergenciais e atuavam na continuidade de tratamentos médi-

cos (VERANI 1999, p. 3).

A década de 70 no que se refere às políticas de saúde indigenistas 

foi caracterizada pela atuação da FUNAI, que juntamente com Ministério 

da Saúde atuou em programas de combate à tuberculose, malária imple-
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mentando ainda as chamadas Casas do índio.

Os anos 80 são marcados pela crise no sistema de assistência sa-

nitária indígena, especialmente por ingerências políticas e diminuição de 

recursos para FUNAI, que re> etiu diretamente na contratação de pessoal 

e custeio da estrutura de atendimento, o que levou a insatisfação de to-

dos envolvidos nos serviços de saúde como entidades, agentes sanitários e 

próprios indígenas (GARNELO, 1992, p. 20).

Ainda nos anos 80 a Constituição Federal Brasileira de 1988 re> e-

tiu diretamente nas políticas de saúde indígenas, ao romper com a tutela 

e com a ideia integracionista e assimilacionista que caracterizavam as po-

líticas até o momento sendo que:

“um dos aspectos mais negativos da política indigenista 
adotada no Brasil foi a pratica da tutela, uma medida ju-
rídica que delegava para órgão indigenista o% cial o direi-
to de decidir pelas comunidades tirando dos indígenas 
a possibilidade de protagonizar os rumos de suas vidas” 
(GARNELO, 1992, p. 19).

 Assim a Constituição ao reconhecer os direitos dos povos origi-

nários as suas terras e a aplicação de políticas sociais diferenciadas, fez 

com que as ações sanitárias se tornassem um direito constitucionalmente 

reconhecido e não mais uma simples benesse do Estado.

A Constituição Brasileira de 1988 além do reconhecimento dos 

direitos dos povos originários, também reconheceu a saúde como direito 

fundamental e ainda:

“(...) não só agasalhou a saúde como bem jurídico digno 
de tutela constitucional, mas foi além, consagrando a saú-
de como direito fundamental, outorgando-lhe, de tal sorte, 
uma proteção jurídica diferenciada no âmbito da ordem ju-
rídico-constitucional pátria” (SARLET, 2002, p. 2).

Ainda como marco histórico que trouxe re> exos nas políticas de 

assistência à saúde indígena, temos a Conferência Internacional sobre 
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Cuidados Primários de Saúde da Organização Mundial da Saúde, realiza-

da em Alma- Ata em 1978, dando origem a Declaração de Alma-Ata, que 

“Conclamou os governos a formular políticas nacionais que 
incorporassem cuidados primários de saúde a seus siste-
mas nacionais de saúde (...) a época foi a maior conferencia 
jamais realizada sobre um único tema na área da saúde e 
desenvolvimento internacional, com participação de 134 
países e 67 organizações não governamentais” (http://www.
unicef.org/brazil/sowc9pt/cap2-dest2.htm).

No Brasil um dos re> exos da Declaração de Alma-Ata, foi à cria-

ção do Movimento de Reforma Sanitária, que na 1ª Conferência Nacional 

de Saúde do Índio apresentou as di% culdades da FUNAI em realizar suas 

atividades % ns, voltadas as terras e territórios indígenas, concomitante-

mente com atuação nas atividades voltadas a saúde indígena, propondo o 

deslocamento de tais atividades para o Ministério da Saúde, o que ocorreu 

por meio de decretos Presidenciais, instituindo políticas de proteção a 

saúde do índio (VERANI, 1999, p. 5).

 Nos anos 90 atuação estatal na saúde indígena, teve importante 

contribuição das ONGS - Organização Não-Governamentais que come-

çavam a surgir neste período, e alianças com entidades religiosas, bem 

como pelo inicio da atuação do Sistema Único Saúde na saúde indígena 

e assim:

“A forma de operacionalização da atenção à saúde do índio 
seria por projetos e apontava para % gura do Distrito Sani-
tário Especial Indígena, que ganhava corpo no movimento 
indigenista vinculado à saúde” (VERANI, 1999, p. 5).

Com advento do Sistema Único de Saúde em 1990 foram criados 

também no Conselho Nacional de Saúde diversas comissões, dentre elas a 

Comissão de Saúde do Índio, com atribuições de implementar as politicas 

de saúde indígenas, sendo realizado posteriormente, o Fórum da Saúde do 

Índio onde se discutiu o inicio da implantação do DSEI, ocorrendo também 

em outubro de 1993 a 2ª Conferencia Nacional da Saúde do Índio.
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Destaca-se na referida conferencia que esta foi precedida de um am-

plo processo de conferencias locais, estaduais e regionais que garantiram a 

participação indígena com paridade desde o nível local o que se coaduna 

com a perspectiva pluralista comunitária emancipatória do direito.

O modelo Brasileiro de gestão da saúde indígena originou das deli-

berações de três conferencias nacionais (1986, 1993 e 2001) rati% cados na 

XII Conferencia Nacional da Saúde Indígena, que criou as bases do Subsis-

tema de Saúde Indígena, assentado na ideia dos DSEI, Conselhos Distri-

tais, com participação paritária, posteriormente deu origem  ao Subsistema 

de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas criado em 1999 por meio da Lei 

9.836/99, conhecido como Lei Arouca em homenagem ao sanitarista e de-

putado Sergio Arouca que propôs o projeto do subsistema, assim o  sistema:

“(...) é composto pelos Distritos Sanitários Especiais Indíge-
nas/Dseis que se con% guram em uma rede de serviços im-
plantada nas terras indígenas para atender a esta população, 
a partir de critérios geográ% cos, demográ% cos e culturais. 
Seguindo os princípios do SUS, esse subsistema considerou 
a participação indígena como uma premissa fundamental 
para melhor controle e planejamento dos serviços, bem 
como uma forma de reforças a autodeterminação destes po-
vos” (FUNAI, http://www.funai.gov.br/index.php/saude).

Desta forma a Lei 9836/99 acrescentou na Lei Orgânica do SUS, 

o Capitulo V que disciplinou o Subsistema de Atenção a Saúde Indígena 

destacando-se as disposições sobre a participação da população indígena 

na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde.

A concepção inicial no SUS não previa nenhuma espécie de tra-

tamento prioritário ou diferenciado as populações indígenas e somente 

após a criação do Subsistema Indígena é que houve o desenvolvimento de 

politicas diferenciadas.

Entretanto o reconhecimento constitucional e infra-constitucional 

em relação as particularidades e singularidades do modo de vida indíge-
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na, levou a necessidade de planejamento e implantação de tais politicas.  

O subsistema uma vez subordinado ao Sistema Único de Saúde, submeteu-

se as politicas de atendimento descentralizado compreendendo responsabi-

lidades da União, Estados e Município, que ate então estavam sob respon-

sabilidade apenas da união, criando uma complexa rede de atendimento 

caracterizada pelos con> itos sociais no acesso ao direito a saúde indígena.

Assim o modelo de gestão atualmente vigente no Subsistema de 

Saúde Indígena, desenvolve as politicas de atenção à saúde, por meio das 

Prefeituras Municipais, ONG´s e Ministério da Saúde que realizam assis-

tência através dos DSEI, Distritos Sanitários Especiais Indígenas.

Os Distritos Sanitários Especiais Indígenas/Dseis se revestem na 

própria rede de atenção à saúde presente nas terras indígenas, com % na-

lidade de prover de uma atenção primaria de saúde aos povos indígenas 

como prevenção de doenças, vacinação bem como politicas especi% cas 

para mulheres, crianças e idosos dentre outros.

Os Distritos Sanitários Especiais Indígenas estão distribuídos nos 

Estados e divididos por meio de critérios culturais e de distribuição de 

terras indígenas, existindo atualmente 34 Dseis que podem abranger mais 

de um estado da federação. Cada Dsei é composto por uma rede de servi-

ços que abrange postos de saúde nas aldeias, que se trata de uma unidade 

simpli% cada de atendimento; polos base sendo uma unidade com médi-

cos e enfermeiros; casa de saúde indígena com atribuição de receber os 

índios em tratamento nas cidades e a rede de referencia sendo o hospital 

ou unidade especializada sediado nas cidades.

3 Con/ itos e participação social no direito a saúde indígena – 
Audiência Pública do Povo Xavante

Em que pese uma razoável estrutura organizacional dos Distritos 

Sanitários Especiais da Saúde Indígena, isto por si só não garante a qua-
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lidade e o alcance do atendimento. As avaliações realizadas no subsiste-

ma apresentam atendimento de% citário e descontinuo, com carências de 

materiais e equipamentos para desenvolvimento das atividades dos pro-

% ssionais de saúde, sendo ainda constatado elevados níveis mortalidade 

infantil e doenças transmissíveis.

A gestão partilhada das politicas de saúde entre União, Estados 

e Municípios com participação paritária de representantes das etnias 

atendidas, que deve contar com 50% de representantes indígenas, 25% de 

representantes institucionais e 25% de pro% ssionais atuantes, representa 

uma politica de emancipação de direitos aos povos indígenas por meio do 

controle social destas politicas.

A participação dos povos indígenas na gestão das politicas de saúde 

por meio de uma forma plural e alternativa de acesso a justiça e concreti-

zação de direitos, pode ser observada por meio da Audiência Publica da 

Saúde do Povo Xavante, ocorrida em Barra dos Garças em 10 de dezembro 

de 2015, intitulada “O Futuro das Políticas Públicas de Saúde para o povo 

Xavante (A’uwe Uptabi), a representatividades dos povos indígenas,   que 

foi marcada pelo  reconhecimento da multiculturalidade peculiaridade dos 

povos indígenas, assim passamos a relatar este evento plural e participativo.

A audiência publica Povo Xavante de Barras dos Garças, foi pro-

movida pelo Ministério Público Federal, onde foram  proferidas mani-

festações de  representantes indígenas, gestores públicos, pro% ssionais da 

saúde e representante do Ministério Publico.

Segundo a Ata da Audiência Pública o referido evento teve como 

objetivo:

“promover o debate e a re> exão entre as instituições e au-
toridades públicas convidadas e o Povo Xavante, tendo em 
vista as de% ciências veri% cadas na atenção à saúde da co-
munidade indígena (buscando ainda) assegurar de forma 
diferenciada as demandas da comunidade indígena, como 
respeito à diversidade cultural e aos direitos especí% cos que 
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assistem aos povos indígenas no Brasil” (Ata da Audiência 
Pública Povo Xavante/MPF, 2015, p. 1). 

Tais objetivos denotam uma perspectiva plural como forma de so-

lução dos con> itos e acesso ao direito a saúde do Povo Xavante, na medi-

da que em que a Audiência Pública,   da voz a esse povo  para participação 

nas politicas de atenção a saúde, que os  afetam diretamente, debatendo 

juntamente com instituições e autoridades públicas, as políticas de efeti-

vação de direitos, e  afastando a retrógrada concepção  monista de que o 

Estado é único autorizado a solucionar os con> itos.

A audiência foi pautada por uma interessante dinâmica na busca 

pela solução dos con> itos que envolvem a saúde indígena do Povo Xavante. 

Assim se formou o grupo plural e heterógino dos envolvidos na audiência, 

que contou participação do Ministério Publico, representante do Conse-

lho Indigenista Missionário – CIMI, Conselho Distrital da Saúde Indígena 

– CONDISI, Coordenador do Distrito Especial Indígena Xavante – DSEI, 

Divisão de Apoio a Saúde Indígena – DIASI, Caciques e indígenas, FUNAI, 

Prefeituras, Médicos e Psicólogos envolvidos com a saúde indígena.

 O envolvimento de quase a integralidade dos atores sociais res-

ponsáveis pela efetivação da saúde indígena do Povo Xavante, possibilitou 

o tratamento e encaminhamento de diversos con> itos, sendo que alguns 

de forma instantânea  durante a audiência que possibilitou ainda dialogo 

e participação e esclarecimento tanto por parte dos gestores como dos 

destinatários das politicas de saúde indígena.

O procurador da republica Wilson Rocha Fernandes Assis, abriu a 

audiência  destacando seus objetivos  que se coadunam com o pluralismo 

jurídico emancipador. Para o Procurador a Audiência deve:

“a) ...fortalecer a luta do Povo Xavante por politicas públicas 
de saúde adequados a sua realidade sociocultural, relacio-
nadas principalmente com a autonomia do Povo Xavante 
para decidir e tomar partido na luta pela  execução das 
politicas públicas.... d) avançando  rumo a autonomia do 
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Povo Xavante na gestão de politicas públicas que digam res-
peito a suas comunidades, devendo as autoridades públicas 
respeitarem as decisões da comunidade indígena” (Ata de 
Audiência  Publica da Saúde Indígena do Povo Xavante, 
2015, p. 1).

A% rmando ainda os organizadores do evento que ele busca de-

monstrar “aos indígenas Xavantes que eles possuem direito de serem 

consultados e decidirem sobre todos seus interesses, antes da tomada de 

qualquer medida administrativa ou legal que afete a comunidade.

Destaca-se ainda na Audiência Pública os pronunciamentos dos 

representantes das comunidades indígenas que se iniciou pelo Cacique 

Damiao da TI Marãiwatsédé que destacou em relação ao órgão que admi-

nistra a saúde indígena:

“que o DSEI tem o dever de respeitar as lideranças indíge-
nas, devendo contar com representantes de todas as aldeias 
em seu quadro, para que possam acompanhar os trabalhos 
do DSEI”

Por sua vez o indígena Edmundo Dzuaiwi Omoré representante 

dos indígenas no Conselho Nacional de Saúde, defendeu o incentivo para 

que as decisões que afetem a saúde indígena Xavante sejam tomadas no 

âmbito da comunidade indígena e o fortalecimento dos órgãos voltados 

às políticas públicas de saúde. 

O Cacique Robson explanou sobre a criação de uma comissão em 

seu território para atuar nas causas relacionadas a saúde do Povo Xavante. 

 Dando continuidade aos pronunciamentos, fez uso da palavra 

Geremias, indígena da aldeia São Gabriel que na busca pelo direito a saú-

de indígena, cobrou o que podemos classi% car como o poder emancipató-

rio dos indígenas, para que possam “ter autonomia e poder de decisão (...) 

para decidir as questões relacionadas a saúde indígena Xavante”.

Em continuidade a audiência se manifestou indígena Carol no sen-

tido de que os próprios Xavantes devem “decidir e resolver sobre a saúde 
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publica, pois são eles que sofrem com os problemas de saúde nas aldeias”. 

O indígena Sergio destacou a % nalidade da audiência de “fortalecer 

os indígenas Xavantes, para que eles possam tomar suas próprias decisões 

sobre a saúde pública da comunidade indígena”, evidenciando também 

a busca pela emancipação deste povo, o indígena também ressaltou que:

“falta politica de autonomia ao Povo Xavante para toma-
rem suas próprias decisões, logo o povo Xavante precisaria 
dialogar mais entre si, pois até hoje são dependentes e não 
conseguem tomar sozinho suas próprias decisões” (Ata da 
Audiência Pública Povo Xavante 2015, p. 12).

Por sua vez proferiu manifestação o indígena Bartolomeu da TI 

Sangradouro, que expôs sobre a necessidade de atuação do Ministério 

Publico no combate ao alcoolismo, bem como que as autoridades se dedi-

quem a recuperação das pontes de estradas que dão acesso aos municípios 

que prestam serviços médicos ao Povo Xavante.

Também fez uso da palavra Samira do Polo base de Campinápolis, 

que apresentou proposta de uma ação especi% ca para combate tuberculo-

se, e alcoolismo, bem como melhor acompanhamento em relação à des-

nutrição e melhor quali% cação da AIS para auxiliar as comunidades no 

combate a doenças.

Após discursou Sra. Pascoalina, explanando que deve haver uma 

maior participação das mulheres no CONDISI, por serem as que mais 

sofrem com a ine% ciência das politicas de saúde, apresentando relação 

de solicitações das mulheres Xavantes cobrando respeito e soberania as 

decisões e que se “escute mais as mulheres e não prometa cargos a pessoas 

que não entendem da saúde indígena”. 

Ainda fez uso da palavra Sra. Mirian de Campinápolis, que trouxe 

para audiência uma proposta para o plano distrital contemplando progra-

ma de o% cinas para mulheres indígenas; contratação de psicólogos para 

atuação nas aldeias Xavantes; Prevenção e combate ao alcoolismo entre as 
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mulheres indígenas; Atuação de um medico, no mínimo uma vez ao mês; 

Contratação de Agentes de Saúde  mulheres; Contratação de Interpretes 

para auxiliar o atendimento indígena; Fortalecimento dos médicos indí-

genas; Apoio ao 1º Encontro de mulheres Xavantes; Realização de mais 

uma audiência publica para avaliação da saúde indígena Xavante; Maior 

número de mulheres na gestão da saúde indígena mutirão nas aldeias 

para coleta de Lixo.

Com a conclusão dos discursos foi apresentada Carta Final da Au-

diência Pública que foi lida e aprovada por aclamação:

CARTA FINAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

O FUTURO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 
PARA O POVO XAVANTE

Barra do Garças, 10 de Dezembro de 2015.

Em audiência pública realizada no auditório da UFMT em 
Barra do Garças/MT, o POVO XAVANTE, com o apoio da 
Procuradoria da República em Barra do Garças, Conselho 
Distrital de Saúde Indígena Xavante (CONDISI) e Distrito 
Sanitário Especial Indígena Xavante (DSEI), decidem na 
plenária % nal da audiência pública:

1. Chamar a atenção das autoridades e instituições da Repú-
blica brasileira para a necessidade de observar o direito de 
consulta à comunidade indígena, na forma do artigo 6º, da 
Convenção nº 169, da OIT.

2. Rea% rmar o direito da comunidade indígena de de% nir os 
rumos das políticas públicas de saúde para o povo Xavante, 
através do Conselho Distrital de Saúde Indígena Xavante e 
de suas lideranças tradicionais.

3. Alertar para que a consulta seja realizada “mediante pro-

cedimentos apropriados e, particularmente, através de suas 

instituições representativas”. Em relação ao subsistema de 
saúde indígena, deve-se respeitar os poderes e atribuições 
do CONDISI, em especial a deliberação contida na Reso-
lução 002/2015, na qual o povo Xavante reivindica que um 
membro da etnia XAVANTE assuma a coordenação do 
DSEI.
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4. Repudiar a referência de média e alta complexidade (re-
gulação) da população indígena de Campinápolis para o 
Hospital Regional de Água Boa/MT. O Povo Xavante de 
Campinápolis reivindica o direito de serem atendidos pelo 
município de Barra do Garças/MT. Portanto, os municípios 
devem se organizar quanto às pactuações no intuito de ga-
rantir o % nanciamento destes atendimentos.

5. Reivindicar a participação indígena, com direito a voz e 
voto, nos Comitês Intergestores Regional e Bipartite.

6. Repudiar a PEC 215 e exigir o respeito aos direitos já con-
sagrados na Constituição de 1988 aos Povos Indígenas.

7. Solicitar a reforma e a construção de pontes e estradas 
para melhorar acessibilidade às aldeias dos municípios de 
Alto Boa Vista/MT, Água Boa/MT, Ribeirão Cascalheira/
MT, Campinápolis/MT, Barra do Garças/MT, Nova Naza-
ré/MT, Canarana/MT, Poxoréo/MT, General Carneiro/MT, 
Novo São Joaquim/MT, Paranatinga/MT, Santo Antônio do 
Leste/MT.

8. Solicitar que a SESAI, além da atenção básica, garanta 
o acesso às medicações complementares que estão fora do 
componente da RENAME básica, garantindo à SESAI os re-
cursos necessários para o atendimento dessa demanda.

9. Requer que a SESAI repactue com a conveniada novas 
vagas para aumentar a força de trabalho do DSEI Xavante, 
a % m de ampliar os atendimentos nas UBSIs, contemplando 
os pro% ssionais antropólogos, nutricionistas, psicólogos e 
serviços gerais por Polo Base, além do aumento do número 
de enfermeiros, técnicos de enfermagem, AISs e AISANs. 
Deve a SESAI ainda assegurar a lotação de médicos nas 
CASAIs.

10. Reivindicar que a SESAI valorize e respeite os saberes 
tradicionais dos curandeiros e parteiras, garantindo o diá-
logo intercultural entre os conhecimentos indígenas e da 
sociedade branca.

11. Repudiar o preconceito e a discriminação em municí-
pios de referência e hospitais (ausência de acolhimento di-
ferenciado), tal como ocorre no Hospital Regional de Água 
Boa, Hospital Municipal de Barra do Garças e Hospitais de 
Cuiabá/MT.
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12. Solicitar o fortalecimento da FUNAI para que o órgão 
indigenista possa cumprir seu dever de auxiliar na constru-
ção da autonomia e sustentabilidade dos povos indígenas 
no Brasil.

13. Garantir a participação das mulheres em todos os ní-
veis do Subsistema de Saúde Indígena. Deve-se assegurar, 
em especial, vagas de intérpretes para mulheres indígenas 
xavantes nas CASAIs e Hospitais Regionais e a contração de 
AISs mulheres nos Polos Bases.

14. Exigir participação indígena efetiva nos processos de-
cisórios de políticas públicas e empoderamento da partici-
pação social.

É esse o clamor do povo Xavante à sociedade brasileira, às 
autoridades da República e ao mundo.

A’uwe Uptabi

4 Considerações Finais

Após a leitura da Carta Final a audiência Pública foi encerrada, 

sendo que, a primeira constatação que foi possível realizar da referida 

Audiência, e que de fato foi um evento com debates e re> exos plurais e 

multicultural, na medida em que possibilitou a participação de diferentes 

grupos, tanto indígenas como não indígenas, e ainda representantes dos 

poderes públicos vinculados as politicas de saúde indígena, cumprindo o 

evento integração dos envolvidos na temática.

Foi possível observar durante audiência, que foram proferidas 

manifestações por 44 pessoas distintas, que conforme ata da audiência 

podem ser classi% cados como 23 integrantes dos povos indígenas, 4 pro-

% ssionais da área da saúde; 2 representantes do ministério público federal; 

3 representantes da FUNAI, 3 representantes das prefeituras e órgãos mu-

nicipais, 2 professores e 7 representantes dos órgãos de administração da 

saúde indígena, dentre eles 3 indígenas.

Tal distribuição de representatividade evidencia uma perspectiva 
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plural de manifestações pautada por um ambiente democrático, demons-

trando a prima face que audiências publicas podem se revestir de uma for-

ma alternativa e plural e emancipadora de acesso a uma justiça participativa.

Ficou evidente nos discursos proferidos por grande parte dos in-

dígenas, que estes desejam a emancipação de direitos e da condução das 

politicas de assistências sanitária, que se reveste no fenômeno do plura-

lismo jurídico comunitário participativo  de uma justiça participativa que  

para  Wolkmer:

“Trata-se das coordenadas de uma instancia política jurí-
dica que surge como resposta a ine% cácia e ao esgotamento 
da legalidade liberal-individualista e as formas inoperantes 
de jurisdição o% cial, tendo sua força na jurisdição compar-
tilhada de sujeitos o% ciais instituidores de espaços públicos 
não-o% ciais  (WOLKMER, 2015, p. 386).

Ainda da analise das manifestações, da mesma forma pode ser 

concluído o desejo do povo xavante de que tenham autonomia na condu-

ção e gestão da politicas de saúde do seu povo, e que suas decisões sejam 

respeitas pelas autoridades, o  que podem ser evidenciando nos primeiros 

itens da Carta Final da Audiência, que   estão voltadas a questões da par-

ticipação do Povo Xavante nas decisões por meio de consultas a comuni-

dade indígena;  o respeito e observância de suas decisões; reinvindicação 

do direito de voz e voto nos comitês; participação indígena efetiva nos 

processos decisórios de politicas publicas.

 Assim o Povo Xavante ao buscar o empoderamento da participa-

ção social se apresentam como os novos atores sociais, sendo que a Au-

diência Publica da Saúde Indígena do Povo Xavante, nos revela a partir da 

perspectiva pluralista do direito, a emergência de valores até então afasta-

dos da juridicidade como identidade, autonomia, satisfação das necessi-

dades fundamentais, participação democrática de base.

Assim o acesso à justiça em sua dimensão de satisfação de neces-

sidades humanas fundamentais, para os povos colonizados e historica-
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mente excluído de direitos perpassa pela assimilação dos valores do plu-

ralismo jurídico comunitário participativo, especialmente os valores da 

participação, autonomia e identidade havendo como desa% o, a criação de 

espaços para manifestação desta nova juridicidade, sendo que as audiên-

cias publicas quando conduzidas como instrumento democrático e par-

ticipativo e não para legitimação de decisões monistas estatais podem se 

revestir em um importante instrumento.

A iniciativa da audiência para assimilar as necessidades de pro-

blemas do povo xavante distribuído em diversas aldeias, bem como as 

di% culdades dos pro% ssionais das politicas de saúde e a visão dos gestores 

públicos é um importante passo para construção de uma cultura jurídica 

democrática, participativa e emancipatória.

A aproximação dos novos atores sociais com o poder é outro as-

pecto relevante das audiências publicas que possibilitam a participação 

popular no tratamento dos con> itos sociais e a construção de soluções em 

forma de uma democracia não mais representativa, mas agora de forma 

participativa em forma de dialogo democrático para solução do con> ito 

social.
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Repensando os Direitos Humanos desde uma Perspectiva 
Latino-americana1

Antonio Carlos Wolkmer

1 Introdução

Em tempos de novos horizontes abertos pelo globalismo neoli-

beral e pela mundialização do capitalismo, importa avançar na direção 

de uma concepção de direitos humanos não mais meramente formalista, 

estatista e monocultural. Para isso, o compromisso é com um referencial 

crítico dos direitos humanos em sua dimensão de resistência, de liberação 

e de interculturalidade. Mas, a% nal o que compreende e o que expressa 

um cenário de produtividade crítica? Acima de tudo, o que representa o 

instrumental crítico que sustenta o discurso acerca dos direitos humanos 

enquanto prática de resistência e de emancipação em espaços societários 

emergentes como os de América latina? Com isso, quer se privilegiar o 

conhecimento de valorizações distintas e antagônicas entre a proposta 

tradicional –formalista e a crítica-liberadora de direitos humanos tendo 

em conta sociedades em processos de descolonização. É o que ver-se-á 

no momento subsequente, a junção da “teoria crítica” com a prática dos 

“direitos humanos”.2

2 A função da crítica como conscientização e desmistiK cação 

Preliminarmente, faz-se necessário assinalar os diversos sentidos 

desprendidos da expressão “crítica”, termo que não deixa de ser ambíguo 

1  Partes deste texto foram extraídos  de  “Teoria Crítica dos Direitos Humanos”. In: 

SIDEKUM, A; WOLKMER, A. C.; RADAELLI, S. (Orgs.). Enciclopedia Latino-americana de 

Direitos Humanos. Blumenau/Nova Harmonia: Blumenau/Nova Petrópolis, 2016, p. 679-684.
2  Cf. WOLKMER, “Matrizes teóricas para se repensar uma crítica no direito”. In: WOLKMER, 
A. C. Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos. Bauru: ITE, n.25, abr./jul. 1999. p. 102.
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e abrangente, pois representa inúmeros signi% cados, sendo interpretado e 

utilizado de formas diversas no espaço e no tempo. De qualquer modo, a 

“crítica” emerge como elaboração instrumental dinâmica que transpõe os 

limites naturais das teorias tradicionais, não se atendo apenas a descrever 

o que está estabelecido ou a contemplar, equidistantemente, os fenôme-

nos sociais e reais.3 Reconhece-se, ainda, que a crítica pode revelar, no 

esclarecimento de Paulo Freire,

(...) aquele conhecimento que não é dogmático, nem per-
manente, mas que existe num contínuo processo de fazer-se 
a si próprio. E, seguindo a posição de que não existe conhe-
cimento sem práxis, o conhecimento ‘crítico’ seria aquele 
relacionado com um certo tipo de ação que resulta na trans-
formação da realidade. Somente uma teoria ‘crítica’ pode 
resultar na libertação do ser humano, pois não existe trans-
formação da realidade sem a libertação do ser humano.4 

Como processo histórico identi% cado ao utópico, ao radical e ao 

desmiti% cador, a “crítica” assume a “função de abrir alternativas de ação 

e margem de possibilidades que se projetam sobre as continuidades 

históricas”.5

Uma posição “crítica” há que ser vista, por conseguinte, não só 

como uma avaliação crítica “de nossa condição presente, mas crítica em 

trabalhar na direção a uma nova existência (...)”.6

Deveras, o que se propõe é como viabilizar uma “teoria crítica” 

na inserção da trajetória de sociedade e de culturas como a latino-ameri-

cana e a brasileira. Ainda que gestada historicamente por descontinuida-

des e fl uxos deterministas, pode-se acreditar na existência de formas de 

3  Cf. WOLKMER, Matrizes teóricas para se repensar uma crítica no direito. In: WOLKMER, 
A. C. Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos. Bauru: ITE, n.25, abr./jul. 1999. p. 102.
4  FREIRE, P. In: WOLKMER, A. C. Introdução ao pensamento jurídico crítico. 4. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2002. p. 3-4.
5  HABERMAS, J. In: SANTIAGO, G. L. As utopias latino-americanas: em busca de uma 
educação libertadora. Campinas: Alínea, 1988. p. 44.
6  QUINNEY, R. In: WOLKMER, A. C. Ideologia, estado e direito. 3 ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2000, p. 5.
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conhecimento que partam do periférico descolonial, da experiência das 

regiões excluídas e subordinadas ao “sistema-mundo” moderno.

Certamente, uma proposta contra-hegemônica de resistência que sur-

ja de espaços dependentes torna-se manifestação apta a materializar a força 

de uma crítica inconformista e transgressora no sentido de contribuir na des-

construção das práticas convencionais de saber e de poder dominantes.

Uma teoria de perspectiva crítica opera na busca de libertar o sujeito 

de sua condição histórica de um ser negado e de um ser excluído do mundo da 

vida com dignidade. A “crítica”, como saber cognitivo e exercício da eman-

cipação, tem de revelar o grau de alienação e de automação vivenciado pelo 

homem que, na maioria das vezes, não tem real e verdadeira consciência dos 

processos determinantes e aviltantes que inculcam representações míticas.

Com efeito, a “teoria crítica”, aqui considerada como dimensão epis-

temológica e sociopolítica, tem um papel pedagógico transgressor, à medida 

que se torna mecanismo operante correto para a conscientização, resistência 

e emancipação, incorporando as esperanças, intentos e carências de sociabili-

dades que sofrem qualquer forma de discriminação, colonização e exclusão.

Na afi rmação da especifi cidade de uma “teoria crítica” como materia-

lização do saber radical e como superação da ofi cialidade excludente, igual 

modo, é relevante estender a problematização para uma juridicidade humana 

enquanto espaço de lutas e resistências vinculadas aos marcos de um proces-

so cultural.

Assim, identifi cando o conceito de “crítica” como expressão do co-

nhecimento desmitifi cador e como transição do instituído opressor, desloca-

se para a conexão com o que seja Direitos Humanos enquanto processos 

histórico-políticos que “abrem ou consolidam espaços de luta pela dignidade 

humana”.7

7 WOLKMER, A. C. “Prefácio”. In: HERRERA FLORES, J. Teoria Crítica dos Direi-
tos Humanos. Os Direitos como Produtos Culturais. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009. 
p. XVIII – XIV.



Antonio Carlos Wolkmer

34

3 Práxis histórica de emancipação e instrumentalidade dos direitos hu-
manos

Em razão das controvérsias que permeiam o campo dos Direitos 

Humanos, difícil é a tarefa de apresentar uma conceituação desses direitos. 

Tal constatação abre espaço para campos hermenêuticos díspares e múlti-

plos, mas que não inviabilizam interpretações, por vezes, complementares 

e inter-relacionadas. Ainda que se poderia registrar e desenvolver alguns 

dos mais convencionais aportes como o teórico-% losó% co (concepção 

universalista e abstrata do jusnaturalismo) e como o normativo-institu-

cional (concepção formalista do juspositivo), pontualiza-se a proposta 

dos Direitos Humanos como  interregno con> itivo de lutas sociais para o 

relacionamento de uma vida com mais dignidade.8 Dessa forma, tem-se a 

dignidade humana enquanto conquista de uma práxis histórica de liber-

tação como pólo fundante de todas as outras formas de Direito.

Nos horizontes da modernidade ocidental, os direitos humanos 

irão se referir aos processos históricos em constante gestação, provoca-

dos por necessidades, reivindicações e confl itos sociais.  Em etapas civi-

lizatórias distintas, ora se defenderam os direitos da natureza humana ab-

solutos e específi cos, ora se impôs a ideia de direitos relativos, nascidos 

em qualquer momento enquanto necessidades ou exigências valorativas. 

A realidade contemporânea tem valorizado constantemente Direitos Hu-

manos de natureza individual, social, metaindividuais e atípicas. Nesse 

sentido, assinala Norberto Bobbio de que “(...) os direitos do homem (...) 

são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, carac-

terizado por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, 

e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez 

por todas”.9  Estes Direitos, para o jusfi lósofo italiano, tem vários funda-

mentos possíveis, mas na prática, importa essencialmente sua efi ciência 

8  Cf. WOLKMER, A. C. e BATISTA, A. C. “Direitos Humanos, Interculturalidade e Educação 
Popular”. > . 04.
9  BOBBIO, N. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 05.
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e proteção.  Tal direcionamento tem favorecido, entretanto, a proposições 

relativistas, excludentes e formalistas.

Assim, mesmo que os Direitos Humanos têm servido de luta con-

tra as formas arbitrárias de poder e de defesa das liberdades pessoais, seu 

discurso não tem deixado de identi% car-se, igualmente, com construções 

formais, dogmatizadas e abstratas, em que sua legitimação e efetividade 

reduzem-se ao poder o% cial do Estado.10 Certamente que a concepção mo-

derna e positivista dos Direitos Humanos apresenta, no dizer de Boaven-

tura de S. Santos, limitações indiscutíveis. Assim, dentro dessas, importa 

considerar duas restrições. Uma primeira assertiva reside no fato de que 

os Direitos Humanos con% naram-se ao direito estatal, limitando “muito 

o seu impacto democratizador”, pois os deixou sem uma base mais direta 

com outros direitos não estatais. Um segundo limite prende-se à nega-

ção vivenciada e reproduzida pelo Direito Moderno, traduzida na ênfase 

técnico-formal pela promulgação positiva de direitos, com a conseqüente 

negligência “do quadro de aplicação”, de negação da real efetividade des-

ses direitos, abrindo uma “distância entre os cidadãos e o Direito”.11

Naturalmente que os fundamentos dos Direitos Humanos não po-

dem ser encontrados no Estado, pois este poder, como qualquer outra 

instituição, não deve ser visto somente como instrumento para sua efeti-

vação o% cial.  Daí a necessidade, como quer Alejandro Rosillo (inspiran-

do-se em Enrique Dussel) de se buscar a práxis histórica de uma % loso% a 

da libertação enquanto processo mais radical que a existência e o funcio-

namento do Estado.  Trata-se de assentar os Direitos Humanos na práxis 

histórica da libertação, na defesa por necessidades do sujeito, porém “não 

do sujeito individual e abstrato da Modernidade hegemônica, senão do 

sujeito intersubjetivo que se constitui através da vontade de libertação das 

10 WOLKMER, A. C. Pluralismo Jurídico, Direitos Humanos e Interculturalidade. In: WOLK-
MER, A. C. Revista Sequência, n. 53, p. 123, 2006. 
11  SANTOS, B. de S. “Os Direitos Humanos na Pós-Modernidade”. In: SANTOS, B. de S. 
Direito e Sociedade, n. 4, p. 7-9, Coimbra, março/1989.
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vítimas reunidas e organizadas em comunidade”.12

Desse modo, a verdade de uma crítica não se constrói em confronta-

ção com o labor conceitual acerca do direito. A verdade de uma teoria crítica 

exige analisar os paradoxos e as contradições que moldam conservadoramen-

te uma teoria tradicional dos direitos. Para isso, deve a crítica jurídica servir 

como instrumento de luta contra visões absolutistas e excludentes que pos-

tulam o fechamento categorial do direito a qualquer contexto social, econô-

mico, político ou cultural. Por tal razão, mais que um enfrentamento com a 

dogmática jurídica, a teoria crítica propõe um afastamento dos reducionistas 

normativistas fora da realidade social.

Em tal perspectiva é que se insere a construção jus% losó% ca de 

Joaquin Herrera Flores, insurgindo-se contra as falsas e passivas concepções 

formalistas, normativas e idealistas, defendendo a construção de uma pro-

posta realista, histórica e contextualizada dos Direitos Humanos. Essa busca 

passa por um processo de lutas sociais, políticas e culturais que implica me-

todologicamente no exercício da dialética, da complexidade e do relacional. 

A meta essencial dessas lutas “não é outra senão poder viver com dignidade”. 

Assim, os Direitos Humanos “não são categorias normativas que existem em 

um mundo ideal que espera ser posto em prática pela ação social. Os Direitos 

Humanos se vão criando e recriando à medida que vamos atuando no pro-

cesso de construção social da realidade”.13

Nestes parâmetros, mais do que nunca, os Direitos Humanos “devem 

ser vistos, e postos em prática, como o produto de lutas culturais, sociais, eco-

nômicas e políticas por ‘ajustar’ a realidade em função dos interesses mais 

gerais e difusos de uma formação social, ou seja, os esforços por buscar o que 

faz que a vida seja digna de ser vivida”.14

12  ROSILLO, M. A. Fundamentación de Derechos Humanos desde la Filoso% a de la Liberaci-
ón. In: VI Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica. La Plata, 2011. Fls.15.
13  HERRERA FLORES, J.  El vuelo de Anteo: Derechos Humanos y Crítica de la Razón Li-
beral. Bilbao: Desclée de  Brouwer, 2000, p. 27.
14  HERRERA  FLORES, J. La Reinvención de los Derechos Humanos. Ed. Atrapasueños, 
2008. p. 28 e 190.
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Para enfrentar o momento paradigmático contemporâneo, marca-

do pela mundialização neoliberal, percebe-se uma nova fase histórica e uma 

“nova perspectiva teórica e política no que se refere aos Direitos Humanos”.15 

Trata-se de questionar “a natureza individualista, essencialista, estatista e for-

malista dos direitos” e consolidar um Educação Conscientizadora capaz de 

rede% nir os Direitos Humanos, “entendidos como processos sociais, econô-

micos, políticos e culturais; que, por um lado, con% gurem materialmente (...) 

esse ato ético e político maduro e radical de criação de uma nova ordem; e, 

por outro, a matriz para a constituição de novas práticas sociais, de novas 

subjetividades antagônicas (...) dessa ordem global”16 vigente.

É signi% cativo, portanto, o processo pedagógico de ressigni% car e 

de reordenar a a% rmação histórica e política de Direitos Humanos numa 

perspectiva latino-americana descolonial e intercultural.17

Para melhor compreensão crítica dos Direitos Humanos torna-se 

primordial direcioná-los pedagogicamente em termos interculturais, ou 

seja, concebê-los como novos espaços de práticas sociais e novas “mani-

festações de vida”, fundados, no “reconhecimento da diferença e na cria-

ção de políticas sociais voltadas para a redução das desigualdades”, acele-

rando “a redistribuição de recursos e a inclusão”.18 Há de se ter em conta 

que os Direitos Humanos, engendrados no bojo de uma tradição liberal-

-burguesa, não estão mais centrados meramente em necessidades corpo-

ralizadas nos direitos individuais, mas inclui direitos sociais, econômicos 

e culturais. Certamente que na historicidade dos Direitos Humanos, a dis-

cussão do direito das minorias e dos grupos étnicos marginalizados tem 

favorecido o cenário da interculturalidade como pauta e como processo 

15  HERRERA FLORES, J. “Los Derechos en El Contexto de La Globalización: três precisiones 
conceptuales”. In: Direitos Humanos e Globalização: Fundamentos e Possibilidade desde a 
Teoria Crítica. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004. p. 95.
16  HERRERA FLORES, J. op. cit., p. 95, 100.
17  Ver: BEUCHOT, M. Interculturalidad y Derechos Humanos. México: UNAM / Siglo XX, 
2005; Idem, WOLKMER, A.C. 2015, p. 263-264.
18  SANTOS, B. de S. op. cit. p. 34.
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de desenvolvimento da democracia em número crescente de países em 

processo de descolonização.19

Destarte, na historicidade do presente, a prática de uma Educação 

Conscientizadora, crítica  e intercultural deve estimular e sustentar a luta 

autêntica pelos Direitos Humanos, impulsionando, como esforço com-

partilhado, “o reconhecimento por parte do Estado e do sistema jurídico, 

(...) das identidades grupais de populações minoritárias tradicionalmente 

marginalizadas e excluídas”.20

Por certo, há que instrumentalizar processos de Educação enquan-

to prática da alteridade e libertação, objetivando “a superação do conceito 

individualista, monocultural e positivista dos direitos humanos para, so-

bre a base da igual dignidade das culturas, abrir caminho para uma de% -

nição e interpretação intercultural dos direitos humanos”.21

Indiscutivelmente, o momento histórico vivenciado na contempo-

raneidade – marcado por emergentes impasses de convivência, por novos 

con> itos sociais e por novas necessidades humanas – torna forçoso buscar 

uma práxis crítica, intercultural  e liberadora, voltada para a aprendiza-

gem e a prática dos Direitos Humanos como esforço de “luta contra qual-

quer espécie de dominação e de opressão”, bem como “critério comum de 

defesa da dignidade e da autonomia do ser humano”.22

Com efeito, toma-se os Direitos Humanos como uma ferramenta 

autêntica para uma práxis histórica de libertação.  Uma práxis que é histó-

rica, mas sem deixar de ser sócio-política enquanto expressão do “outro”, 

19  Cf. SIDEKUM, A. “Multiculturalismo: desa% os para a educação na América Latina”. In: 
LAMBERT, E. (Org.). Educação na América Latina: encontros e desencontros. Pelotas: EDCUAT 
/ UFPel. p. 77.
20  STAVENHAGEN, R. “Derechos Humanos y Ciudadanía Multicultural: los pueblos indígenas”. 
In: MARTÍN DÍAZ, E.; OBRA SIERRA, S. (Ed.). Repensando la Ciudadanía. Sevilla: El Monte, 
1998. p. 102.
21  Ibidem, p. 105.
22  FARIÑAS DULCE, M. J. Los Derechos Humanos: desde la perspectiva sociológico-jurídica 
a la “actitud  postmoderna”. Madrid: Dykinson, 1997. p. 6.
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do sujeito vivo, subalterno e necessitado.  Isto signi% ca também, como 

quer Helio Gallardo, que conceber criticamente os Direitos Humanos, 

implica que estes “derivam sócio-historicamente de transferências de po-

der, sentidas como necessárias e expressadas como possíveis no seio de 

sociedades civis emergentes. Os valores postos pela reivindicação de Di-

reitos Humanos não se seguem por meio de consensos, mas, basicamente, 

de resistências, mobilizações, lutas e enfrentamentos”.23

Em suma, repensar criticamente os Direitos Humanos na perspecti-

va latino-americana envolve o desa% o de comprometer-se com uma práxis 

histórica da libertação, fundada em lutas e em sociabilidades emergentes, 

tornado-os permanente  “processos de construção social da realidade”.
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El derecho indígena: normativa y realidad en Costa Rica. 
Un tema de derechos humanos 

Carlos Bolaños Cespédes

1 Introducción

El proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indí-

genas a nivel internacional y nacional ha sido largo y azaroso. Debemos 

reconocer como sociedad, que a través de la historia, ha existido una si-

tuación de opresión, de despojo de los territorios, de los recursos natu-

rales y de la identidad y cultura indígena. Las condiciones de vida y de 

desarrollo de nuestros territorios indígenas es una muestra de ello. Nues-

tros pueblos indígenas viven una condición de marginalidad y rezago, que 

cuesta creer. En el caso costarricense, aunque tardíamente, se ha produci-

do una reforma constitucional al artículo 1 de nuestra Carta magna, que 

reconoce que somos una Nación pluriétnica y pluricultural.  En efecto, el 

año anterior nuestro Presidente % rmó dicha reforma constitucional, jus-

to reconocimiento a todas las poblaciones y a la diversidad cultural que 

existe en el país.  Esperamos que esta reforma abra nuevas posibilidades 

de desarrollo a nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes con mayor 

respeto por la normativa internacional y nacional en esta materia.

2 Mapa de los territorios indígenas en Costa Rica

En Costa Rica existen 8 grupos socio-culturales indígenas distin-

tos: cabécares, bibrís, ngobes, térrabas, bruncas, huetares, malekus y cho-

rotegas. Habitan en 24 territorios y hablan 6 idiomas.  Se distribuyen en 

301.390 hectáreas, aunque como veremos más adelante, muchos de sus 

territorios están parcialmente ocupados por no indígenas.  Según un cen-

so del Instituto Nacional de Censos y Estadísticas la cantidad de personas 
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indígenas debidamente reportados, representan el 1.7% de la población 

nacional. Más de la mitad tiene menos de 18 años, solamente un 4% tiene 

más de 65 años. La mayoría vive en zonas rurales y cerca del  60% vive en 

el cantón de Talamanca.

3 El derecho indigena

Siguiendo el orden clásico de las fuentes del Derecho,  en la parte 

superior de nuestro sistema tenemos la Constitución Política.  En relación 

con el tema indígena,  tendríamos como normas importantes el artículo 1 

ya mencionado, que reconoce el carácter pluriétnico y pluricultural de la 

Nación, también el artículo 76 que establece que, el español,  si bien es el 

idioma o% cial, es obligación del Estado velar por el mantenimiento y cul-

tivo de las lenguas indígenas nacionales  (artículo reformado en mayo de 

1999). Más importante aún es el artículo 48, que permite la interposición 

del recurso de amparo para el goce o restablecimiento de los derechos con-

templados en la Constitución Política a excepción del libre tránsito ( que 

tiene un recurso exclusivo, el hábeas corpus )  así como los de carácter fun-

damental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos aplicables en la República, lo que le ha dado un valor similar a 

estos instrumentos, en relación con las propias normas constitucionales. 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

pueblos indígenas y tribales, que fue rati% cado por Costa Rica en el año 

1993, tiene el carácter de instrumento de derechos humanos fundamentales 

y en ese sentido tiene un valor superior a la ley y de rango constitucional.

El Convenio 169 de la OIT reconoce el derecho de los pueblos indí-

genas a su identidad y el respeto a su auto determinación, como pueblos 

con una cultura omni comprensiva . De% ne el concepto indígena utilizan-

do criterios objetivos y subjetivos, lo cual signi% ca que a nivel objetivo se 

reconoce como tales a quienes descienden de poblaciones que habitaban 

en el país o en una región geográ% ca a la que pertenecía el país en la época 
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de la conquista o la colonización y que cualquier sea su situación jurídica 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas y culturales y 

políticas o son parte de ellas. A nivel subjetivo la conciencia de su iden-

tidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para 

determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del  Convenio. 

( artículo 1)

El otro aspecto en el que el Convenio innova es el relacionado con 

el Autogobierno  de los pueblos indígenas. Hay avances en el respeto a va-

lores, prácticas e instituciones de esos pueblos (artículo 5 inciso b) y todos 

los mecanismos de consulta previa sobre políticas, legislación o medidas 

administrativas que los afecten o que incidan en sus territorios y cultura 

( artículo 6 )

Muy relacionado con lo anterior es el reconocimiento a la propie-

dad de todas las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera.

Finalmente los artículos 8 y 9 del Convenio reconocen el derecho 

de conservar sus instituciones y costumbres, siempre que no sean incom-

patibles con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

Declaración de ONU sobre derechos de los pueblos indígenas. Costa 

Rica al igual que los países integrantes del sistema de Naciones Unidas es 

signatario de esta Declaración adoptada en la 107 Sesión Plenaria de la 

Asamblea General de la ONU del 13 de setiembre de 2007 sobre derechos 

de los pueblos indígenas. La declaración es global en el tratamiento de 

los derechos de los pueblos indígenas. En materia de consulta previa se 

rati% ca este mecanismo como el medio para obtener el consentimiento 

libre e informado, antes de aprobarse cualquier proyecto que afecte sus 

tierras, territorios u otros recursos. Se vincula la garantía de consulta con 

el derecho de fondo: el consentimiento libre e informado. 

Declaración americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

En el marco del 46 período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General 

de la Organización de  Estados Americanos (OEA), el 15 de junio de 2016, 
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se aprobó esta declaración, que reconoce el derecho fundamental de los 

pueblos indígenas a la libre autodeterminación, a sus territorios ancestrales, 

a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Reclama para 

estos pueblos el derecho a vivir libres de genocidio y condena cualquier for-

ma de asimilación, discriminación racial, racismo, intolerancia y violencia. 

En resumen, podemos decir que el Derecho Indígena internacio-

nal reconoce a los pueblos indígenas:

a) Derecho al Autogobierno , b) Derecho al auto desarrollo, c) De-

recho a la preservación y control de los territorios, d) El derecho al de-

recho propio , e) Derecho al consentimiento previo, libre e informado  ( 

culminación de los procesos de consulta y participación). 

La Ley Indígena. Promulgada mediante Ley 6172,  de 1977. Esta ley 

De% ne al indígena como las personas que constituyen grupos étnicos des-

cendientes directos de las civilizaciones precolombinas y que conservan 

su propia identidad. (art. 1). Establece las “ reservas indígenas “ del país 

y les con% ere características de inalienables, imprescriptibles, no trans-

feribles y exclusivas de los pueblos indígenas. Las reservas indígenas de-

ben ser administradas por los indígenas con sus estructuras comunitarias 

tradicionales o de las leyes de la República que los rijan. Las personas no 

indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de reser-

vas indígenas deben ser reubicadas por el INDER o ser indemnizadas. Los 

recursos naturales que se encuentren en el subsuelo de estas reservas son 

patrimonio del Estado y de las comunidades indígenas. Los terrenos de 

vocación forestal dentro de reservas indígenas deben guardar ese carácter. 

En el Reglamento a la Ley se indica que las Asociaciones de Desarrollo 

representan judicial y extrajudicialmente a los indígenas. ( Reglamento 

No. 8487, de 1978.)
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4 Principales puntos de con/ icto y revindicacion de los pueblos indige-
nas en Costa Rica

En relación con el cumplimiento de las normas del Derecho Indí-

gena, en nuestro país hay dos temas centrales que son fuente de con> icto 

y que han generado un gran debate nacional y ha puesto en tensión del 

funcionamiento de nuestra Administración de Justicia. 

a. La reivindicación de los territorios indígenas. De acuerdo con la 

Ley Indígena comentada, los pueblos indígenas tienen derecho en forma 

exclusiva, inalienable e imprescriptible, a todos los territorios que con-

forman las  “reservas indígenas”, de% nidas en la Ley. Se considera que son 

absolutamente nulas las ventas de tierras a no indígenas, pues estos terri-

torios son reservados a los propios indígenas, y son administrados, como 

propiedad colectiva por las autoridades del territorio, que por disposi-

ción del Reglamento a la Ley, es la Asociación de Desarrollo Integral. De 

acuerdo con estas normas no puede haber propiedad o posesión de no 

indígenas dentro de esos territorios. Como existían posesiones anteriores 

a la Ley de 1977, dicha ley establece que los poseedores de buena fe, no 

indígenas, ubicados dentro de las “ reservas”, antes de la Ley, deben ser 

reubicados, o indemnizados por el Estado y se le da la tarea al Instituto de 

Desarrollo Agrario, hoy INDER, de promover la recuperación de estas tie-

rras. Posterior a la promulgación de esta ley, no pueden alegarse derechos 

sobre esos territorios y lo que procedería sería el desalojo a cargo del Es-

tado de quienes así usurpen terrenos dentro de las reservas. La realidad en 

los territorios indígenas, es que existen muchos no indígenas que poseen 

ilegalmente terrenos y no ha existido capacidad del Estado para ordenar 

esta situación, lo que ha originado fuertes tensiones y con> ictos, como los 

de las comunidades de Salitre y Cabagra, pues los indígenas, ante la falta 

de acción estatal han iniciado procesos autónomos que llaman, de recu-

peración de las tierras, lo que ha  provocado la reacción violenta de % n-

queros no indígenas. La situación ha escalado, y de no existir una acción 
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decidida del Estado, lamentablemente podemos esperar más violencia. El 

pueblo de Salitre tiene en estos momentos medidas cautelares adoptadas a 

nivel internacional para la protección de su derecho a la integridad física.

 El derecho a la consulta previa, libre e informada. Dentro del Con-

venio 169 de la OIT se contempla que es obligación consultar a los pueblos 

interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través 

de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas le-

gislativas o administrativas susceptibles de afectarles  directamente. ( ar-

tículo 6). Esta norma debe acatarla el país y ha sido motivo de importan-

tes denuncias internacionales y nacionales, que han ameritado la visita al 

país, entre otros del Relator de los Derechos Indígenas de la Organización 

de Naciones Unidas. La consulta previa es muy relevante en casos como 

el de la represa Diquís, proyecto que impulsa el Instituto Costarricense de 

Electricidad, y que se encuentra en suspenso. También lo ha sido para ca-

sos como el de la petrolera Harken en el Caribe. Recientemente el Estado 

costarricense promulgó una directriz para la construcción del mecanismo 

de consulta a pueblos indígenas (Gaceta No 51 de 14 de marzo de 2016) 

Iniciativa de buena fé, que pueden contribuir a hacer respetar el derecho 

indígena, pero en de% nitiva se requiere una ley que regule la consulta pre-

via, como derecho humano.

5 Resumen K nal

 Los Estados no pueden ignorar sus obligaciones internacionales 

en materia de derecho indígena. La situación en Costa Rica, es de un im-

portante incumplimiento de esta normativa, con violación de derechos 

humanos de los pueblos indígenas, sobre todo en cuanto al acceso a sus 

territorios y a la consulta previa sobre acciones que afecten su desarrollo. 

Esperamos, ver cambios a futuro.



Estado de Austeridade e Banalização do Risco 
e da Crise Ambiental

Cláudio Hiran Alves Duarte

 1 Introdução

No capitalismo a Terra deixa de ser um sistema energético aberto e 

é transformada, segundo Altvater (2010, p. 131), em um sistema fechado, 

apesar de haver tecnologia conhecida e disponível para a utilização de 

energia limpa e de fontes renováveis1. Essa transformação pode ser com-

preendida como risco ou como perigo? O Estado de Austeridade, com 

suas características recessivas, acentuaria o que ela representa?

O objeto do artigo é o estudo da banalização do risco e da cri-

se ambiental na sociedade contemporânea com a % nalidade de saber se 

ela é agravada pelas características recessivas do Estado de Austeridade. 

Em regra, a recessão econômica diminui o consumo e, por conseguin-

te, deveria diminuir o seu impacto ambiental, mas não se pode esquecer 

que ela também gera outros efeitos: diminui investimentos em atividades 

de recuperação de áreas ecologicamente degradadas, di% culta o acesso a 

energias limpas (porque elas são economicamente mais caras), degrada 

a qualidade de vida de considerável número de pessoas que, por sua vez, 

passam a degradar o ambiente em termos ecológicos (nas grandes cida-

des é visível o aumento da quantidade de pessoas morando nas ruas e 

em lugares públicos sem condições sanitárias) e, entre outros efeitos que 

poderiam ser citados, diminui o investimento em pesquisa e construção 

de novos saberes que possam ajudar a transformar a Terra em um planeta 

mais equilibrado ecologicamente.

1  “Abstração feita das energias primárias renováveis, por causa de sua importância ainda re-

duzida, a quase totalidade da energia de trabalho hoje usada nas sociedades humanas provém 

das jazidas de carvão, petróleo e gás natural na crosta terrestre.” (ALTVATER, 2010, p. 131).
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Após uma brevíssima apresentação do Estado de Austeridade e de 

algumas de suas ações que começam a ser adotadas no Brasil é apresenta-

da a leitura que alguns autores importantes no meio acadêmico fazem da 

variável “risco” (uma das características da sociedade contemporânea que 

a diferencia da anterior) com a intenção de investigar se as implicações 

sociais e ambientais resultantes da austeridade acentuam e banalizam o 

risco ou o perigo (característico da sociedade anterior). Nesta última hi-

pótese não é cogitado, naturalmente, nenhum retorno à sociedade ante-

rior, mas ao que pode ter permanecido recalcado nela, sem ser observado 

ou considerado importante.

O método de abordagem é o dialético. Como se sabe, a palavra 

dialética é de origem grega e se compõe do pre% xo dia, que indica inter-

câmbio, e do verbo legein ou do substantivo logos, o que signi% ca que ela 

tem a mesma origem que a palavra diálogo (KONDER, 1988, p. 1). Atra-

vés do diálogo entre a Economia e o Direito e do diálogo com autores que 

caracterizam a sociedade contemporânea como sendo uma sociedade de 

risco são testadas as hipóteses: a) o Estado de Austeridade acentua e ba-

naliza o risco, b) acentua e banaliza o perigo, e, como hipótese contrária, 

c) não acentua nem banaliza nenhum dos dois.

2 O Estado de Austeridade

 É o Estado que se forma após ser cumprida a agenda estabele-

cida no Consenso de Washington em 19892 com o objetivo de quebrar 

quaisquer resistências à economia de mercado e promover a estabilidade 

monetária como a meta suprema a ser atingida por todos os governos. 

2  Cfe. António Casimiro Ferreira, “O Consenso de Washington (1985) marca signi% cativamente o 
momento da consolidação desta agenda neoliberal [disciplina % scal, redução do gasto público em 
serviços sociais, reforma tributária, juros e câmbio de mercado, abertura comercial, investimento 
estrangeiro, privatizações, desregulamentação das relações laborais e fortalecimento do direito 
de propriedade, principalmente, a intelectual] reformadora de desregulamentação econômica e 
social [...]”. (FERREIRA, 2012, pp. 23 e 24). 
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Essa agenda, quadro geral do neoliberalismo, tem sua origem na década 

de trinta do século passado, mais precisamente, no Colóquio Walter Li-

ppmann, realizado em Paris entre os dias 26 e 30 de agosto de 1938, no 

Instituto Internacional de Cooperação Intelectual, antecessor da UNES-

CO (DARDOT e LAVAL, 2016, p. 71). É aprimorada pela Sociedade de 

Mont Pèlerin, na Suíça, em 1947, através do texto de Friedrich Hayek de 

1944, conhecido como “O Caminho da Servidão”3, e começa a ser im-

plementada pelo governo de Margaret � atcher, a “Dama de Ferro”, na 

Inglaterra em 1979, e propaga-se com os governos de Ronald Regan em 

1980, nos EUA, e Khol em 1982 na então Alemanha Ocidental. Em 1989, 

com a queda do muro de Berlim, a agenda neoliberal chega ao seu ápice 

ideológico e cria as condições para se espalharem as a% rmações no senti-

do de estar superada a opção entre Estado ou mercado: em vez de um ou 

outro, desse momento em diante o debate deveria se restringir ao Estado 

enquanto mercado (FERREIRA, 2012, p. 25), ao que se seguiu: mercado 

enquanto mercado % nanceiro.

Surge, então, o Estado de Austeridade, que é identi% cado por An-

tónio Casimiro Ferreira4 (2012, p. 13) pelas suas características recessivas 

que agravam a vulnerabilidade humana e modi% cam os vínculos de con-

% ança e as relações de trabalho, risco, responsabilidade, sociabilidade e de 

poder. É o Estado em que se re% na a transferência dos custos da recupe-

ração do sistema % nanceiro para os indivíduos, sob a justi% cativa de não 

haver alternativas.5 

3  Diz o texto: “Apesar de suas boas intenções, a social democracia moderada inglesa conduz ao 
mesmo desastre que o nazismo alemão – uma servidão moderna.” (ANDERSON, 1995, p. 9).
4  Textualmente: “[...] características recessivas [...] como sejam a ‘sociedade de risco’ (Beck), ‘so-
ciedade precária’ (Castel; Paugam; Snnett), ‘medonaldização’ (Ritzer) e ‘modernidade líquida’ 
(Bauman), entre outras, que catam as modi% cações nos vínculos laborais, nas relações de con% an-
ça, de segurança, de risco, de responsabilidade e de poder associadas à crescente vulnerabilidade 
humana e insegurança sócio-econômica”.
5  Conforme A. C. Ferreira: “O Estado de austeridade [...] não carece de trocas entre a questão social 
e as questões da lei e da ordem, na medida em que a% rma não existirem alternativas de combate à 
crise, a não ser as que residem numa transferência clara dos seus custos para a sociedade [...] uni-
formizando sob o signo da austeridade o repertório de medidas da nova ordem social: impostos, 
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Para António Casimiro Ferreira a austeridade hoje signi% ca “[...] 

um modelo político-econômico punitivo em relação aos indivíduos, 

orientado pela crença de que excessos do passado devem ser reparados 

pelo sacrifício presente e futuro [...]” (2012, p. 13), diferenciando-se, por 

isso, de outras noções conhecidas de austeridade, como a apresentada por 

Max Weber em seu conhecido texto “A Ética Protestante e o Espírito do 

Capitalismo”, onde a austeridade existe e é exigida em benefício da emer-

gente empresa capitalista.6

O Estado de Austeridade se propaga pelo mundo sob a ideia de 

austeridade. No Brasil, como exemplo das últimas medidas de austeridade 

que começam a surgir, no dia 15 de junho de 2016 o então Vice-Presiden-

te, no exercício do cargo de Presidente da República, enviou ao Congresso 

Nacional uma proposta de emenda à Constituição que visa a instituir um 

novo regime % scal com o objetivo de congelar a despesa primária total 

pelo prazo mínimo de vinte anos (“crescimento zero”7 por duas décadas), 

o que equivale a dizer que nenhum aumento real haverá nos gastos com 

a implementação de direitos sociais previstos na Constituição. Como se 

trata de vedação ao aumento de despesa primária, a conta de capitais, 

onde se incluiu o pagamento de juros, segue livre, sem nenhuma amarra 

na Constituição.

A proposta foi aprovada e promulgada pelo Senado em dezembro 

do mesmo ano e, conforme adverte Otaviano Helene,8 sua implementação 

causará um retrocesso de mais de três décadas e uma signi% cativa perda 

de investimentos em pesquisa e tecnologia.

cortes salariais, cortes nas pensões e subsídios, reforma no sistema de saúde, > exibilização negativa 
do sistema de trabalho [...] dá agora lugar ao Estado de emergência social, clamando pelo sacrifício 
em nome do bem comum e reorientando o sistema de deveres e obrigações (cf. Priban, 2007:5).” 
(Op.cit., p. 37). O texto de Jiri Priban citado chama-se Liquid Society and Its Law.
6  O “uso racional da riqueza” deveria se dar apenas na empresa capitalista e em benefício dela.
7  Expressão utilizada na exposição de motivos da Proposta de Emenda à Constituição.
8  Disponível em seu blog: www.blogolitica.blogspot.com (consultado em 27.09.2016).
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A cada dia surgem novas notícias sobre a mesma pauta: redução 

dos gastos com direitos sociais e liberação dos gastos com a conta de ca-

pitais. A lista de reformas, que ainda inclui a continuidade das privati-

zações9, > exibilização e precarização das relações de trabalho10, poderia 

prosseguir por várias páginas, mas já é su% ciente para se perceber que 

o Brasil está transitando rapidamente para o Estado de Austeridade, se-

guindo a tendência apontada acima por António Casimiro Ferreira, o que 

implica em novos efeitos sociais e ambientais produzidos pelas caracterís-

ticas recessivas desse Estado. Esses efeitos acentuam o risco ou o perigo?

Essa “dúvida que surge à mente” pode ser dirimida com o uso da 

variável “risco”? Ou essa variável di% culta a resposta porque ajuda a es-

conder o que permanece oculto na modernidade e agrava e banaliza a 

crise ambiental?

3 Risco e perigo na sociedade contemporânea

A sociedade atual, chamada de pós-moderna por muitos intelec-

tuais, é mais complexa que a imaginada pelo pensamento jurídico moder-

no e, por consequência, não pode ser observada e muito menos regulada 

pelas instituições clássicas. No quadro abaixo % ca mais fácil observá-la 

(ARNAUD, 1999, p. 203 e SCHWARTZ, 2015, p. 10 e 13):

9  Projeto de Lei do Senado n. 555/2015. Um dos mais recentes desastres ambientais, com pro-
porções desconhecidas até então, ocorreu devido ao rompimento de barragens de contenção 
de rejeitos da mineração realizada pela empresa privada que adquiriu, através do programa 
de privatizações, a maior empresa pública brasileira de mineração. 
10  Projeto de Lei da Câmara n. 4193/2012 (visa a estabelecer a prevalência dos acordos cole-
tivos sobre a legislação trabalhista), Projeto de Lei da Câmara n. 30/2015, Projeto de Lei da 
Câmara n. 726/2015, entre outros.
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Modernidade Pós-modernidade

Abstração

Subjetivismo

Universalismo

Unidade da razão

Axiomatização

Simplicidade

Sociedade civil/Estado

Segurança

Pragmatismo

Descentramento do sujeito

Relativismo

Pluralidade de racionalidades

Lógicas estilhaçadas

Complexidade

Retorno da Sociedade civil

Risco

No quadro acima se percebe uma inversão nos sinais distintivos 

da modernidade jurídica (ARNAUD, 1999, p. 202). Entende-se melhor 

a inversão iniciando-se pelo “universalismo”, pretensão etnocêntrica da 

% loso% a ocidental, fundada sobre o “subjetivismo” (o sujeito estaria no 

centro do mundo, logo, no centro do Direito11), do qual decorre a noção 

de sujeito de direitos como “central” à construção e à compreensão de um 

sistema político e jurídico abstrato (a abstração possibilitou, por sua vez, 

a construção de conceitos-chave, como por exemplo: a ninguém é dado 

desconhecer a lei), estruturado verticalmente através de axiomas (a “axio-

matização” permite deduzir todas as regras de postulados fundamentais, 

% gurando a “norma fundamental” no topo do edifício erguido pela teoria 

normativista) interpretados e aplicados por uma “única razão”, que o tor-

na simples e seguro e permite um > uxo também simples e seguro entre o 

Estado e a Sociedade Civil, mantidos separados e regulados pela consti-

tuição em sua fase melhor elaborada (ARNAUD, 1999, p. 206-207).

Para Germano Schwartz (2015, p. 10), pelo menos desde “[...] 

11  Interessante considerar que a descentralização do sujeito acontece durante a modernidade. 

Marilena Chauí (1995, pp. 165-9) lembra que “Freud escreveu que, no transcorrer da moderni-

dade, os humanos foram feridos três vezes [...] A primeira foi a que nos infl igiu Copérnico, ao 

provar que a Terra não estava no centro do Universo e que os homens não eram o centro do mun-

do. A segunda foi causada por Darwin, ao provar que os homens descendem de um primata [...] 

A terceira foi causada por Freud com a psicanálise, ao mostrar que a consciência é a menor parte 

e a mais fraca de nossa vida psíquica”.
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a década de 70 do século passado [...] esse Direito, com as características 

acima mencionadas, não mais responde aos problemas sociais [....].” Por-

que se tratam de “[...] Problemas após o moderno [...]”, e porque, confor-

me ele a% rma na página seguinte da mesma obra:

A pós-modernidade deve ser analisada como uma série de 
transições que são próprias e estão afastadas dos diversos 
feixes institucionais da modernidade. Como lembra Leonel 
Severo Rocha, a pós-modernidade não acentua a raciona-
lidade ou o consenso. Muito menos a identidade. Acentua, 
todavia, a produção da diferença, da fragmentação, da sin-
gularidade. Acentua contingência e complexidade. Logo, 
acentua risco. 

A citação é feita de maneira direta com o objetivo de sublinhar, em 

especial, a precisão cronológica (década de 70 do século passado) e a ob-

servação do fato de a pós-modernidade não acentuar a racionalidade ou 

o consenso, mas sim a fragmentação e a produção da diferença e do risco. 

É inegável que é assim, mas será que é apenas assim? A pós-mo-

dernidade não acentuaria o inverso também? Irracionalidade, fragmen-

tação, diferença e risco podem ser vistos por toda parte, mas também se 

pode ver concentração, homogeneização e perigo. O fato de a Terra ter 

sido transformada em um sistema energético fechado revela, exempli% ca-

tivamente, a homogeneização das fontes de energia (fóssil), o que sugere 

haver simultaneamente irracionalidade e racionalidade, fragmentação e 

homogeneização, difusão e controle, risco e perigo. 

Quem opta pela ideia de “risco”12 como lente à observação e à cons-

trução da realidade pensada precisa considerar isso para não se confundir 

com a transformação da “utopia” em “distopia”, o que tentarei demonstrar 

mais adiante. Antes é preciso acentuar bem o fato de a variável “risco” não 

se confundir com “perigo”. 

12  Conforme já dito: “[...] a sociedade contemporânea tem como característica maior o risco e a 
incerteza, no que se diferencia da sociedade moderna, que primava pelo perigo e pela certeza [...] 
opta-se por referir que a sociedade contemporânea deve ser observada através da variável risco.” 
(SCHWARTZ, 2015, p. 13).
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Não há “risco” quando existe certeza. Pode haver “perigo”, nunca 

“risco”. Como exemplo Germano Schwartz (2015, p. 15) lembra uma piada 

referida por Giddens: “[....] um homem salta de um arranha-céu de mais 

de cem andares. Durante sua queda, as pessoa que se encontram dentro 

prédio ouvem ele dizer que, por enquanto, ‘está tudo bem’ [...]”, ainda não 

chegou à consequência certa do “perigo” a que ele está submetido. 

Diversamente, para haver “risco” é preciso haver margem para es-

colha, o que pressupõe pelo menos duas ou mais expectativas. Se conside-

rarmos que no “consenso” só há margem para uma expectativa é possível 

que ele se limite a lidar com o “perigo”, não com o “risco”, que exige o 

dissenso. 

Com essa observação se pode perceber que o Estado de Austeri-

dade, ao justi% car a transferência dos custos da recuperação do sistema 

% nanceiro para os indivíduos com o discurso da suposta falta de alterna-

tivas, cria o consenso necessário à visualização do “perigo”, não do “risco” 

(ou da distribuição dos riscos). 

Prosseguindo a diferenciação (entre “risco” e “perigo”), Germano 

Schwartz assinala que Luhmann e Beck convergem ao considerar o “risco” 

como algo imanente, um produto derivado ou efeito perverso das deci-

sões que foram tomadas, ao passo que o “perigo” é sempre algo externo, 

admitindo que “[...] A sociedade de risco é, pois, uma sociedade que se 

põe ela própria em perigo: basta pensar no risco sanitário (sangue conta-

minado), no risco alimentar [...]” (2015, p. 17). Daí a percepção do “risco” 

ser essencial para a compreensão do “risco” em si, já que toda decisão tem 

ínsita a possibilidade de um dano e a sua aceitação também, como parte 

imanente da estrutura do sistema social e, conforme Giddens, da “[...] di-

nâmica mobilizadora de uma sociedade propensa à mudança, que deseja 

determinar seu próprio futuro em vez de con% á-lo à religião, à tradição 

ou aos caprichos da natureza.” (SCHWARTZ, 2015, p. 16 e 18). Aceita-se o 

“risco” porque, paradoxalmente, ele pode trazer menos “perigo”. Aceita-se 
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o “risco” porque ele é imanente à “dinâmica mobilizadora” da pretensão 

utópica de quem pretende determinar o próprio futuro (pretensão que 

não encontra lugar e por isso é uma utopia).13 

4 Banalização do risco e crise ambiental 

Aceitar o “risco” é bem diferente de aceitar a sociedade atual como 

perene e impossível de ser superada. Aceitar o “risco” não deve implicar 

em renúncia a superar a sociedade atual ou, o que leva ao mesmo, em 

observá-la apenas como uma sociedade de risco.14 

A sociedade atual é muito mais complexa, nela há simultaneamen-

te fragmentação e homogeneização, re> exão e alienação, centro e perife-

ria, risco e perigo, explorados e exploradores, utopia e distopia...

A natureza, por exemplo, entra fragmentada nos processos de tro-

ca (somente fragmentos da natureza podem ser trocados) e ao mesmo 

tempo é homogeneizada na forma de mercadoria (transformam-se suas 

particularidades qualitativas em uniformidades quantitativas).15 Existe 

fragmentação e homogeneização. 

O mesmo ocorre com a força de trabalho,16 cada vez mais dispersa 

e atomizada (fragmentada), sem lugar na produção, de onde é expulsa 

pela automatização e pela tecnologia,17 e também sem lugar no consu-

mo, porque não dispõe de capacidade de consumo, mas mesmo assim, 

13  Como se sabe, em grego “topos” signi% ca lugar e o pre% xo “u” é empregado com signi% -
cado negativo, com o que se pode traduzir “utopos” por lugar nenhum ou não lugar. Utopia 
não é sinônimo de algo impossível, como comumente é difundido, mas de algo que ainda não 
existe em lugar nenhum.
14  Que, face ao estado de emergência transformado em regra, contenta-se em se resumir, 
cfe. Paulo Arantes, a “[...] uma gestão dos riscos que por sua vez se revela como incubadora 
ela mesma de novos riscos desconhecidos.” (2014, p. 257).
15  Cfe. Alain Bihr (1998, p.127).
16  A potência humana, tudo o que ser humano pode fazer com sua inteligência, sensibilidade, 
força física.
17  Pelo trabalho objetivado, morto.
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paradoxalmente, cada vez mais concentrada e homogeneizada sob a forma 

de “capital humano” fundido e submetido à empresa racional capitalista.

Servem de exemplo os imigrantes que engrossam a crise migrató-

ria, transformados em “sujeitos supér> uos” expulsos de onde viviam por-

que não têm lugar na produção e nem no consumo, são hoje convidados a 

investirem em si mesmos, realizando cursos e preparando-se para atender 

as necessidades do exigente mercado.

Deixemos Marx nos mostrar onde isso começa em um texto de 

1863, chamado “os efeitos da mecanização sobre o trabalhador”,18 e como 

as máquinas que deveriam diminuir e até eliminar a fadiga causada pelo 

trabalho, liberando tempo para a re> exão, servem a outro propósito:

[...] as máquinas são empregadas e inventadas em oposição 
direta às exigências do trabalho vivo [...] como uma arma 
que atira à rua o trabalhador, transformando-o num sujeito 
supér> uo [...] A subsunção de seu trabalho ao capital – a 
absorção de seu trabalho pelo capital- que está no cerne da 
produção capitalista, surge aqui como um fator tecnológico. 
A pedra fundamental está posta: o trabalho morto dotado 
de inteligência e o vivo existindo apenas como um de seus 
órgãos conscientes. A conexão viva do corpo da o% cina não 
se funda mais na cooperação, mas sim no sistema de má-
quinas que forma agora [...] a unidade ampla [...] A unidade 
da maquinaria alcança assim, evidentemente, forma inde-
pendente e plena autonomia com relação aos trabalhadores, 
ao mesmo tempo em que se coloca em oposição a eles.

A “forma independente e [dotada de] plena autonomia” adquirida 

pela “maquinaria” (trabalho morto) faz pensar, com certa falta de rigor é 

bem verdade, no conhecido % lme “� e Matrix” (Copyright: Warner Bros 

Pictures), e nos antecipa os acontecimentos da década de 70 do século 

passado.19 

18  Maquinaria e Trabalho Vivo. In: Crítica Marxista, p. 107-109.
19  Período referido por Germano Schuwatz como sendo um dos marcos cronológicos da incapaci-
dade do Direito Moderno de lidar com problemas que se encontram após o moderno (2015, p. 10).
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Alguns números fornecidos por Perry Anderson (1995, p.15) tra-

duzem esse período e mostram que entre os anos 70 e os 80 a taxa de 

lucro das indústrias na Europa Central saiu de 5,4 pontos negativos para 

5,3 pontos positivos sem nenhuma mudança na taxa de crescimento eco-

nômico, o que equivale a dizer: sem criar novos empregos. Nos Estados 

Unidos o número de revendedores (vendedores diretos, sem vínculo de 

emprego) saltou de 2 milhões para 4,9 milhões entre 1976 e 1980,20 refor-

çando a tendência à “[...] completa desinstitucionalização do trabalho em 

relação à maneira como surgiu o capitalismo” (ROCHA, 2015, p. 155). 

Esses dados demonstram o aumento das taxas de lucro através do 

aumento da exploração do trabalho, o que cria um ambiente social que 

estilhaça a regulação jurídica mediada pelo contrato de trabalho, pressio-

nando as bases do Estado de Bem-Estar (onde ele chegou a ser construí-

do) e frustrando as expectativas que ele gerava (mesmo onde não chegou 

a existir, na periferia). E o mais perverso: ao mesmo tempo em que de-

monstram o aumento da exploração do trabalho vivo, criam as condições 

para operarem as observações que a% rmam o seu % m (do trabalho vivo) 

e, consequentemente, a incapacidade de haver interação social com base 

nele. Em outras palavras: reduzindo-se o trabalho ao que é regulado por 

uma relação contratual, acabando esta, pode-se a% rmar que ele não existi-

ria mais, que teria chegado ao seu % m e, portanto, o bife21 (de carne ou de 

soja) que comemos ou as máquinas (trabalho morto) da “Matrix” seriam 

o resultado de qualquer outra coisa.

Não existindo mais o trabalho, também não haveria porque se co-

gitar da negativa interação social que Marx chamava de “trabalho abstra-

to”. Abrem-se, assim, todos os caminhos à banalização da exploração da 

força de trabalho e da natureza, no lugar de se imaginar algum caminho 

para superar o “trabalho abstrato” e construir o que por enquanto ainda é 

20  Cfe. Ludmila Costhek Abílio (2014, p. 83).
21  No % lme / e Matrix há uma cena em que um traidor recebe como recompensa por sua 
traição um suculento bife, saboreado por ele enquanto a% rma saber que aquilo não é real.
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um não-lugar, um ambiente onde a humanidade possa determinar livre-

mente a sua existência.

A banalização do “risco”, por sua vez, oculta a banalização do “peri-

go” e torna a situação ainda mais perversa porque agrega à exploração “[...] 

a exortação sinistra dirigida às cobaias da insegurança social e tecnológica 

[...]” (ARANTES, 2014, p. 256) para que assumam integralmente o “risco” e 

passem a viver como “empreendedores” ou como “capitais humanos”, uma 

espécie de crentes que seguem as tendências do mercado acreditando que 

investem em si mesmos, sem perceber que estão submetidos à relação so-

cial que Marx chama de Capital 22  e que se desenvolve com “[...] a relação 

tautológica do trabalho abstrato consigo próprio, que na sequência produz 

os sujeitos sociais.” (JAPPE, 2006, p. 94). 

Recapitulando: sujeitos cindidos, divididos, fragmentados, cegos 

que não se reconhecem no que fazem,23 mas ao mesmo tempo homogenei-

zados sob a racionalidade e a ética que Max Weber identi% cou como sendo 

próprias do capitalismo e cujo único “sentido” (não se conhece dissenso 

sobre essa a% rmação de Weber) é dado pela “[...] ideia do dever de um indi-

víduo com relação ao aumento de seu capital, que é tomado como um % m 

em si mesmo [...] um ethos.” (1994, p. 31), ou, substituindo por palavras e 

sentido mais atuais: um lugar para o chamado “capital humano”. 

5 A pergunta que resume este artigo: a quem Prometeu entregou o fogo 
divino? Ao ser humano utópico ou ao capital humano distópico?

Os Ecologistas geralmente não se fazem essa pergunta. Ao con-

trário, uma boa parte de suas pesquisas se situa dentro do paradigma 

22  Capital entendido não como “coisa” ou objeto que dividiria a humanidade entre os que o pos-
suem (“burgueses”) e os que não o possuem (“proletários”) e por isso são explorados, e sim como 
relação social que permeia e organiza a existência em sociedade.
23  O sujeito que compra a mercadoria força de trabalho acredita que está dando empregos ou re-
munerando serviços, quando esta explorando (e, paradoxalmente, diluindo-se em uma existência 
banal); e o sujeito explorado não se reconhece nos produtos de seu trabalho, muito menos quando 
eles se apresentam sob a forma de “trabalho morto” (máquinas, tecnologia, conhecimento etc.).
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pós-moderno e identi% ca o mito de Prometeu à poluente chaminé produ-

tivista, sem se preocupar em investigar as distintas interpretações desse 

mito. Assim agindo, queimam no mesmo forno o que a modernidade tem 

de melhor e de pior.

A interpretação do mito que se afasta desse perigo, infelizmente, 

permanece esquecida e praticamente ausente. Ela é a interpretação feita 

por Ésquilo em sua peça chamada “Prometeu Acorrentado”. Ésquilo apre-

senta o semideus (titã) Prometeu24 como imortal e o único capaz de prever 

o futuro. Sabendo do propósito de Zeus de extinguir a humanidade, Pro-

meteu apodera-se de uma chama do fogo divino e a entrega aos humanos 

para que se defendam com as dádivas da criatividade, do discernimento e 

da faculdade de cultivar a inteligência. Zeus o acorrenta a um rochedo (o 

Caucaso) e submete-lhe aos mais horrendos sofrimentos, como punição 

e como meio para lhe fazer revelar o futuro e assim poder se perpetuar 

na condição de Deus supremo do universo. Prometeu resiste, não revela a 

Zeus como e quem o destronará. Zeus insiste, intensi% ca a tortura e envia 

emissários, entre eles o ardiloso Hermes, Deus do mercado, mas tudo é 

em vão, prometeu zomba deles e persevera comprometido apenas com o 

futuro da humanidade. Prometeu responde a Hermes com palavras que 

demonstram a diferença intransponível entre eles: “− Debes saber que yo 

no cambiaría por tu papel de esclavo mi destino” (ÉSQUILO, 1997, p. 311). 

Com essa diferença intransponível em mente retorno à pergun-

ta: a quem Prometeu entregou o fogo divino? Ao ser humano capaz de 

determinar livremente a sua existência (utópico) ou ao capital humano 

(distópico)?25

É certo que a modernidade rompe com a narrativa mítica e colo-

ca em seu lugar a racionalidade pretensamente descritiva, para construir 

com base nela o discurso que justi% ca a distribuição dos papéis sociais. 

24  Seu nome signi% ca “aquele que prevê”.
25  Distopia em grego é um termo escrito com “y” e o pre% xo “dys” indica o que é mau, ruim.
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Não desconheço isso. Sirvo-me do mito apenas para fustigar o discurso 

racional e revelar o que ele esconde: a fusão do trabalho com a empre-

sa capitalista. Desde o século XVII e dos primórdios do capitalismo essa 

fusão transita sem ser percebida no discurso convencional da economia 

moderna. Ellen Meiksins Wood (1995, p. 137-138) a demonstra em uma 

famosa passagem do “Segundo Tratado sobre o Governo”, de John Locke, 

em que ele justi% ca a passagem da propriedade comum no estado da na-

tureza à propriedade privada nos seguintes termos: 

[...] a grama que meu empregado cortou e o minério que 
retirei da terra, em qualquer lugar onde eu tenha direito a 
eles em comum com outros, tornam-se minha propriedade, 
sem autorização nem consentimento de ninguém. O traba-
lho que era meu, com o qual os removi [...] % xou minha 
propriedade sobre eles.

Nota-se que o trabalho do empregado é fundido ao do emprega-

dor para justi% car a propriedade privada deste. Desde então é comum 

considerar que são os capitalistas, não os trabalhadores, quem produz. Se 

alguma riqueza há, segundo esse discurso, ela é produzida pela empresa 

capitalista, não pelos produtores diretos.

Sendo assim, a quem Prometeu poderia entregar o fogo divino? A 

reposta surge como óbvia: à empresa capitalista. E ela fez o fogo crescer 

à base de combustível fóssil até saturar a camada de ozônio. Não é à toa a 

grita ecológica, apesar de boa parte dela andar de mãos dadas com Her-

mes, o Deus do mercado.

6. A Banalização no Estado de Austeridade

No Estado de Austeridade a banalização do “risco” é agravada por 

três causas basicamente: a) problemas coletivos e difusos são formulados 

como questões de caráter privado e de alcance individuais,26 o que causa 

26  Daí o apelo ao empreendedorismo sob a forma de empresa individual e o discurso sobre 
o chamado “capital humano”.
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mais fragmentação, ofuscando “riscos”, “perigos” e a simultânea homoge-

neização e concentração referidas acima; b) como é a lógica de mercado 

que determina os destinos individuais (FERREIRA, 2012, p. 39), as solu-

ções individuais não são possíveis, o que gera um ambiente favorável ao 

fatalismo que a% rma não haver alternativas às apresentadas pelo mercado; 

e c) como a economia é hegemonizada pelo capital % nanceiro (D – D’), 

as alternativas indicadas pelo mercado tendem a ser as alternativas do 

mercado % nanceiro. 

As duas primeiras causas – ao a% rmarem que não há alternati-

vas- interditam o dissenso e, consequentemente, acentuam o discurso do 

possível (ou o que alguns chamam de “pós-política”)27 que sequestra e 

resume a realidade ao que é mera necessidade do mercado % nanceiro, 

apresentando-a como uma verdade indiscutível e com urgência em ser 

atendida. Desnecessário justi% car que tais necessidades não são as mes-

mas apontadas pela ecologia e sentidas pelos seres humanos. Não raro se 

contrapõem a estas.

Essas duas causas deslocam o acoplamento do Direito com a Polí-

tica, em geral feito pela Constituição, para o acoplamento com a pós-polí-

tica ou com a “política” reduzida ao Direito pela inexistência de dissenso e 

con> ito. Produzem, portanto, mais do mesmo e, assim, acentuam perigo, 

não risco.

A terceira causa força reconhecer que mais uma vez Marx manda 

lembranças, conforme diz César Benjamin,28 ele destacou três tendências 

27  Cfe. Slavoj Zizek (2016, p.220) a “pós-política” pode ser apresentada ironicamente com um 
antigo lema de ninguém menos que Deng Xiaoping, que data de 1960: “- Não importa se o gato 
é vermelho ou branco; o que interessa é que ele cace os ratos.” Com esse mesmo espírito os de-
fensores das boas ideias sustentam que elas devem ser aplicadas sem que se pergunte de onde 
partem. Mas o que são essas “boas ideias”? A resposta é óbvia: são as que funcionam. E quais são 
as ideias que funcionam numa sociedade com economia de mercado? A resposta também é óbvia: 
só funcionam as ideias que estão de acordo com o regime (nada democrático) de mercado. Assim 
o círculo se fecha e expulsa o dissenso saltando para a pós-política.
28  Em artigo publicado com o título Karl Marx manda lembranças, no jornal Folha de São Paulo 
de 20/09/2008.
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da sociedade que surgia no início do século XIX: a) ela aumentaria inces-

santemente a transformação de bens, materiais ou simbólicos em merca-

doria, no limite tudo seria transformado em mercadoria; b) ela ampliaria o 

espaço para circulação de mercadorias; e c) ela seria compelida a inventar 

sempre novos bens e necessidades (como as “necessidades do estômago” 

são limitadas, esses novos bens e necessidades seriam voltados à fantasia, 

que é ilimitada). Para tanto realizaria uma revolução técnica incessante, 

formaria um sistema mundo e, para criar o novo ser humano portador 

das novas necessidades, alteraria profundamente a cultura e as formas de 

sociabilidade. Nenhum obstáculo externo a deteria, mas os obstáculos in-

ternos precisariam ser sucessivamente superados, pois para se valorizar 

o capital precisa abandonar a sua forma preferida (“riqueza abstrata”) e 

passar pela produção organizando o trabalho e encarnando-se em coisas 

com valor de uso,29 num processo demorado e cheio de riscos. Melhor 

–continua César Benjamin- seria acumular capital sem retirá-lo da condi-

ção de riqueza abstrata, fazendo o próprio dinheiro render mais dinheiro. 

Marx chamou essa forma de acumulação de D – D’ e considerou que ela 

teria peso crescente e aumentaria a instabilidade, pois a valorização sem 

trabalho é % ctícia.

 Foi o que se viu em 2008 com a crise das hipotecas subprime de-

sencadeada pela falência do banco de investimentos Lehman Brothers em 

15 de setembro do mesmo ano. Crises como essa põem em questão o po-

tencial civilizatório do sistema. Suas consequências são mais sentidas por 

quem se encontra em situação mais vulnerável: a natureza e o trabalho 

vivo.

 A valorização sem trabalho, % ctícia, representa mais do mesmo e, 

por consequência, acentua “perigo”, não “risco”. O trabalho vivo e a natu-

reza estão em “perigo”. 

29  Valor de uso como mero suporte do valor de troca.
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7 Considerações K nais

O desenvolvimento do estudo, ainda que precise ser aprofundado, 

já permite concluir que a banalização do “risco” e da crise ambiental na 

sociedade contemporânea é acentuada pelas características recessivas do 

Estado de Austeridade. E a banalização do “risco” acentua o “perigo” em 

que se encontram a natureza e o trabalho vivo. Con% rmam-se, portanto, 

as hipóteses “a” e “b”.

Também permite responder à pergunta inicial: a transformação da 

Terra em um sistema energético fechado precisa ser compreendida como 

“perigo”, porque identi% ca o que é limitado ao que é % nito30 e, assim, torna 

certo o resultado. 

Sem que se considere a homogeneização e a concentração cres-

centes (ao lado da fragmentação), não se considera a empresa capitalis-

ta como sendo o sujeito que mais produz e distribui “riscos” e “perigos”, 

tampouco acontecimentos de extrema relevância como a recente fusão 

(concentração) da empresa de biotecnologia Monsanto com a empresa 

Bayer, fornecedora de herbicidas utilizados no cultivo de plantas trans-

gênicas.31 

Que Prometeu e Marx nos ajudem.
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Uma ponte entre Za+ aroni, Ferrajoli e Ost – a construção do 
modelo de juiz democrático contemporâneo (e constitucional) 

na sociedade hipercomplexa1

 Diógenes V. Hassan Ribeiro

1 Introdução

Na obra Poder Judiciário – Crise, acertos e desacertos, publicada em 

1995, pela Editora Revista dos Tribunais, Eugenio Raúl Za� aroni, notável 

jurista argentino, expõe uma classi% cação da magistratura, ancorada em 

uma ideia de evolução. Em textos mais recentes, Luigi Ferrajoli enfatiza, 

em um deles2, Constitucionalismo principialista e constitucionalismo ga-

rantista, publicado em 2012, o garantismo positivista, inserido na ideia de 

garantismo constitucionalista e contra as noções de constitucionalismo 

principialista e pan-principiologismo3, em outro, Nove massime di deonto-

logia giudiziaria4, de fevereiro de 2013, traz nove máximas da deontologia 

judiciária. Para tornar mais complexo esse contexto envolvente e inda-

gador, é necessária a inserção dos juízes Júpiter, Hércules e Hermes em 

conformidade às metáforas criadas por François Ost no artigo que publi-

cou em 1993, traduzido para o idioma espanhol como Júpiter, Hércules, 

Hermes: tres modelos de juez5.

1  Artigo que teve como motivação curta palestra ministrada no Curso Inicial de Formação dos 
Magistrados aprovados no Concurso para a Magistratura no Estado do Rio Grande do Sul, pro-
ferida em 4 de junho de 2014. O Professor Dr. Ingo Wolfgang Sarlet também participou e deu 
importante contribuição para o evento.
2  FERRAJOLI, Luigi; STRECK, Lenio Luiz; TRINDADE, André Karam. Garantismo, hermenêuti-

ca e (neo)constitucionalismo – Um debate com Luigi Ferrajoli/Alexandre Morais da Rosa ...[et al.]. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012 (Constitucionalismo garantista e constitucionalismo 
principialista e Constitucionalismo garantista e o estado de direito).
3  Expressão cunhada por Lenio Luiz Streck.
4  Disponível em: <http://www.magistraturademocratica.it/mdem/upy/fsentenza/L’interven-
to%20di%20Luigi%20Ferrajoli.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2014.
5  Disponível em: <http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_academia/revistas/08/jupi-
ter-hercules-hermes-tres-modelos-de-juez.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2014.
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Esses textos servem de base à pesquisa que ora se publica em for-

ma de artigo, mas outras leituras, evidentemente, fazem parte das ideias 

que serão expostas.

A motivação da pesquisa e do artigo se deveu a um evento em es-

pecial, uma curta palestra ministrada no Curso de Formação Inicial dos 

Magistrados aprovados no último concurso no Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul6. Mas há uma motivação mais antiga, frequente, perma-

nente, que indaga sobre os rumos do Poder Judiciário e sobre a grande 

diversidade cultural e de posições que orientam os Magistrados, em es-

pecial: a constante busca e necessidade de aprimoramento do Judiciário 

e da sua magistratura. Há muito para ser escrito a respeito. Esta é uma 

pequena contribuição.

2 A evolução dos modelos de magistratura

Segundo Za� aroni, a magistratura pode ser classi% cada em três 

modelos, percebendo-se uma nítida característica evolutiva nos modelos. 

Esses modelos expostos por Za� aroni iniciam pela análise da seleção para 

o acesso aos cargos dos Magistrados. A forma de seleção tem relevante re-

percussão na característica da magistratura analisada. Situa este autor que 

o primeiro dos modelos, o empírico-primitivo, começou a ser identi% ca-

do e também a ser superado com a necessidade de quali5 car tecnicamente 

os juízes, o que foi posto em relevo por Frederico II, da Prússia, quando 

ascendeu ao trono, em 31 de maio de 1740. Estabeleceu-se, então, uma 

perfeita burocracia judiciária, que era o modelo mais complexo que teria 

antecedido aquele modelo posto por Napoleão Bonaparte. A necessidade 

de propiciar melhor quali% cação técnica aos juízes foi resolvida, na épo-

ca, na Inglaterra, com a seleção dos juízes entre os advogados de maior 

prestígio, enquanto na França, logo após a Revolução Francesa, houve a 

inferiorização da função judiciária e da função jurídica.

6  Este artigo é dedicado, como uma homenagem, aos novos Magistrados.
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Na França, a subestimação da função jurisdicional se deveu à des-

con% ança original que antecedeu à Revolução Francesa. A justiça, então, 

estava depositada nos “parlamentos”, quando era tratada como proprie-

dade, ou seja, os cargos eram vendidos, herdados ou alugados. Com a 

Revolução Francesa, como reação àquele “estado da Justiça”, os cargos 

passaram a ser exercidos por funcionários públicos estatais. Daí adviria 

a noção de que, na França, “inexiste autoridade superior à da legislação”, 

o que valia para o Rei, mas também valia para os juízes e, então, como 

corolário o velho dito de que os juízes eram “a boca da lei (la bouche de la 

loi)”. No ano de 1810, com “a grande lei”, Napoleão impôs a centralização 

da seleção com o Executivo, não havendo necessidade de quali% cação téc-

nica e tudo dependia do Governo, do Executivo.

Portanto, as mudanças iniciaram-se pela constatação da necessi-

dade de maior quali% cação técnica dos Magistrados. Entre as possibili-

dades de obter maior quali% cação técnica estava a alteração da forma de 

acesso aos cargos da magistratura.

A forma de seleção possibilita uma identi% cação de grau entre os 

modelos. Caracterizando-se a seleção, no modelo tecno-burocrático, por 

seleção técnica, o que o distingue do modelo empírico primitivo, quan-

to “mais forte” for a seleção, como, por exemplo, por meio de concurso 

público de provas e títulos, mais distante estará este modelo do primeiro, 

mas quanto “mais fraca” for a seleção, como, por exemplo, por formação 

burocrática ou por designação interna por “mérito” do servidor, mais pró-

xima estará do primeiro modelo.

2.1 O modelo empírico primitivo

Na celebrada classi% cação de Za� aroni, este é o modelo mais 

distante no tempo, mas em vários Estados ainda persiste, inclusive, por 

incrível que possa parecer, nos Estados Unidos da América. Caracteri-

za-se, essencialmente, por uma forma de acesso político-partidária. Por 
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um lado, então, há uma arbitrariedade seletiva, por outro há carência de 

quali5 cação técnica. Nesse modelo não é assegurada a independência da 

magistratura e, por decorrência, o seu atributo mor – a imparcialidade. 

A cultura jurídica é pobre, frágil e pertence, acentuadamente, a regimes 

não democráticos ou pouco democráticos, ou, ainda, a democracias sem 

estabilidade ou primitivas. Quando esse modelo é praticado em demo-

cracias desenvolvidas, então há freios opostos pela sociedade ao poder, ou 

as de% ciências são superadas por instituições que controlam o poder ou 

o limitam.

Assim, situam-se neste modelo, conforme Za� aroni, o Judiciário 

inglês, o Judiciário americano e o Judiciário dos “socialismos reais” (os 

países que formavam a URSS e Cuba), assim como o Judiciário da Bolívia, 

da Costa Rica, do Equador, de El Salvador, Honduras, México, Panamá, 

Nicarágua, República Dominicana e Venezuela. Logicamente que, quanto 

ao inglês e ao americano, possuem fórmulas de compensação das des-

vantagens com o controle pela sociedade, ou pela cultura e pela tradição 

democrática. Na Argentina, também vige o modelo empírico-primitivo, 

embora em algumas províncias se aproxime do modelo tecno-burocrá-

tico, pois a seleção é partidária, constante da Constituição Nacional, e o 

governo do judiciário % ca com a Corte ou com o Supremo Tribunal.

Relativamente ao Judiciário inglês, é certo que neutralizou, pelas 

suas tradições e pela cultura do povo, várias das carências primitivas.

Essencialmente há um elevado arbítrio no acesso aos cargos da 

magistratura, com Judiciário verticalizado e nomeações políticas, ainda 

que, em algumas situações, não haja a exclusividade da nomeação pelo 

Executivo, cabendo também ao Legislativo, ou mediante listas. Há casos, 

ainda, em que se acentua uma “domesticação” dos juízes, quando o pro-

vimento do cargo é por tempo reduzido: quanto mais breve, pior para 

independência do Magistrado.
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2.2 O modelo tecno-burocrático

Estão neste modelo, preferencialmente, o Judiciário brasileiro e o 

Judiciário da Colômbia. O Judiciário da Alemanha também se situa neste 

modelo, embora atenuado, considerando a organização federal e a exis-

tência de um Tribunal Constitucional. O Judiciário do Japão estaria em 

uma fase mais aprimorada deste modelo.

No Brasil, este modelo de seleção forte para o acesso aos cargos de 

Magistrados vigora desde a época do Estado Novo, no Governo de Getú-

lio Vargas. Segundo Za� aroni, não se insere no modelo democrático con-

temporâneo, uma vez que não há governo por órgão horizontal e porque 

o tribunal constitucional é composto por designação puramente política 

e não dispersa, sendo o único caso, das Cortes, de designação política, 

enquanto que os tribunais têm, na sua composição, um quinto dos cargos 

integrado por membros do Ministério Público e por advogados.

Este modelo advém da eliminação da arbitrariedade na seleção 

para o acesso aos cargos da magistratura, com o que % ca garantido o nível 

técnico exigido. O juiz tecno-burocrático revela-se formalista e seu per% l 

continua, de certo modo, deteriorado, tal como no modelo empírico-pri-

mitivo, agora com uma tendência carreirística. A crítica de Za� aroni a este 

modelo é severa, pois diz também que a independência, na melhor das 

hipóteses, é apenas externa e o controle de constitucionalidade, se houver, 

terá reduzida incidência. E, conquanto a cultura jurídica seja superior, há 

reduzido estímulo para voos teóricos, com a conservação dos “métodos 

exegéticos e dos argumentos pragmáticos”. Evidentemente que se a% rma, 

por este modelo de magistratura, o Estado de Direito, contudo com um 

caráter legalista, não constitucionalista. Não há, na prática, relevantes di-

ferenças do modelo empírico-primitivo, embora mais estável, necessaria-

mente não democrático, e que poderá ser claramente autoritário.
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2.3 O modelo democrático contemporâneo

A instauração deste modelo parte da seleção, forte, para o acesso 

aos cargos da magistratura, do modelo anterior, que poderá, inclusive, ob-

ter o incremento de um controle do processo seletivo. Em todos os demais 

aspectos há sensíveis melhorias: a qualidade do serviço melhora com o 

constante controle de constitucionalidade, havendo redução do formalis-

mo; o juiz teria um per% l politizado, não partidário, nem burocratizado; 

a independência ocorre no nível externo e interno; o tribunal constitu-

cional é designado por uma seleção dispersa, elevando o seu nível; a ma-

gistratura recebe e proporciona melhores condições para o investimento 

produtivo racional; caracterizando-se por uma magistratura pluralística 

e, então, dinâmica, são possíveis os voos teóricos exigidos; a forma cons-

titucional aprimora e fortalece o Estado de Direito; a estrutura tem como 

característica geral a de democracia, desde que real, não obstaculizada 

por vícios instrumentais ou por normas constitucionais meramente pro-

gramáticas.

A opção exercida no pós-guerra pelos países do sistema continen-

tal europeu, com exceção da Inglaterra, seguindo a França, pela institui-

ção de conselhos, foi a que possibilitou uma tendência de superação do 

modelo tecno-burocrático. Com efeito, na França, na Itália, na Espanha, 

em Portugal, na Alemanha e no Japão, há uma clara tendência de supera-

ção do modelo tecno-burocrático de magistratura com o possível ingresso 

em um modelo democrático contemporâneo.

No Brasil, com a Emenda nº 45, de 30 de dezembro de 2004, foi 

criado o Conselho Nacional de Justiça, de composição dispersa, integrado 

por quinze conselheiros, sendo 8 Magistrados de carreira, presidido pelo 

Presidente do Supremo Tribunal Federal, além de dois membros do Mi-

nistério Público, dois advogados e dois cidadãos de notável saber jurídico 

e reputação ilibada, indicados pelo Senado da República e pela Câmara 
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dos Deputados. Este Conselho tem a % nalidade de contribuir para que a 

prestação jurisdicional seja realizada com moralidade, e% ciência e efeti-

vidade, em benefício da cidadania. É um órgão do Poder Judiciário com 

sede em Brasília/DF e atuação em todo o território nacional, que visa, por 

meio de ações de planejamento, à coordenação, ao controle administrati-

vo e ao aperfeiçoamento no serviço público da prestação da Justiça. É um 

órgão direcionado precipuamente ao controle e à transparência adminis-

trativa e processual.

Analisada, portanto, a obra de Za� aroni, com a vigência desta 

emenda constitucional, desde 2004 o Judiciário brasileiro também en-

vereda para ingressar no modelo democrático contemporâneo, conside-

rando que já ostenta uma seleção forte, acesso aos cargos por meio de 

concurso público de provas e títulos que, embora não caracterize uma 

condição para o ingresso nesse novo modelo, há de signi% car um carac-

terística que torna mais fácil esse aprimoramento. Contudo, o Judiciário 

brasileiro tem muito caminho pela frente para, efetivamente, ingressar no 

modelo democrático contemporâneo, superando os vícios da burocra-

cia pro% ssional. É certo que um dos momentos necessários de superação 

dar-se-á com o aprimoramento do acesso aos tribunais e das promoções. 

Za� aroni, aliás, é contrário à carreirização da magistratura, dizendo que 

o acesso a cargos superiores somente deve ser possível mediante novo 

concurso de provas e títulos, quando o Magistrado se mostrar capaz de 

ascender a cargos superiores.

Sinala, contudo, Za� aroni que tudo o que foi dito sobre os judiciá-

rios desses Estados, tal não signi% ca que já caracterizem um modelo de-

mocrático contemporâneo, estando uns mais próximos ainda do modelo 

tecno-burocrático, como é o caso do Brasil, enquanto outros estão em 

níveis bem mais avançados, como é o caso da Alemanha.
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3 O constitucionalismo garantista – um juspositivismo reforçado

Luigi Ferrajoli, em textos mais recentes, apresentou desenvolvi-

mentos importantes da sua teoria garantista. A proposta do presente arti-

go é esboçar uma vinculação entre as ideias do jurista argentino, Eugenio 

Raúl Za� aroni, e de jus% lósofo italiano. Por evidente que se limita essa 

proposta a tentar vincular o modelo democrático contemporâneo de ma-

gistratura às concepções atuais de Ferrajoli.

A proposta guarda elevada di% culdade, considerando a sua origi-

nalidade, daí a possibilidade de receber críticas acerbas. Todavia, o propó-

sito otimista e construtivo que move a tentativa é alvissareiro, razão pela 

qual são aguardadas as críticas.

Convém observar, desde logo, que, diversamente de Za� aroni, não 

se conhece obra ou texto de Ferrajoli que trata de classi% car a magistratu-

ra em modelos, ou que sinalize alguma característica atual da magistratu-

ra. Todavia, Ferrajoli publicou recentemente um artigo em que apresenta 

“nove máximas deontológicas da magistratura”, no qual possibilita uma 

análise da sua compreensão da judicatura.

É evidente que quando Za� aroni trata de modelos de magistratura 

somente de forma indireta cogita dos juízes integrantes. Trata, então, do 

per% l dos juízes que caracterizam os diversos modelos. Ferrajoli, a seu 

turno, trata da aplicação da teoria do garantismo, uma teoria de aplica-

ção da constituição e dos direitos fundamentais, originalmente apresen-

tada com vistas ao direito penal, mas que também tem repercussão como 

um modelo normativo de direito, como uma teoria jurídica ou de direito e 

como uma 5 loso5 a política.

Como modelo normativo de direito, enuncia o Estado de Direito 

como o poder submetido à lei formal e substancial; na relação de demo-

cracia com o Estado de Direito, não apenas “quem” ou “como”, mas “o 

que” deve decidir ou “o que” não deve decidir, nisso com pertinência aos 
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direitos fundamentais; na relação do Estado de Direito Liberal com o Es-

tado de Direito Social, % cam claros os deveres públicos negativos mais os 

deveres públicos de fazer; e nos âmbitos da democracia formal e substan-

cial, enfatiza-se que, apesar, ou além, da vontade da maioria, os direitos 

fundamentais de todos devem ser tutelados.

Como teoria jurídica ou de direito, enuncia o positivismo jurídico 

como certeza do direito vigente; separa o direito da moral e da política; 

caracterizando a legalidade substancial como fonte da vigência e validade 

das leis; a seu turno, na sua relação, o direito válido não coincide com o 

direito vigente, nem, tampouco, com o direito efetivo, pois o garantismo 

não é uma visão unidimensional, daí a possibilidade de crítica ao direito 

vigente; por igual, na crítica ao positivismo jurídico, o julgador, por evi-

dente, não é obrigado a aplicar o direito vigente, apenas o direito válido, 

a% nal o juízo sobre a validade é um juízo de valor.

Por % m, como teoria política, na dicotomia entre as concepções de 

Estado-% m, como aquele ente que subordina a sociedade e o indivíduo, 

sendo supras social e supra individual, e o Estado-instrumento, em que o 

Estado se legitima tão só para tutelar os direitos fundamentais, o garan-

tismo se insere neste último modelo, pois o garantismo é a justi% cação 

externa do Estado, equivalente a garantia dos direitos fundamentais, em 

conformidade a uma visão pessimista do poder, impondo limites e garan-

tias, já que não há um “poder bom”.

O rigor positivista que se percebe da obra de Ferrajoli, desde 

Diritto e ragione: teoria del garantismo penale, publicada em 1990, é facil-

mente constatado pelo elenco de dez axiomas relativamente ao direito pe-

nal. Os três primeiros dizem respeito ao direito de punir do Estado, o di-

reito de impor pena: (i) sem crime, não há pena; (ii) sem lei anterior que o 

de% na, não há crime e, (iii) sem necessidade, não há crime. Os outros três 

tratam do direito de o Estado dizer o que é crime, de o direito do Estado 

de proibir: (iv) sem dano (ofensa), não há necessidade; (v) sem materiali-
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dade (exteriorização), não há dano e, (vi) sem culpa, não há materialidade 

(exteriorização). Os últimos quatro tratam do processo, do direito/poder 

de julgar: (vii) sem jurisdição legítima, não há culpa; (viii) sem acusação, 

não há jurisdição; (ix) sem prova contra a inocência, não há acusação e, 

(x) sem defesa, não há presunção de inocência.

Atualmente, porém, Ferrajoli volta-se contra as inovações que con-

tém um possível retrocesso da teoria jurídica, apresentadas em forma de 

constitucionalismo jusnaturalista, pós-positivismo e neoconstitucionalismo, 

assim como o pan-principiologismo, este praticado no Brasil. Nesses tex-

tos, ao constitucionalismo jusnaturalista, Ferrajoli contrapõe o constitucio-

nalismo juspositivista, que defende. O jus% lósofo italiano esclarece, contu-

do, que os defensores da primeira corrente, antijuspositivista, não aceitam 

ser jusnaturalistas, pois são apenas não positivistas ou, então, pós-positi-

vistas. Mas o que coloca estes muito próximos daqueles é, exatamente, o 

entendimento de que grande parte das normas constitucionais, sobretudo 

dos direitos fundamentais, seriam princípios ético-políticos, tendo como 

base “uma distinção forte, qualitativa e estrutural, entre princípios e re-

gras”. E os princípios seriam objeto de ponderação, enquanto que as regras 

de subsunção.

Contudo, essa distinção dos princípios das regras certamente tam-

bém é utilizada pelos juspositivistas.

A divergência relevante de Ferrajoli inicia pela identi% cação do 

que denomina constitucionalismo argumentativo ou principialista, que 

classi% ca os direitos fundamentais como valores ou princípios morais es-

truturalmente diversos das regras, uma vez que os princípios carregam 

uma normatividade mais fraca, em que não pode haver subsunção, mas 

ponderação legislativa e judicial. Em contraposição, defende o constitu-

cionalismo normativo ou garantista, que se estabelece na ideia básica de 

normatividade forte, regulativa, ou seja, tem como tese central que a gran-

de parte, com exceção de alguns apenas, dos princípios constitucionais, 
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caracterizadamente os direitos fundamentais, con% guram regras e, por 

decorrência, exigem a existência e a edição de regras que se dividem em 

proibições de lesão ou obrigações prestacionais, como garantias.

Segundo Ferrajoli, o constitucionalismo principialista ou não po-

sitivista se situa claramente na corrente, embora negada, que aprimorou 

o jusnaturalismo. Nesses termos, o constitucionalismo revela a necessi-

dade de superar, talvez até negar, o positivismo jurídico, considerando 

que este não seria, atualmente, idôneo para possibilitar a compreensão 

e dar a solução para as democracias constitucionais do presente. Nesses 

termos, desapareceu a separação entre direito e moral, caracterizadas nas 

expressões validade e justiça. Isso porque as Constituições estão impreg-

nadas de princípios de justiça ético-políticos como igualdade, dignidade 

da pessoa humana, além dos direitos fundamentais. A moral, então, que 

era externa ao direito, agora o integra. Estariam, conforme Ferrajoli, nessa 

corrente os expoentes do direito Ronald Dworkin, Robert Alexy, Carlos 

Nino, Gustavo Zagrebelsky, Manuel Atienza e, ainda, Michel Troper, este 

que, mesmo sendo juspositivista rígido, enuncia que o constitucionalismo 

é incompatível com o positivismo jurídico.

Daí, a maior parte das normas constitucionais, especialmente os 

direitos fundamentais, não seriam regras, por isso não se submetem ao 

critério da subsunção, mas são submetidos à ponderação e ao balancea-

mento, já que estariam em permanente e virtual con> ito. São três, portan-

to, as características dessa corrente de pensamento com origem e matriz 

anglo-saxônica: (i) contraria o positivismo jurídico e a ideia de separação 

do direito da moral; (ii) considerando que as normas constitucionais se-

riam princípios, não regras, desfruta de centralidade a argumentação e, 

(iii) o direito é concebido como uma prática jurídica, con% ada, então, à 

atividade dos juízes, nesse ponto, tendo destaque o realismo jurídico, po-

dendo ser visto também como neopandectismo, no seu confronto com a 

normatividade do direito. Em suma, o direito seria o que, de rigor, dizem 

os tribunais, ou, de maneira ampla, o que os atores jurídicos dizem que é 
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o direito, conforme suas práticas interpretativas e argumentativas.

Para essa noção, o direito, então, seria apenas fato, ignorando a sua 

normatividade. O plano da e% cácia/aplicação do direito é confundindo, 

assim, com o plano da validade.

A contraposição de Ferrajoli se dá pelo juspositivismo reforçado, 

como constitucionalismo garantista, propondo uma relação entre o po-

sitivismo jurídico e a democracia, dizendo mesmo que se trata da mu-

dança de paradigma do velho modelo juspositivista. Nesse sentido, po-

sitiva não somente o ser, mas também o dever-ser do direito, por isso o 

constitucionalismo superou a última forma de governo dos homens, em 

conformidade à tradicional democracia representativa, que se mostrava 

na onipotência da maioria. A legalidade, portanto, não é somente a con-

dição da validade das normas infralegais, mas, sobretudo, tem também 

condicionada a sua validade, que se con% gura no respeito e na atuação das 

normas constitucionais.

Sobreleva notar que há uma substancial relação entre democracia 

e positivismo jurídico que se acentua e se aprofunda com a democracia 

constitucional. Nesses termos, a produção positiva do direito decorrente 

dessa disciplina rígida seria a condição de possibilidade da democratiza-

ção da forma e do conteúdo do direito.

Aqui, o conteúdo do constitucionalismo garantista como modelo 

de direito, antes tratado, se converte em positivação inclusive dos princí-

pios, que orientam e subjazem a totalidade da produção normativa, im-

pondo o controle de constitucionalidade e a anulação das leis inválidas, 

mormente quando se tratem de violações aos direitos de igualdade e de 

liberdade, mas, com relação aos direitos sociais, as lacunas exigem a in-

tervenção legislativa.

Como teoria do direito, insere a divergência entre o dever ser (cons-

titucional) e o ser (legislação) do direito, sendo relevante o direito consti-
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tucionalmente ilegítimo que se encontra nas antinomias consequentes à 

produção de direito inválido, pois em contraste com a Constituição, mas 

havendo, também, as lacunas caracterizadas nas omissões, especialmente 

nas garantias dos direitos sociais.

E, como 5 loso5 a do direito, ou teoria política, enuncia uma teo-

ria da democracia substancial, para além da formal, que se ancora sobre 

quatro dimensões que correspondem às garantias de diversas classes de 

direitos: (i) os direitos políticos; (ii) os direitos civis; (iii) os direitos de 

liberdade e (iv) os direitos sociais. Essas classes de direitos então não são 

apenas valores objetivos, mas principalmente conquistas históricas, resul-

tado das lutas e das revoluções de muitas gerações.

Em suma, nenhum dos signi% cados expostos por Ferrajoli possi-

bilita alguma conexão do direito com a moral, mas a sua distinção e sepa-

ração é reforçada. Essa ênfase na separação equivale a um limite ao poder 

dos juízes e ao seu arbítrio moral e ao poder dos legisladores no intento 

de invadir a vida moral das pessoas. Separa, portanto, o direito válido do 

direito, que seria eventualmente pelos juízes e pelos legisladores, conside-

rado arbitrariamente justo.

3.1 Máximas da deontologia da magistratura democrática segundo 
Ferrajoli

O jus% lósofo que já elaborou axiomas do garantismo trouxe, no 

XIX Congresso da Magistratura Democrática de Roma, ocorrido entre 

31 de janeiro e 3 de fevereiro de 2013, a público, então, nove máximas de 

deontologia do Judiciário. O contexto desta pesquisa e do artigo favorece 

para que sejam tratadas também aqui e serão expostas na forma linear e 

numérica tal como exposto no texto original.

Primeira máxima – a consciência do caráter “terrível” e “odioso” do 

Poder Judiciário. Esta seria possivelmente a mais desagradável. Montes-
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quieu já teria mencionado que o Poder Judiciário é um poder terrível, e 

Condorcet esclareceu que não é um poder bom ou justo, mas um poder 

odioso, neste último sentido porque, diversamente do Poder Legislativo, 

Executivo ou político, é um poder do homem sobre o homem, e que é 

capaz de estragar o resto da vida da pessoa sobre a qual se exerce. Então, é 

terrível e odioso, sobretudo o penal, que apenas as garantias podem limi-

tá-lo, mas não anulá-lo, mas é tanto mais legítimo quando mais limitado 

pelas garantias.

Segunda máxima – a consciência do caráter relativo e incerto da ver-

dade processual e, portanto, de uma margem irredutível da ilegitimidade do 

exercício da jurisdição. A verdade processual é obtida pela aplicação da lei e 

sempre será uma verdade aproximada, opinativa de direito e probabilística 

de fato. Essa ilegitimidade do judiciário é reduzida pelo respeito rigoroso 

às garantias, pela sujeição do juiz às leis, mas não é eliminada. Sobretudo 

em matéria penal, há uma regra que proporciona a averiguação da verdade 

jurídica que consiste na proibição estrita, em homenagem ao princípio da 

estrita legalidade e taxatividade, da analogia in malam parten.

Terceira máxima – o valor da dúvida e a consciência da permanen-

te possibilidade de erro de fato e de direito. A verdade processual do fato 

é sempre uma verdade probabilística, por isso é sempre possível o erro. 

Somente há verdade absoluta na matemática e na tautologia da lógica. 

Em matéria empírica, nas ciências naturais e nas ciências humanas, a ver-

dade absoluta é inatingível. Nesses termos, o valor da dúvida, a rejeição 

de qualquer arrogância cognitiva, a prudência dos julgamentos, que se 

extrai do nome juris prudência, como estilo moral e intelectual da prática 

judiciária, com a consciência de que o erro é sempre possível. Assim, nem 

mesmo o membro do Ministério Público poderia escrever algo intitulado 

“eu sei” a propósito de um processo em curso e ainda sendo instruído.

Quarta máxima – a disponibilidade de ouvir e escutar as razões 

opostas e a indiferente busca sobre a verdade. Signi% ca a disponibilidade 
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do juiz, mas também do membro do Ministério Público, de ouvir todas 

as diferentes razões opostas, inclusive a exposição à refutação e à falsi% -

cação7, jurídica ou de fato, da hipótese acusatória. Essa disponibilidade 

expressa uma atitude de honestidade intelectual e de responsabilidade 

moral, que se baseiam na consciência epistemológica da natureza não 

mais que probabilística da verdade de fato. O contraditório preside o jul-

gamento ao qual deve se expor e suportar a acusação pública, pois dessa 

penosa consequência residem valores éticos e epistemológicos. Depen-

dem dessa disponibilidade de escutar todas as razões opostas a justiça e 

a imparcialidade do julgamento, assim como da instrução do processo e 

demais investigações preliminares.

Quinta máxima – a compreensão e a valorização equitativa da sin-

gularidade de cada processo. É uma dimensão cognitiva do julgamento, 

que resguarda a compreensão e a valorização das circunstâncias singula-

res e irrepetíveis que se revelam em cada processo, em cada evento subme-

tido a julgamento naquele processo, profundamente diverso de qualquer 

outro. Por isso, nem o juiz nem o Ministério Público podem subtrair-se 

dessa compreensão equitativa da sua especi% cidade e irrepetibilidade, daí 

a necessidade de ter uma atitude de indulgência, sobretudo em relação à 

parte mais débil. E essa indulgência não pode deixar de intervir, inclusive, 

na aplicação da pena, pois a pena não consistir em tratamento contrário 

ao senso de humanidade, somente cabendo pena quando é inevitável e no 

mínimo previsto na legislação.

Sexta máxima – respeito pelas partes do processo. O direito penal no 

modelo garantista equivale à lei do mais débil e, no momento do processo 

em que se desenvolve a acusação estatal, o sujeito mais débil é, sempre, o 

7  Aqui, Ferrajoli recorda, precisamente, do chamado princípio da falseabilidade, criado por Karl 
Popper, em 1930, na obra A lógica da pesquisa cientí5 ca, tratando do princípio da indução, de 
Hume. Popper inverte a conclusão de que “um enunciado, para ser tido como cientí% co devia po-
der provar ser verdadeiro” para, mediante o princípio da falseabilidade, dizer que “um enunciado 
cientí% co deve poder ser falso”. Esse entendimento veio demonstrado com a teoria da relatividade 
e com a teoria quântica.
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acusado. Certamente que, no momento do delito, a parte mais débil é a ví-

tima, o ofendido, mas, no momento do processo, o débil é o acusado, mes-

mo que seja um ma% oso, um terrorista ou um político corrupto. Nesse 

sentido, no direito penal, o respeito pelo acusado estabelece a assimetria 

que sempre deve subsistir entre a civilidade do direito e incivilidade do 

delito, que reforça a primeira e demonstra a ilegitimidade e o isolamento 

da segunda.

Sétima máxima – capacidade de inspirar a con5 ança das partes e 

também do acusado. O Magistrado não deve se aproximar do consenso da 

opinião pública. O juiz deve ser capaz de absolver quando todos querem 

a condenação e de condenar quando todos querem a absolvição. O juiz 

deve inspirar a con% ança na sua imparcialidade, na sua honestidade inte-

lectual, no seu rigor moral, na sua competência técnica e na sua capacida-

de de julgamento. E não se deve esquecer de que todos aqueles que sofrem 

um julgamento também serão os juízes severos dos seus juízes e nunca os 

esquecerão, pois irão examinar a sua imparcialidade ou a sua partidari-

zação, o seu equilíbrio ou a sua arrogância, a sua sensibilidade ou a sua 

obtusa burocracia. Sobretudo recordarão se foram violados ou garantidos 

os seus direitos. E somente no segundo caso defenderão a jurisdição e a 

independência como sua garantia.

Oitava máxima – o valor da discrição do Magistrado no resguardo 

dos processos que julgam. Essa é uma regra de sobriedade e de discrição na 

sociedade do espetáculo contemporânea, por isso os Magistrados devem 

evitar qualquer forma de protagonismo judiciário e de exibicionismo. 

Existe sempre uma tentação, considerando que são titulares de “um poder 

terrível”, relativamente à notoriedade, ao aplauso e à autocelebração como 

um poder bom. A % gura do juiz star ou do juiz estrela é a negação do 

modelo garantista da jurisdição. É inadmissível que os Magistrados dis-

cursem em público sobre os processos que estão conduzindo. A exposição 

pública de uma argumentação acusatória, de parte do Ministério Públi-

co, é também desoladora, e seria ainda mais se proviesse do Magistrado, 



Uma ponte entre Za� aroni, Ferrajoli e Ost – a construção...

83

mesmo que ele apenas tecesse algumas considerações menos expressivas e 

tendenciais relativamente ao processo. Se o populismo político, puramen-

te demagógico, reforça o consenso e é fonte da legitimidade dos poderes 

políticos, bem mais grave é o populismo judiciário, que é mesmo intole-

rável e é um trampolim para a carreira política.

Nona máxima – a inadmissão de uma possível suspeita de uso polí-

tico da jurisdição. É óbvio que não se admite o uso político da jurisdição 

penal, mas, para além disso, não se admite nem a mínima suspeita de 

eventual uso político da jurisdição. Ligada à máxima anterior, não é possí-

vel compreender a magistratura como instrumento para o alcance de car-

gos eleitorais pelos Magistrados, ou para eventuais cargos públicos outros 

diversos. A con% ança na jurisdição perderia imensamente se servisse de 

instrumento a quaisquer outras % nalidades diversas, por isso não se pode 

permitir nem a suspeita dessa utilização.

Essas, portanto, as máximas elaboradas por Luigi Ferrajoli a pro-

pósito da identi% cação de uma magistratura democrática. Indiscutivel-

mente são máximas porque nos é difícil, verdadeiramente, rebatê-las, 

considerando o seu conteúdo substancial que observam o quadro históri-

co do Estado Constitucional e Democrático de Direito atual na sua vincu-

lação com a prestação jurisdicional. Efetivamente, essas máximas contêm 

imensa sabedoria e poder de síntese sobre as condições da magistratura 

que se pretende democrática e constitucional.

4 Os juízes Júpiter, Hércules e Hermes

François Ost tem desenvolvido obras que podem ser de% nidas 

como leituras extremamente prazerosas, embora inusitadas, pois suas 

obras são surpreendentes, portanto criativas, pondo olhares sobre pontos 

antes nunca vistos. O artigo publicado originalmente em 1993 é assim. 

Desenvolve, tal como Za� aroni desenvolveu em 1995, mas sob outra óti-
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ca, um modelo de magistratura, de cunho evolutivo.

A descrição de Ost parte da ideia posta originalmente por Ronald 

Dworkin, do juiz Hércules, que então desenvolve com outras % guras me-

tafóricas: Júpiter e Hermes.

O primeiro desses modelos, a origem, considerando que haveria 

uma evolução cronológica, é o juiz jupiteriano. Caracteriza-se pelo fato 

de ser portador e revelador da hierarquia da legislação desde a % gura pi-

ramidal kelseniana. Desde a ideia de jusnaturalismo, em que existe um 

direito vigente desde sempre e, considerando seus primórdios, prévios ao 

jusnaturalismo racionalismo, vem de cima, inclusive é posto por tábuas 

da lei, do Monte Sinai, depois pelos códigos, expressado no Código Na-

poleônico, na fase da codi% cação do direito, chegando às constituições 

modernas. Desses elementos constitutivos do direito decorre a irradiação 

da justiça de que é portador o juiz Júpiter.

Este modelo continua, ainda hoje, sendo ensinado nos cursos ju-

rídicos e na vasta doutrina, assim nos compêndios que preservam a juris-

prudência, consistentes nas decisões dos tribunais. É, a% nal, a observância 

da Constituição e, especialmente, da pirâmide do sistema jurídico, nos 

princípios da unidade da Constituição e da sua supremacia, mormente na 

hierarquia do ordenamento jurídico. Nesses termos, o direito está redu-

zido a um único autor e supremo e, ainda, a uma obra única, ou perfeita-

mente sistematizada. Assim, percebe-se o sucesso das codi% cações, nessa 

fase evolutiva, em que há uma racionalização formal do sistema jurídico, 

mas que promove uma simpli% cação do material jurídico, repercutindo 

em uma nivelação do próprio sistema social. Contudo, a ser tomado como 

verdade que se ingressou na era da complexidade, esse modelo piramidal 

e baseado na codi% cação por certo entrou em crise. O juiz Júpiter é um 

servo da lei.

O segundo dos modelos de juiz parte da ideia de Ronald Dworkin: 

o juiz Hércules. A mitologia grega descreve Hércules como um semideus, 
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% lho de Zeus, amaldiçoado por Hera, esposa de Zeus. Todavia, o semi-

deus vive em estado de culpa e de expiação da culpa por ter cometido 

infanticídio instigado por Hera. Esse estado de culpa faz com que tente 

obter o perdão. Já o juiz Hércules é, por conseguinte, um juiz assistencial, 

que sobrevive depois da crise do Estado Liberal, antecedida pela dure-

za do liberalismo econômico que teve como consequência e desenvolveu 

um juridicismo meramente formal, diante da miopia/cegueira legalista da 

exegese do século XIX.

O juiz Hércules tem tarefas verdadeiramente hercúleas: cumpre-

lhe atender as economias familiares em crise, promover a recuperação das 

empresas em di% culdades evitando a sua quebra, julgar investigações de 

paternidade, mesmo que haja oposição da mãe, apreciar eventual pedido 

de aborto, dar a solução a con> itos trabalhistas e deliberar sobre a greve 

de serviços privados e públicos relevantes. Mas Hércules está sempre em 

ação, inclusive aplica normas em que o modelo de juiz anterior, o Júpiter, 

decidia à sombra dos códigos. O juiz Hércules seria uma espécie de enge-

nheiro social.

Com o juiz Hércules, entra a noção de que o direito não é um 

dever-ser, um conjunto de regras, mas um fenômeno fático complexo for-

mado pelo entendimento das autoridades judiciais. Aqui se forma a Es-

cola do Realismo Jurídico norte-americano, com a inversão da pirâmide, 

pois o direito é realizado por meio da sua aplicação a situações concretas. 

O direito se reduz ao fato, à indiscutível materialidade da decisão. A gene-

ralidade e a abstração da lei dão lugar à singularidade e ao juízo concreto.

Todavia, há possibilidade, segundo Ost, de Júpiter se humanizar, 

quando desce do Olimpo e vem dialogar com o povo e, por igual, de Hér-

cules alhear-se, mesmo que parcialmente, da sua condição humana. Nesse 

sentido, a % gura de Ronald Dworkin “tomaria os direitos – fundamen-

tais – a sério” e, ainda, especialmente nos “casos difíceis”, encontraria “a 

resposta correta”. Cumpre, ao juiz Hércules, revelar a unidade do direito, 
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a sua integridade, fortalecendo cada um dos seus julgamentos, por meio 

da coerência narrativa que melhor se adapte ao passado e ao presente do 

direito, que devem, portanto, ser ligados por essa integridade. Aqui estar-

se-ia muito distante do decisionismo e do pragmatismo.

O terceiro modelo/tipo ideal8 evolutivo de Ost, o juiz Hermes, sim-

boliza o juiz contemporâneo. Surge na forma atual de sociedade – em rede. 

A rede é também vista como rizoma (raiz que se multiplica e que não segue 

uma ordem, mas que pode também ser aérea ou transformar-se em bul-

bos), ou como heterarquia, que signi% ca uma sociedade descentralizada.

Embora essa peculiaridade, a rede jurídica é possível distinguir, 

bastando examinar os seus nós, os > uxos das informações e as interações 

das suas funções. Nesses termos, o sentido produzido pela rede não chega 

a ser imprevisível. As relações de força não são totalmente aleatórias e 

sempre há textos a interpretar. O direito, assim, é uma obra inacabada, 

porque os sujeitos de direito ao tempo em que têm direitos também o 

fazem, constantemente.

François Ost assevera que há intensa complexidade na atualida-

de, pois somos os herdeiros do direito liberal, que gerou o Estado de Di-

reito e do direito social, fruto do Estado Assistencial. Estas duas formas 

entraram em crise, mas persistem existindo. No âmago desse conjunto 

de direitos e de Estados surge o direito pós-moderno. Nesse ponto, Ost 

enuncia a existência de uma multiplicidade de atores jurídicos, não sendo 

caracterizados apenas por advogados e juízes, mas também o pedagogo, 

o industrial, o banqueiro, além do terapeuta, das associações e das socie-

dades comerciais. Nesses termos aparece o papel essencial de “usuários” 

do direito, que circula ao redor dessas categorias. Existe, também, a de-

monstrar a complexidade atual, a imbricação sistemática das funções, em 

que os agrupamentos, por exemplo, as associações e sindicatos, passam a 

dividir as responsabilidades do Poder Público; também o Judiciário em-

8  Aqui, cumpre recordar dos tipos ideais criados por Max Weber, modelos que ajudam a compreen-
der a realidade social.
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presta à administração seu estilo e seus procedimentos, com a difusão de 

um certo modo de função jurisdicional no âmbito dos outros poderes, 

inclusive privados, cabendo lembrar das comissões parlamentares de in-

quérito. As ordens jurídicas supranacionais produzem re> exos no âmbito 

dos Estados que têm de realizar negociações regionais e locais. Ost cita, 

precisamente, o direito da Comunidade Europeia que já contêm vinte mil 

diretivas e regulamentos, podendo vir a ocorrer uma burocratização ex-

cessiva resultante desse processo de racionalização e de normativização.

Em consequência, surgem outros tipos de regras e ordens. Se o Es-

tado Liberal se satisfazia com o que era proibido, o que era permitido e o 

que era obrigatório, conforme as regras, para o direito privado – tudo que 

não é proibido está permitido –, para o direito público – tudo que não está 

expressamente permitido está proibido –, o Estado atual revela uma gama 

enorme de intervenções sobre as coisas e sobre as condutas. Para a ação 

social estão possibilitados os planos, recomendações, pressupostos, decla-

rações governamentais, pactos políticos, circulares administrativas, resolu-

ções, portarias, en% m todas muito > exíveis. No direito penal há a transação 

e demais normas despenalizadoras, e no direito privado há a desjudicializa-

ção, há as perícias, as mediações, as arbitragens e as conciliações.

Todas con% guram um quadro extenso de estratégias simbólicas e 

instrumentais de ação social. Nesse caso, trata-se de um “direito líquido”, 

direito brando, ou direito > exível. Assim, François Ost perquire sobre a 

razão pela qual os alquimistas deram o nome de mercúrio a este metal 

com características muito particulares, pois Mercúrio é o equivalente la-

tino ao grego Hermes. A conclusão, portanto, de Ost de que, antes de ser 

regra e instituição, o Direito é logos (palavra, lei, razão), discurso, signi% -

cado em suspenso. Sua articulação se dá entre as coisas, entre a regra, que 

nunca é inteiramente normativa, e entre o fato, que nunca é inteiramente 

fático. Também se dá essa articulação entre a ordem e a desordem, entre a 

força e a justiça, entre a letra e o espírito.
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Então, não é difícil chegar à ideia de que o homem, que tem direi-

tos – nos direitos do homem e do cidadão – também tem responsabilida-

des, inclusive responsabilidades coletivas. O risco revelado pelo desastre de 

Chernobyl, a epidemia da AIDS e outros eventos que desbordarão as fron-

teiras dos Estados mostram os perigos dos tempos atuais. Agora, inclusive o 

desastre de Fukushima e o terrorismo contra as Torres Gêmeas. Liberdades 

com responsabilidades, direitos com deveres. Pois o juiz Hermes se desloca 

nesses limites, com novos desa% os: a engenharia genética, as manipulações 

biológicas a serviço da eugenia, a determinação do sexo dos % lhos e outras 

evoluções.

Nesse momento, reaviva-se a velha noção de prudência que dá o nome 

a um certo direito – jurisprudência. O juiz Hermes, então, dirá: “Na dúvida, 

abstenha-se”. Contudo, um dia, ou outro, ou mais tarde, Hermes será constran-

gido a decidir. Assim, o direito de Hermes é um direito líquido, mercurial.

5 O modelo de magistratura democrática contemporânea e constitucio-
nal na sociedade hipercomplexa

Esses autores estudados podem demonstrar quais caminhos se-

guir, como prosseguir adiante, como evoluir, como sair de um certo pri-

mitivismo imposto por conservadores que não enxergam que o futuro já 

chegou, que o futuro está à porta.

Os estudos de Za� aroni revelam os três modelos de magistratura 

por uma determinada ótica. Ferrajoli propõe o juiz democrático, sem des-

toar de Za� aroni, mas certamente por outros caminhos. Ost apresenta a 

complexidade da sociedade contemporânea e, portanto, as di% culdades e 

os desa% os que já estão à porta.

Za� aroni apresentou estudos e pesquisas, com a obra Poder 

Judiciário, no longínquo ano de 1995, tratando, como visto, de modelos de 

magistratura. Expôs um modelo de magistratura primitiva, fundada em 
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uma baixa densidade cultural no nível técnico e na consequente ausência 

de independência interna e externa, decorrente do acesso aos cargos de 

Magistrados por meio de indicações político-partidárias ou por meio de 

carreirismo no serviço público burocratizado.

Ferrajoli, com a obra Diritto i Raggioni, publicada em 1990, apresentou 

sua teoria garantista, uma teoria que desborda do direito penal e que funciona 

como modelo normativo de direito, como teoria jurídica ou de direito e como 

5 loso5 a política. No ano de 2013, em palestra na Itália, publicou suas ideias so-

bre a magistratura democrática. É certo que Ferrajoli, ainda que sua obra tenha 

relevância em outras áreas do direito, se volta mais para o direito penal.

O elemento comum em ambas as obras é o da necessidade de supera-

ção de modelos primitivos e atrasados, com a existência de uma magistratura 

que se pretende componente do sistema de repressão e de segurança do Es-

tado, passando para uma magistratura democrática, totalmente desvinculada 

desse modelo primitivo. Convém esclarecer a absoluta necessidade de siste-

mas de repressão e de segurança do Estado, considerando a criminalidade e a 

violência. Todavia, a magistratura democrática não faz parte desses sistemas 

de repressão e de segurança.

Resulta daí que a construção do juiz democrático contemporâneo 

(e constitucional) inicia com essa compreensão indispensável – o juiz não 

faz parte dos sistemas de segurança e de repressão do Estado.

Essa construção prossegue e parte para o segundo aspecto funda-

mental, que é o de que o Magistrado deve fundamentar as suas decisões, 

mormente na área do direito penal, na estrita legalidade. Todavia, cum-

pre compreender, lembrando do dito pelo Ministro Eros Roberto Grau, já 

consagrado, que o direito não se interpreta aos pedaços, em tiras, mas in-

terpreta-se a Constituição, o direito como um todo, jamais de textos iso-

lados9. Por isso, a existência, por exemplo, da teoria conhecida como 

atipicidade, ou tipicidade, conglobante, em que, se o sistema jurídico 

9  Voto proferido na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 1923.
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possui uma norma qualquer, mesmo do direito privado, que permite deter-

minada conduta, não é somente porque há tipo penal que, eventualmente, 

imponha pena, que se há de promover condenação. O direito, portanto, não 

se interpreta aos pedaços, cabendo ver o direito, penal, no caso, com olhos na 

Constituição, assim como na jurisprudência, impondo-se ver o direito como 

um plexo de normas que orientam o intérprete. E, ademais, a lei penal, res-

tritiva de direitos da liberdade que é, sempre deve ser interpretada restritiva-

mente. Aliás, inválida, desde sempre, a analogia in malam partem. A lei, com 

efeito, é o resultado de uma longa evolução histórica e cultural da humanida-

de com relação à qual ninguém pode se entender mais sábio. É o resultado de 

um processo democrático, ainda que em democracia representativa, ainda 

que esteja em crise a democracia representativa. A democracia, aliás, lugar 

comum dizer que está – ou deve estar – sempre em crise. Portanto, o juiz 

democrático não se afasta da lei, cumpre a lei, porque seria ilógico pretender 

um juiz democrático que seja autoritário, anarquista, ou que entende que sabe 

mais do que a lei.

Compreender, contudo, que o legislador, como ser humano que é, 

também é imperfeito – aliás todas as instituições humanas naturalmente são 

imperfeitas. Nesses termos, cumpre ao juiz interpretar a lei esforçando-se 

para completar a sua normatividade na sua aplicação ao caso concreto10. E 

é necessário um esforço mental e psicológico, além de dedicação. Nisso não 

há nem criatividade, nem decisionismo, nem ativismo, mas trabalho, apenas 

trabalho, dedicação, re> exão. Daí Ferrajoli falar em honestidade intelectual 

como uma epistemologia ética do Magistrado.

Para além de aplicar a legislação e não se afastar dela, completar a sua 

normatização na aplicação concreta, o juiz democrático deve ter os olhos 

sempre debruçados sobre a Constituição que congrega um sistema de garan-

tias e de direitos fundamentais em prol da cidadania e da democracia. A lei 

penal, por exemplo, somente pode ser aplicada, por mais hediondo que seja 

10  GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes (a interpretação/aplicação do direito e 

os princípios). São Paulo: Malheiros, 2013. p. 25.
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o fato da acusação se houver atendimento ao sistema de garantias e de direi-

tos fundamentais constante da Constituição. Para o juiz democrático não há 

di% culdades maiores em impor esse cumprimento, uma vez que tem em vista 

o cidadão.

A consciência de que, em matéria penal, o direito penal não é o meio 

para eliminar ou promover a eliminação da violência na sociedade. O di-

reito penal é apenas uma forma de reprimir a maldade, mas essa repressão 

não pode conter em si maldade. Recordar que a violência carrega em si a 

ilegitimidade, enquanto que o direito penal carrega em si legitimidade, sendo 

exatamente isso que isola a ausência de civilidade da violência do delito da 

presença de civilidade do direito penal.

O juiz democrático, en% m, cumpre as máximas propostas por Fer-

rajoli e, ainda, tem consciência da brutalidade da pena que impõe, por isso a 

pena deve observar a sua necessidade, a sua utilidade, mas sobretudo deve ser 

a pena mínima, a menor possível admitida na legislação. Somente a lei pode 

legitimar a imposição da pena, que deve ser interpretada restritivamente.

6 Anotações K nais

O propósito do artigo levado à publicação foi o de construir uma 

relação entre as ideias postas por três autores de renome mundial, que pu-

blicaram textos relacionados à magistratura. Construir conexões com o 

objetivo primordial de produzir a re> exão sobre a evolução da magistratu-

ra, que deve sair de um modelo primitivo, que talvez deva ingressar, como 

passagem eventualmente obrigatória, por um modelo tecno-burocrático, 

tendo como ponto de chegada a magistratura democrática do momento 

contemporâneo. Nesse modelo último se inserem as perspectivas de uma 

magistratura garantista positivista ou garantista constitucionalista. Toda-

via, há a hipercomplexidade da sociedade atual, pois desde a última fase 

da modernidade há um direito racional, mesmo aquele oriundo do direi-
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to natural, do jusnaturalismo racional ou do posterior momento inicial do 

Constitucionalismo, em que se percebia a hierarquia das leis, em que, então, 

o Magistrado é um escravo da lei. Chega, então, nesse modelo hipercomple-

xo, de sociedade líquida, em que o modelo mercurial, em que o direito de 

Hermes é líquido, ou seja, que se adapta a novas realidades que a sociedade, 

sempre na vanguarda, impõe. Uma sociedade ansiosa por mudanças e exi-

gente de mudanças. Uma sociedade que muda permanentemente.

O juiz democrático está instalado nesta complexidade ciente de 

que a democracia é o lugar da crise. O juiz democrático sabe que não 

é onipotente, nem onipresente, por isso satisfaz-se com aquela verdade 

formal, existente nos autos dos processos e obtida pelos meios legais em 

conformidade com a Constituição. Ser humano que é, também é juiz hu-

mano e sobretudo democrático.
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Justicia universal frente a violaciones de derechos humanos

Lorena González Pinto

1 Jurisdicción internacional por medio de tribunales de derechos 
humanos

El derecho internacional de los derechos humanos, es una rama 

del derecho de muy reciente creación, la cual tiene una cantidad de re-

tos y desafíos.  Uno de esos retos es como resolver la dicotomía entre la 

jurisdicción universal o internacional y la soberanía estatal.  Esto ya que 

hasta hace poco los estados en su gran mayoría no reconocían la jurisdic-

ción  universal en virtud del derecho interno y la soberanía de los estados 

(CADENA, 2010).  Sin embargo, luego de % nalizada la segunda guerra 

mundial, con la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas (ONU) y 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y regionalmente 

la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la aproba-

ción de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, se 

inicia el desarrollo de un sistema que progresivamente ha ido perfeccio-

nándose para lograr promoción y protección de los derechos fundamen-

tales en el ámbito regional y universal.

Actualmente existe consenso en que los derechos humanos se 

basan en los principios de igualdad y no discriminación, por lo que co-

rresponden a todas las personas y es allí donde surge su principal carac-

terística, es decir su Universalidad. Se trata de derechos inherentes a la 

condición humana, y en consecuencia todas las personas son titulares de 

los derechos humanos y no podrá invocarse ninguna diferencia de regí-

menes políticos, sociales o culturales como pretexto para ofender los o 

menos cabarlos (NIKKEN, 1994).  De ese reconocimiento de la  universa-

lidad de los derechos humanos surge también la posibilidad de su defensa 

universal.
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Esto por cuanto la comunidad internacional está consiente que no 

basta con el reconocimiento en tratados internacionales de los derechos 

humanos, sino que es necesario crear mecanismos que permitan que las 

víctimas logren justicia y reparación por las violaciones sufridas. 

Es así como se crean tribunales regionales sobre derechos hu-

manos, siendo estos la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(Corte IDH), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte 

Africana de Derechos Humanos. Las características de estos tribunales, 

es que son creados por medio de tratados, además son permanentes, in-

dependientes de los estados y con jurisdicción para juzgar a estados que 

hayan violado derechos humanos reconocidos en los tratados regionales 

sobre la materia.

2 Jurisdicción universal en materia penal

La defensa universal de los derechos humanos, no tiene una única 

forma de realización, ya que como mencionamos en el apartado anterior, 

esta puede llevarse a cabo por medio de tribunales internacionales espe-

cializados en derechos humanos, con la limitación que estos solo pueden 

condenar estados.

Actualmente la defensa universal puede ser ejercida por tribunales 

nacionales que ejerzan una jurisdicción universal penal.  Puede a% rmarse 

que llegar a esta jurisdicción universal penal, ha sido un gran avance para 

evitar la impunidad por graves violaciones a derechos humanos. Ya que 

como señal Díaz Müller (2002): “Tradicionalmente, los tribunales de un 

Estado sólo tenían jurisdicción sobre las personas que habían cometido 

un delito en su propio territorio (jurisdicción territorial)“. 

El principio de jurisdicción universal reconoce ciertas formas de 

jurisdicción extraterritorial, como lo son: a) jurisdicción respecto de la 

persona activa: cuando se ejerce sobre los delitos cometidos fuera de su 
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territorio por los nacionales de un Estado; b) jurisdicción, sobre los deli-

tos contra los intereses esenciales de un Estado en materia de seguridad, 

y c) jurisdicción respecto de la persona pasiva: cuando se trate de delitos 

cometidos contra los nacionales del propio Estado (Díaz Müller, 2002). 

Actualmente también se reconoce que los Estados no sólo están faculta-

dos para ejercer la jurisdicción universal sobre estos crímenes, sino que 

la jurisdicción universal con% ere atribuciones procesales a jueces de cual-

quier Estado para que juzgue y castigue crímenes de naturaleza universal.

Esta legitimación puede ser resultado de una decisión nacional o 

basada en convenios internacionales que obligan a los estados a enjuiciar 

y castigar los crímenes internacionales, como por ejemplo la Convención 

internacional contra la Toma de Rehenes (1979) o la Convención contra la 

tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, inhumanas, o degradantes (1984). 

Esta obligación también está contenida en las Convenciones de Gi-

nebra, cuando hay graves violaciones al derecho internacional humanitario. 

A modo de ejemplo, algunos casos donde se ha ejercido la juris-

dicción universal en materia penal, fueron cuando los tribunales de Israel 

juzgaron a Adolf Eichmann por los crímenes cometidos por éste en terri-

torio extranjero y respecto de extranjeros. Posteriormente, algunos siste-

mas jurídicos nacionales han ejercido jurisdicción para investigar, juzgar 

y condenar por  crímenes contra la humanidad cometidos en el extranjero 

por extranjeros y contra extranjeros (FUENTES TORRIJO, 2004).

En los años ochenta los tribunales de Estados Unidos juzga-

ron dos casos emblemáticos, el primero de ellos, el caso Filartiga Peña-

Irala (1980) marcó un precedente importante en esta materia, al aplicar la 

Alien Torts Act y a% rmar que los tribunales norteamericanos tenían juris-

dicción respecto de un caso de tortura y asesinato ocurrido en Paraguay, 

donde tanto la víctima como el victimario eran paraguayos.  El segundo 

caso Demjanjuk (1985), los tribunales de los Estados Unidos se declara-

ron competentes para conocer de una solicitud de extradición formulada 



Lorena González Pinto

96

por Israel respecto de un individuo que supuestamente había cometido 

crímenes de lesa humanidad en el campo de concentración de Treblinka 

(FUENTES TORRIJO, 2004). 

Así también España en su momento ha conocido casos, aplicando 

la jurisdicción universal, como por ejemplo, el caso Pinochet, genocidio 

de Guatemala y el caso Scilingo (JAÉN VALLEJO, 2014). 

3 Delitos para la jurisdicción universal 

Si bien es cierto el principio de justicia universal, ayuda grande-

mente a evitar la impunidad de los crímenes que resultan muy graves, su 

ejercicio debe estar bien regulado, pues de lo contrario podría utilizarse de 

manera arbitraria, por estados poderosos o ser utilizados políticamente.

Un primer paso que debe dar la comunidad internacional es la de% nir 

cuales delitos podrían conocerse por medio de la jurisdicción internacional.

Con base en el art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia, las fuentes primarias del derecho penal sustantivo son los trata-

dos, los principios generales del derecho, la doctrina y la costumbre. Con 

base en ello puede a% rmarse que la Jurisdicción Universal Penal, puede 

activarse solamente para determinados delitos, considerados crímenes in-

ternacionales, cuando se encuentren regulados en tratados internaciona-

les, desarrollados doctrinariamente o en la jurisprudencia de tribunales 

nacionales o internacionales. Siempre y cuando el % n sea proteger deter-

minados valores e intereses que son de importancia para la humanidad en 

su conjunto (DÍAZ MÜLLER, 2002).

Es por medio de ese desarrollo que se pueden de% nir algunos de 

los crímenes internacionales, como por ejemplo los crímenes de agresión, 

genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, apartheid, 

esclavitud y sus prácticas relacionadas, piratería, secuestro de aeronave, 

terrorismo nuclear, % nanciamiento del terrorismo internacional, trá% co 

ilegal de drogas, entre otros. 



Justicia universal frente a violaciones de derechos humanos

97

4 Los tribunales de Núremberg y de Tokio

Los esfuerzos de la comunidad internacional, para crear una Cor-

te Penal Internacional se remontan a la Primera Guerra Mundial, cuan-

do se intento de juzgar a los turcos por los crímenes contra prisioneros 

de guerra y por el genocidio armenio, así como el Kaiser Guillermo II de 

Hohenzollern de Alemania por un delito contra la Moral Internacional y 

la inviolabilidad de los tratados Sin embargo esos juicios conocidos como 

de Constantinopla y de Heipzing no trascendieron porque la comunidad 

internacional no juzgó a los responsables (GUEVARA, 2001).

Al % nalizar la Segunda Guerra Mundial, por medio del acuerdo de 

Londres se establecieron los tribunales de Núremberg y de Tokio para juz-

gar a los dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen nacionalso-

cialista de Adolf Hitler (Tribunal Internacional Militar de Alemania -1945-) 

y a altos miembros del Estado y Ejército nipón (el Tribunal Internacional 

Militar para el Lejano Oriente -1946-) respectivamente (Ambos 2005). 

En alguna medida estos juicios ha sido criticados, ya que fueron 

creados por los estados vencedores de la guerra y porque se violaron al-

gunos principios del derecho penal, como la legalidad y no retroactividad 

(DÍAZ MÜLLER, 2002), ya que  la creación de los tribunales y la tipi% ca-

ción de delitos se llevaron a cabo luego de cometido los hechos.

Pero cabe rescatar que los mismos sirvieron para desarrollar algunos 

principios tanto para los tribunales ad hoc de Yugoslavia y Ruanda, como 

para la Corte Penal Internacional, como por ejemplo la responsabilidad 

penal individual, la irrelevancia del cargo o% cial e imposibilidad de utilizar 

la obediencia jerárquica como defensa.

5 Tribunales Ad Hoc

Los tribunales penales internacionales de Yugoslavia (1993) y 

Ruanda (1994) fueron creados por el Consejo de Seguridad de la ONU, en 
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aplicación de las facultades derivadas del Capítulo VII de la Carta, luego 

de las graves violaciones de derechos fundamentales, las cuales dejaron 

como consecuencia miles de muertes por razones étnicas. Cabe señalar 

que el Tribunal Internacional para Ruanda, fue creado a petición del go-

bierno Ruandés y tuvo su sede en Aeusha Tanzania, mientras que el de 

Yugoslavia tuvo su sede en La Haya.

Estos tribunales fueron creados por tiempo de% nido y tuvieron 

jurisdicción sobre los crímenes cometidos en un lapso de tiempo previa-

mente establecido y exclusivamente en el territorio de esos estados y en el 

caso ruandeses cuando los crímenes se cometieron en los países limítrofes. 

Los crímenes que juzgaron estos dos tribunales fueron previamente esta-

blecidos en los Estatutos donde fueron creados.  Siendo estos: : genocidio, 

crímenes de lesa humanidad y violaciones al artículo 3 de la Convención 

de Ginebra y en el caso del Tribunal de Yugoslavia también violación a las 

leyes y usos de la guerra (PORTILLA y HERNÁNDEZ, s.f). 

6 La Corte Penal Internacional y la Protección de los Derechos 
Humanos

De las experiencias de los tribunales de Núremberg y Tokio se es-

tablecieron las reglas básicas de persecución y determinación de delitos y 

se inició el trabajo para establecer un tribunal penal internacional. 

En la primera mitad de la década de los años cincuenta se elabo-

raron dos borradores de estatutos para la formación de un tribunal. Sin 

embargo, con la llegada de la Guerra Fría el intento fracasó (Comisión 

Andina de Juristas, 2001). Posteriormente con la creación y experiencia 

de los Tribunales de Yugoslavia y Ruanda se volvió a impulsar la creación 

del tribunal penal internacional 

La Corte Penal Internacional (CPI) fue creada en 1998, por medio 

de un tratado, el Estatuto de Roma (ER), convirtiéndose en el primer tri-
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bunal internacional con carácter permanente y que tiene competencia para 

investigar y juzgar a individuos presuntamente responsables de haber co-

metido los crímenes considerados de gravedad internacional. Los cuales se 

encuentran taxativamente enumerados en el artículo 5 del ER, siendo estos: 

genocidio, crímenes de lesa humanidad,  crímenes de guerra y agresión. 

De esta manera la Corte se crea a partir de un tratado interna-

cional de naturaleza convencional diferenciándose de los tribunales ad 

hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda creados mediante resolución del 

Consejo de Seguridad. Otra diferencia es el carácter permanente y auto-

nomía funcional respecto de las demás instituciones de la ONU. Así como 

el carácter complementario que tiene la CPI respecto de las jurisdicciones 

penales nacionales. 

La jurisdicción de la Corte deriva del consentimiento de los Esta-

dos, al rati% car el ER, pero también puede derivar de un consentimiento 

expreso otorgado por un Estado que no es parte del Estatuto pero que 

acepta la intervención de la Corte en un caso determinado. Finalmente, 

existe también la posibilidad de que la Corte conozca de un caso a reque-

rimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, por lo tanto, 

podría conocer delitos cometidos en el territorio de un Estado que no es 

parte del Estatuto (Ambos 2003).

Por lo anterior, se puede considerar que el principio de la univer-

salidad, que es uno de los criterios para establecer la jurisdicción extrate-

rritorial, no se aplica a tribunales internacionales o supranacionales, cuya 

jurisdicción deriva del consentimiento de los Estados que los crean lo que 

hace que su ámbito de aplicación sea más restringido (FUENTES, 2004).

Sin embargo hay opiniones cali% cadas, como la del juez ad-hoc 

Van Den Wyngaert, que señalan que el Estatuto de la Corte Penal no 

prohíbe el ejercicio de la jurisdicción universal. Incluso hay autores que 

consideran que los Estados deben restringir paulatinamente el uso de la 

jurisdicción universal, para que las graves violaciones sean investigadas y 
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sancionadas en el Estado del territorio donde se cometió el delito o por 

medio de la Corte Penal Internacional (FUENTES, 2004).

7 Complementariedad entre los mecanismos internacionales de 
protección de derechos humanos  

Como hemos visto, la Corte Penal Internacional es única en el siste-

ma internacional y tiene un papel muy importante que cumplir. Especial-

mente por ser el único órgano internacional con competencia para juzgar 

individuos, por lo que su papel para el cumplimiento del desarrollo del De-

recho Internacional es fundamental. 

La competencia de la Corte Penal Internacional no entra en con> icto 

con otras cortes internacionales o regionales, sino que por el contrario son 

complementarias, pues cada una tiene distintas competencias, % nes y respon-

sabilidades. Así, en el sistema internacional, la Corte Internacional de Justicia 

de la Haya trata cuestiones relacionadas con con> ictos entre Estados.  

Respecto a la CPI y los tribunales o cortes regionales especializadas 

en derechos humanos, ambos por razón de la materia pueden conocer de 

un mismo tema, como por ejemplo los casos de torturas sistemáticas. 

Sin embargo hay diferencias fundamentales entre los dos siste-

mas.  Primero, la competencia de la Corte IDH, sólo puede ser ejercida con-

tra estados americanos que han rati% cado la Convención Interamericana 

de Derechos Humanos y reconocido expresamente la competencia de la 

Corte IDH. La competencia de la Corte IDH es determinar si los estados 

han violado algún derecho reconocido en la Convención o en otro tratado 

aprobado en el marco del sistema interamericano, es decir determinar si un 

Estado ha cumplido con sus obligaciones convencionales. 

Por su parte la CPI, tiene jurisdicción contra individuos nacionales 

de estados que han rati% cado el ER, sin importar el lugar donde lo cometan 

o por individuos de estados que no han rati% cado, pero que cometan los crí-
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menes en estados que si han rati% cado el ER, también si el caso es sometido 

a la CPI por el Consejo de Seguridad. 

Respecto al caso de torturas sistemáticas, antes mencionado, la CPI 

establecería la  responsabilidad de las personas que han ejercido u ordenado 

la tortura y la Corte IDH determinaría si el Estado ha incumplido con sus 

obligaciones convencionales.

8 EK cacia de la justicia internacional, avances y retrocesos

Como hemos visto en el desarrollo de este trabajo, los esfuerzos 

de la comunidad internacional por lograr que las violaciones a derechos 

humanos, no queden impunes han sido principalmente: a) por medio de 

la Justicia Universal, ejercida por los estados, para investigar, juzgar y san-

cionar a los responsables de violaciones de derechos humanos ocurridas 

en otro estado; b) la Justicia Penal Internacional ejercida por tribunales 

ad hoc creados por la comunidad internacional y posteriormente por un 

tribunal permanente y c) por tribunales regionales que ejercen su juris-

dicción contra estados que han violado derechos humanos. 

Si bien varios estados han hecho un esfuerzo para aplicar la juris-

dicción universal, en algunos casos a lo interno de los estados ha habido 

retrocesos. Como ha sido el caso de España que contaba con una ley or-

gánica del poder judicial de 1985 que permitía la persecución de delitos 

de jurisdicción universal. Ello permitió que fueran juzgados altos mandos 

militares guatemaltecos, ante la audiencia Nacional de España por asesi-

natos, torturas, y detenciones efectuadas en Guatemala en 1978 y 1986. 

Sin embargo el Congreso Español reformó el artículo 23 de dicha ley y 

con ello limitó esa jurisdicción universal, de manera que actualmente sólo 

se puede aplicar el principio de justicia universal en los casos de genoci-

dio, lesa humanidad, terrorismo o piratería en los que existan víctimas 

españolas y en lo que los responsables de los delitos se encuentren en 

territorio español (JAÉN VALLEJO, 2014).



Lorena González Pinto

102

Respecto a la jurisdicción universal, es importante resaltar que la 

falta de regulación para su implementación pueda ser motivo de abusos, 

por lo que sería bueno un mayor desarrollo doctrinal y jurisprudencial, 

sobre todo que de% na claramente los delitos que podrán ser conocidos. 

Los tribunales regionales en derechos humanos, que actualmente 

existen en Europa, América y África, han logrado determinar la violación 

de derechos humanos así como la indemnización y reparación de vícti-

mas, lo que ha sido un paso fundamental en la lucha contra la impunidad.

Sin embargo, estos tribunales, únicamente puede establecer la res-

ponsabilidad internacional de los estados y ordenar a los estados que juz-

guen la las personas responsables. En el caso de la CorteIDH, tiene otra 

limitación y es que sólo pueden juzgar a Estados que expresamente han 

reconocido la competencia de la Corte.  

En el caso europeo esto se ha resulto, ya que todos los estados 

miembros de la Unión Europea deben ser parte de la Convención Europea 

de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.  

Por ello se propone que en el caso del Sistema Interamericano, que 

al igual que en el Sistema Europeo, para pertenecer a la OEA, los estados 

deban rati% car el Pacto de San José y reconocer la competencia de la Cor-

teIDH. 

Otra limitación del sistema interamericano, es que a diferencia 

del sistema europeo, las víctimas no pueden acceder directamente a la 

CorteIDH, lo que podría hacerse mediante una reforma a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

El tercer esfuerzo internacional, es la creación de la Corte Penal 

Internacional, que si bien tiene algunas limitaciones, como por ejemplo 

la no participación directa de las víctimas; la imposibilidad de juzgar a 

nacionales de estados que no son parte (esto con algunas excepciones), es 

un importante avance en la lucha contra la impunidad. 
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Una limitación que tenía el ER es que no de% nía el crimen de agre-

sión, sin embargo en  la Conferencia de Kampala, éste fue de% nido como 

la plani% cación, preparación, inicio o ejecución de un acto de agresión 

por parte de una persona en condiciones de controlar o dirigir efectiva-

mente la acción política o militar, siempre y cuando, éste constituya una 

violación mani% esta a la Carta de las Naciones Unidas. 

Otra limitante que tiene la CPI es que no puede aplicar una verda-

dera justicia universal, pues el Estatuto de Roma no ha sido rati% cado por 

todos los estados. Por lo tanto la comunidad internacional debería hacer 

todos los esfuerzos para que todos los estados rati% quen el ER. Con ello 

la comunidad internacional tendría la capacidad de intervenir a tiempo y 

evitar graves violaciones a derechos humanos.

Por ser un tribunal de reciente creación, aun no ha desarrollado 

mucha jurisprudencia. Sin embargo, llama la atención que a la fecha úni-

camente nacionales de países africanos han sido condenados.  

9 Conclusiones

La comunidad internacional ha reaccionado ante las graves viola-

ciones de derechos humanos y la posibilidad que dichos crímenes queden 

impunes, por ello ha ido desarrollando distintos mecanismos para inves-

tigar, juzgar y sancionar  en algunos casos a las personas y en otros a los 

Estados responsables.

Los juicios de Nüremberg y Tokio, dieron inicio al principio de 

jurisdicción universal en la doctrina internacional. La tipi% cación de crí-

menes internacionales, contemplados en sus Estatutos de creación, con-

solidó la idea de la aplicación del principio de justicia universal.

La jurisdicción universal penal, debe activarse solamente para de-

terminados delitos. Es decir cuanto se trate de crímenes internacionales, 

cometidos por individuos, esto con el % n de proteger determinados valo-
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res e intereses que son de importancia para la humanidad en su conjunto. 

El ejercicio de la jurisdicción universal por parte de algunos esta-

dos ha sido un avance signi% cativo para logar justicia en caso de violación 

de derechos humanos, en países como Guatemala, Paraguay, Argentina 

entre otros.

Puesto que la lucha contra la impunidad por las más graves viola-

ciones a los derechos humanos, es una tarea que compete a toda la comu-

nidad internacional en su conjunto, los esfuerzos por aplicar el  principio 

de jurisdicción universal, ya sea por medio de tribunales nacionales o in-

ternacionales, ha abierto nuevos horizontes en el camino que hoy podría-

mos denominar globalización de la justicia.

La creación de una Corte Penal Internacional contribuirá en mu-

chos casos a combatir la impunidad. Sin embargo, en casos en que la ju-

risdicción de la CPI no pueda ser activada, el ejercicio de jurisdicción 

universal ejercida por tribunales nacionales, puede ser la única alternativa 

contra la impunidad.

El principio de complementariedad, que se aplica en casos que co-

nocerá la CPI, es una de las grandes diferencias con los Tribunales ad-hoc, 

ya que los Tribunales de Yugoslavia y Ruanda, en sus estatutos de crea-

ción, reclaman una competencia preferente para los hechos cometidos en 

dichos países; mientras que en la CPI sólo puede llegar a intervenir en ca-

sos donde la persecución penal de los tribunales nacionales es ine% ciente.

La creación del Tribunal Penal Internacional, ha generado muchas 

expectativas para aquellas víctimas de las violaciones de los derechos hu-

manos, por el papel que juega contra de la impunidad. Sin embargo, el 

gran desafío es que todos los estados rati% quen el estatuto de Roma, para 

que el TPI pueda ejercer una verdadera justicia universal. 
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Direito de acesso à informação pública: obstáculos impostos 
pela linguagem técnica utilizada por especialistas na regulação 

de serviços públicos no Brasil

Luciana Oliveira de Campos

 1 Introdução

A Constituição Federal brasileira de 1988, norma rígida e hierar-

quicamente superior, declara expressamente ser este um Estado Demo-

crático de Direito, trazendo em seu texto princípios e direitos fundamen-

tais com força vinculante sobre todo o poder público, cujo dever de agir 

em conformidade com a Constituição não se restringe ao aspecto formal, 

avança no sentido de garantia, constituindo uma necessidade de obser-

vância também sob o seu aspecto substancial, no sentido de efetividade 

dos direitos ali garantidos.

Um dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição é o 

direito de acesso à informação pública, o qual está diretamente relaciona-

do com a própria concepção de Estado Democrático em contraposição ao 

sigilo, em favor da formação de uma sociedade livre, esclarecida e partici-

pativa na gestão da coisa pública.

O referido direito fundamental deve funcionar como um instru-

mento na garantia de efetividade de muitos outros direitos dos cidadãos, 

tanto os direitos subjetivos, como, especialmente, os direitos coletivos, 

dentre os quais se pode citar o direito democrático de participação po-

pular, o qual compreende desde a participação na de% nição de políticas 

públicas até a % scalização e combate à corrupção, assim como os direitos 

de igualdade e liberdade, os quais são impensáveis em uma sociedade em 

que não seja assegurado o direito à informação acerca dos atos públicos. 

A informação pública, compreendida como o conhecimento sobre 

a verdade de forma esclarecida, está diretamente relacionada com a ideia 
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de autonomia dos indivíduos que integram uma determinada sociedade 

e, por consequência, com o controle do poder, por isso é um direito fun-

damental tão importante à sociedade brasileira, a qual vivenciou longo 

período de ditadura militar marcada pela sombra e pelo segredo.

 No presente trabalho se pretende discorrer sobre o direito de aces-

so à informação pública como direito fundamental, o qual impõe a todos 

os gestores públicos o dever de proteção e promoção do acesso à informa-

ção cuja efetividade de exercício resta prejudicada frente aos obstáculos 

impostos pela linguagem técnica utilizada pelas agências reguladoras de 

serviços públicos na divulgação de informações.

O trabalho será desenvolvido da seguinte forma: (i) com o obje-

tivo de registrar a importância desse direito em nossa sociedade, serão 

abordados, de forma sucinta, os problemas sociais advindos do segredo 

que encobre parte da história brasileira transcorrida durante o período de 

ditadura; (ii) ainda com o objetivo de contextualizar, se discorrerá sobre a 

constitucionalização do direito fundamental de acesso à informação; (iii) 

passo seguinte, se abordará a regulação de serviços públicos brasileiros 

por agências independentes; e (iv) por % m, discorrer-se-á sobre as di% -

culdades impostas ao exercício do direito de acesso à informação atribuí-

das à linguagem técnica utilizada pelas agências na regulação de serviços 

públicos, trazendo, a título de exemplo, uma informação divulgada pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, reguladora do serviço 

público de energia elétrica no país, acerca do reajuste anual da tarifa de 

energia elétrica concedido à Distribuidora que fornece energia na região 

da sede do Unilasalle/Canoas/RS/Brasil.

2 Breve registro sobre os problemas do segredo durante o regime de 
ditadura militar brasileiro

No Brasil, o mais marcante em termos de debates acerca do direi-

to de acesso à informação está relacionado ao sigilo sobre documentos e 
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informações do período de ditadura militar, que afeta diretamente fami-

liares de mortos e desaparecidos políticos,1 bem como o interesse e direito 

de toda a sociedade brasileira de conhecer sua própria história porque, 

como destaca Marlon Alberto Weichert (2007), o conhecimento sobre a 

história do país é indispensável para que o povo possa exercer a autode-

terminação com liberdade, maturidade e responsabilidade. 

Durante os anos de 1964 a 1984, os brasileiros viveram sob a di-

tadura de um governo militar. Após o % m do regime, inúmeros esforços 

foram engendrados para divulgação da verdade, dentre eles, o projeto da 

arquidiocese de São Paulo, identi% cado como Brasil: Nunca Mais (BNM), 

que “conseguiu reunir cópias de 717 processos, resultando no inquérito 

policial militar (IPM), em que foram processadas mais de 20 mil pessoas. 

Muitos dos processos não vieram à tona e estão ainda por ser veri% cados” 

(PRIORI, 2012, p. 202). O projeto Brasil: Nunca Mais também conseguiu 

identi% car que, entre os anos de 1974 e 1979, desapareceram 125 pessoas e 

quase 300 foram assassinadas num processo de eliminação das guerrilhas 

contrárias ao regime. (PRIORI, 2012, p. 203).

Neste período sombrio de ditadura em que o sigilo era a regra e o 

acesso às informações era negado constantemente, o direito de acesso à in-

formação já era tratado internacionalmente como um direito fundamental 

assim previsto no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

do ano de 1948, no artigo 19 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos de 1966, no artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica do ano 

de 1969, no artigo 9º da Carta Africana sobre os Direitos Humanos e dos 

Povos de 1981 e no artigo 10 da Convenção Europeia sobre Direitos Huma-

nos de 1950.

Ainda hoje a sociedade brasileira convive com a incerteza sobre 

o destino de alguns desaparecidos durante esse período de ditadura, 

1  O Comitê Brasileiro pela Anistia de% niu como desaparecidos “todos aqueles militantes políticos 
cuja prisão, sequestro ou morte não foram reconhecidos pelo governo” (CABRAL, LAPA, 1979, p. 15).
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criando, como enfatiza Marlon Alberto Weichert (2007, p. 18), 

“a estranha % gura do “desaparecido” e com ela gerando a incerteza, a inse-

gurança e a injustiça, ao mesmo tempo em que “paradoxalmente – permi-

te a esperança” uma vez que a “ausência é o prenúncio da desgraça, mas é 

também o espaço vazio que admitiria preenchimento, com o retorno do 

ausente”, o que é ainda hoje uma forma de tortura e causa de grande sofri-

mento para muitas famílias.

Alguns casos chegaram até mesmo à Corte Interamericana de Di-

reitos Humanos, como o caso Gomes Lund e outros (Guerrilha do Ara-

guaia), cujo julgamento, na forma da sentença datada de 24 de novembro 

de 2010, considerou o Estado Brasileiro responsável pelo desaparecimen-

to forçado de 62 pessoas, no período de 1972/1974, determinando a in-

vestigação e punição dos responsáveis. O julgamento em questão enfren-

ta, entre outros problemas, as di% culdades do processo de investigação 

amparados na Lei nº 6.683/79 (Lei da Anistia), enfatizando fortemente a 

supremacia do direito de acesso à informação sobre a lei em questão.

A transição entre o regime ditatorial e o democrático se deu de 

forma lenta, contexto em que a Lei da Anistia foi um marco importante na 

luta pela liberdade de presos políticos e pelo retorno ao País daqueles que 

estavam exilados. Mas o texto inicial na forma proposta em 1978 pelo Co-

mitê Brasileiro de Anistia2 foi alterado, culminando com a aprovação da 

Lei excluindo o benefício da anistia aos condenados por praticar crimes 

de terrorismo, sequestro, assalto e atendados contra pessoas ao mesmo 

tempo em que, na contramão, foi incluída proteção àqueles que, em nome 

do governo ditador, praticaram atos violentos contra pessoas, proteção 

essa que impede até os dias atuais a realização de investigações e a pu-

nição dos responsáveis pela tortura, morte e desaparecimento de muitos 

civis (JOFFILY, 2012, p. 130).

2  O Comitê Brasileiro Pela Anistia (CBA) foi concebido em 1978 como sociedade civil formada por 
advogados, amigos e parentes de presos políticos, além de estudantes, representantes da Igreja Católica 
e artistas com o objetivo de defender a anistia ampla, geral e irrestrita. (DEL PORTO, 2009, p. 47).   
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Na caminhada de retomada da democracia, em que pese o movi-

mento da sociedade pedindo eleições Diretas Já,3 a primeira eleição para 

presidente após a ditadura foi uma eleição indireta realizada em 1985. Na 

sequência, o País acompanhou a promulgação da Constituição Federal de 

1988, a qual declara o Brasil como um Estado Democrático de Direito. 

A partir de então, além de asseguradas as eleições diretas, teve início um 

processo de constitucionalização da administração pública brasileira. 

3 A constitucionalização do direito fundamental de acesso à informação

Depois da Segunda Guerra Mundial, em razão dos horrores viven-

ciados durante o período de guerra, direitos fundamentais passaram a ser 

assegurados nos textos constitucionais, os quais transcenderam à condição 

de norma rígida e hierarquicamente superior nos ordenamentos jurídicos 

que as adotaram. Segundo Luigi Ferrajoli (2015), surge neste momento, em 

oposição ao jusnaturalismo, o novo paradigma constitucional posto como 

juspositivismo, ampliado no sentido de impor a subordinação de todos os 

poderes à Constituição, não só no que tange ao aspecto formal como no jus-

positivismo, mas também e sobretudo, no aspecto substancial, implicando 

uma vinculação ao conteúdo material, o que equivale ao exame de validade 

da lei e dos atos administrativos frente à Constituição sob o aspecto formal 

e substancial (material) (CADEMARTORI, 2007, p. 13-15).

A compreensão de que os direitos fundamentais assegurados por 

estas constituições estão envolvidos sob um manto de proteção signi% ca 

entender que nem mesmo por decisão de maioria eles podem ser elimi-

nados e, ainda mais, sob a ótica da garantia devem, não apenas serem 

protegidos, como também promovidos, impondo-se assim um dever de 

3  Decorridos 20 anos de ditadura militar no Brasil, no ano de 1984, milhões de brasileiros foram 
às ruas pedir o % m do regime militar e eleições diretas para presidente, num movimento denomi-
nado Diretas Já, o qual foi uma campanha nacional suprapartidária reunindo diferentes partidos 
políticos e a sociedade (SOARES, 2015, p. 05).
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agir a todo o poder público, seja no sentido de proteção, seja de promoção 

dos direitos assegurados. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, elevada à condição de 

norma rígida e hierarquicamente superior, a qual declara ser este um Es-

tado Democrático de Direito, traz em seu texto direitos e garantias tu-

telados de forma expressa, dentre eles o direito de acesso à informação, 

o qual passou a integrar o rol dos direitos fundamentais positivados no 

texto constitucional, na forma do artigo 5º, incisos XIV, XXXIII, XXXIV, 

LXXII e LXXVII e do art. 216. Alguns destes dispositivos fazem referência 

expressa ao direito de acesso à informação pública, como o inciso XXXIII 

do art. 5º, por meio do qual é assegurado “a todos o direito de obter infor-

mações de seu interesse particular, coletivo ou geral a ser prestado pelos 

órgãos públicos na forma da lei, excepcionados os casos de imprescindível 

sigilo” (BRASIL, 1988).

Sobre o dever de divulgação de informações públicas é importante 

registrar que, além de ser garantido como direito fundamental na forma 

do inciso XXXIII, do artigo 5º, existe outra disposição constitucional pon-

tual que reforça o dever de divulgação de informação. Trata-se do Princí-

pio da Publicidade, elencado no caput do art. 37 da Constituição Federal 

como um dos princípios da Administração Pública, o qual, na concep-

ção de autores como Gustavo Binenbojm (2009, p. 04), tem “conteúdo 

% nalístico” con% gurando um “mandado de otimização” ou, nas palavras 

de Humberto Ávila (2014, p. 161), o princípio da publicidade impõe um 

dever de agir voltado à concretização de “um estado de coisas”, impondo 

o dever de transparência.

Esse dever de transparência é diretamente relacionado à concep-

ção de Estado democrático de direito, porque, como enfatizado por Celso 

Antônio Bandeira de Mello (2010, p. 114), “não pode haver em um Estado 

Democrático de Direito, no qual o poder reside no povo (art. 1º, parágra-

fo único, da Constituição), ocultamento aos administrados dos assuntos 
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que a todos interessam (...)”. Porém, mesmo havendo um princípio cons-

titucional voltado à obrigatoriedade de publicidade, a regulamentação 

do direito fundamental de acesso à informação pública (art. 5º, XXXIII, 

CF/88) era diploma legal necessário e importante para que os cidadãos 

viessem a ter regulado de forma clara o direito, incluindo os mecanismos 

de promoção e proteção.

Como bem enfatizado por Gustavo Binenbojm, a concepção de 

direitos fundamentais e a democracia são representativas das “maiores 

conquistas da moralidade política em todos os tempos” porque são ao 

mesmo tempo “fundamentos de legitimidade e elementos estruturantes 

do Estado democrático de direito” (2008, p. 21). Nesta linha de raciocínio, 

partindo de uma ideia de constitucionalização da administração pública, 

nos deparamos com uma concepção de democracia que não se esgota na 

escolha de governantes por meio do voto, ou seja, pela regra da maioria, 

signi% cando um passo à frente, compreendendo também a participação 

dos cidadãos nos processos decisórios e na % scalização. Essa noção de 

democracia é fundamentada fortemente em princípios constitucionais 

como o da igualdade e outros direitos fundamentais, como o de acesso 

à informação pública, necessários para garantir a “autonomia pública e 

privada dos cidadãos” (BINENBOJM, 2008, p. 22). (Destaque do autor).

Ter assegurada a efetividade do direito de acesso à informação pú-

blica é condição de efetividade da própria concepção de democracia num 

Estado democrático de direito. Conforme Luís Felipe Miguel (2011 p. 56), 

“a representação democrática exige que se fomente a autonomia indivi-

dual” entendida como a capacidade dos indivíduos de construir seus inte-

resses “a partir de uma re> exão crítica sobre o mundo e o diálogo com os 

seus semelhantes”.  No Brasil, como se viu, o referido direito foi previsto 

de forma expressa no texto constitucional de 1988, contudo, a regulamen-

tação necessária prevista no art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal só foi 

editada em 18 de novembro de 2011, com a publicação da Lei nº 12.527 e 

do Decreto nº 7.724 de 16 de maio de 2012. 
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A referida regulamentação foi implementada no Brasil em decor-

rência de pressões externas advindas primeiro, como destacado por Cari-

ne Jansen Batista Neves Martins (2015, p. 31), do Projeto de Cooperação 

Técnica % rmado entre o Brasil e a Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), tendo como objetivo asse-

gurar “o direito de acesso à informação aos cidadãos brasileiros de forma 

e% ciente, e% caz e efetiva” (2015, p. 31), levando a divulgação em janeiro 

2010 da Política Brasileira de Acesso a Informações Públicas: garantia de-

mocrática do direito à informação, transparência e participação cidadã. 

Logo após, em 20 de setembro de 2011, foi lançada a OGP - Open 

Government Partnership, fundada pelos seguintes países: África do Sul, 

Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Indonésia, México, Noruega e Reino 

Unido, os quais % rmaram a Declaração de Governo Aberto, apresentan-

do seus planos de ação, baseada nos seguintes princípios: Transparência, 

Prestação de Contas e Responsabilização (Accountability); Participação 

Cidadã e Tecnologia e Inovação.4

Em 18 de novembro de 2011 foi então publicada a Lei nº 

12.527/2011, a qual, ao regulamentar o exercício do direito de acesso à 

informação pública, conforme disposto no seu art. 3º, visa assegurar o di-

reito fundamental de acesso à informação e possui entre outras diretrizes: 

observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;   

desenvolvimento do controle social da administração pública; fomento ao 

4  Conforme informação disponível em sítio o% cial do governo brasileiro “A OGP de% ne o concei-
to de governo aberto por meio de quatro princípios estabelecidos, a saber:
Transparência - As informações sobre as atividades de governo são abertas, compreensíveis, tem-
pestivas, livremente acessíveis e atendem ao padrão básico de dados abertos. Prestação de Contas e 

Responsabilização (Accountability) - Existem regras e mecanismos que estabelecem como os atores 
justi% cam suas ações, atuam sobre críticas e exigências e aceitam as responsabilidades que lhes 
são incumbidas. Participação Cidadã - O governo procura mobilizar a sociedade para debater, 
colaborar e propor contribuições que levam a um governo mais efetivo e responsivo. Tecnologia 

e Inovação - O governo reconhece a importância das novas tecnologias no fomento à inovação 
provendo acesso à tecnologia e ampliando a capacidade da sociedade de utilizá-la”. Disponível em: 
<http://www.governoaberto.cgu.gov.br/a-ogp/o-que-e-governo-aberto>. 
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desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; 

divulgação de informações de interesse público, independentemente de 

solicitações; e  utilização de meios de comunicação viabilizados pela tec-

nologia da informação.

O direito de acesso à informação pública, assim como o princípio da 

publicidade dos atos administrativos têm caráter informativo e educativo. 

Devem funcionar como instrumentos para “viabilizar ou garantir a realiza-

ção de outros valores sociais aptos a estimular o desenvolvimento (material 

e espiritual) individual e coletivo da comunidade” (RODRIGUES, 2014, 

p. 106). 

Para que funcionem de forma efetiva como instrumento informa-

tivo e educativo, não basta a simples divulgação, é preciso que essa divul-

gação seja realizada de forma a chegar ao alcance de todos, permitindo 

a compreensão igualmente por todos, levando em consideração, como 

ressalta Francesco Manganaro (2009, p. 06), que nem todos possuem as 

mesmas condições culturais, econômicas e sociais, tendo presente que “la 

trasparenza non è solo rispetto delle regole procedimentali, ma anche com-

prensibilità dell’azione amministrativa da parte del cittadino comune”. 

O direito de conhecer os atos administrativos está diretamente 

relacionado à concepção de Estado Democrático, onde dispor de infor-

mações, ter o conhecimento, em muitas situações é elemento essencial à 

autonomia dos cidadãos, enquanto que o segredo, ou falta de informação, 

é favorável à manutenção do poder. Como instrumento de controle do 

poder, sua importância está tanto no que se refere à informação como ins-

trumento para viabilizar à sociedade o conhecimento e monitoramento 

acerca dos atos do governo, quanto no fato de ser, como ressalta Norberto 

Bobbio (2015, p. 53-54), “por si mesma uma forma de controle, um expe-

diente que permite distinguir o que é lícito ou não é”. 

Assegurar a efetividade dos direitos fundamentais é dever afeto ao 

aspecto substancial da norma constitucional de% nido por Luigi Ferrajoli, 
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concepção segundo a qual não basta a conformidade formal da conduta 

do poder público, é necessária também a conformidade material. Nes-

te ponto Sérgio Cademartori (2007, p. 219) lança alerta sobre a “falácia 

garantista”, destacando que o sistema garantista por si só não é su% ciente 

para controlar a tendência “antigarantista” dos gestores públicos e assegu-

rar a efetividade de direitos. 

Trabalhando com a concepção de dimensões subjetiva e objetiva 

dos direitos fundamentais, temos na dimensão subjetiva os direitos fun-

damentais visualizados em face ao indivíduo, quando se refere ao signi-

% cado ou relevância da norma consagradora de um direito fundamental 

para o indivíduo, enquanto que na dimensão objetiva existe uma relação 

entre os direitos fundamentais e os objetivos da comunidade, do interesse 

público (CANOTILHO, 2003, p. 1256).

Sobre a dimensão objetiva, Ingo Sarlet (2015, 149) ensina que os 

direitos fundamentais tutelados na Constituição Federal representam va-

lores de uma comunidade, constituindo-se em “decisões valorativas de 

natureza jurídico-objetiva da Constituição, com e% cácia em todo o orde-

namento jurídico e que fornecem diretrizes para os órgãos legislativos, 

judiciários e executivos”, os quais devem ser efetivados. Isso signi% ca re-

conhecer a e% cácia dirigente aos direitos fundamentais, recaindo sobre o 

Estado o dever de proteção e promoção (SARLET, 2015, p. 153).

Ainda sobre a dimensão objetiva, ultrapassando a concepção va-

lorativa dos direitos fundamentais, conforme enfatizado por José Carlos 

Vieira de Andrade (2012, p. 134), esses direitos também possuem função 

autônoma, representando uma espécie de “mais-valia jurídica”, o que sig-

ni% ca possuírem efeitos autônomos que ultrapassam a dimensão subjeti-

va, no sentido de impor a efetividade de direitos para a coletividade.

É justamente com base na dimensão objetiva que se impõe ao ad-

ministrador público o dever de promoção do acesso à informação voltada 

a promover a educação e democratização da sociedade, o que certamente 



Direito de acesso à informação pública:...

117

requer mais do que a simples divulgação de informações por meio de pu-

blicação em órgãos o% ciais ou sítios institucionais, incluindo o cuidado 

com a clareza das informações, as quais devem ser passíveis de compreen-

são por qualquer cidadão. 

Não é demais enfatizar, como ensina João Almino (1986, p. 46), 

que “a publicidade em si não é democratizadora se o acesso a ela não 

estiver democratizado”. A análise da efetividade do direito de acesso à in-

formação não deve se dar por meio do simples exame acerca da disponi-

bilidade ou não das informações. Efetividade requer disponibilidade de 

informação compreensível e verdadeira, sendo este o sentido de transpa-

rente. Como pontua João Gaspar Rodrigues (2014, p. 94), “inclusividade 

e compreensão esclarecida por parte do corpo de cidadãos (demos)” são 

condições necessárias a um processo democrático as quais têm “na pu-

blicidade e no acesso à informação seu principal canal de abastecimento”.

No art. 5º da Lei 12.527/2011 está previsto que “é dever do Estado 

garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante 

procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em lingua-

gem de fácil compreensão” em evidente oposição ao segredo, o qual só é 

permitido em raras exceções como, por exemplo, em questões estratégicas 

de segurança nacional. Isso porque, como ensina Celso Antônio Bandeira 

de Mello (2010, p. 114), “o ocultamento aos administrados dos assuntos 

que a todos interessam” é incompatível com o modelo de Estado Brasilei-

ro “no qual o poder reside no povo”. Assim, é preciso possibilitar a todos 

não apenas o acesso, mas a efetiva compreensão do que foi informado, 

caso contrário, eventual informação divulgada em desacordo com o que 

preconiza referido dispositivo não terá cumprido sua função, não estará 

de acordo com a lei e, especialmente, não  terá observado princípios e 

direito fundamental assegurados expressamente na Constituição Federal, 

uma vez que o dispositivo em questão nada mais é do que a regulamenta-

ção do que garante a norma superior, à qual todos os poderes estão vincu-

lados, inclusive o Legislativo.
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O direito fundamental de acesso à informação ganha maior rele-

vância ainda quando se trata dos atos das agências reguladoras de serviços 

públicos, instituições dotadas de autonomia reforçada, as quais possuem 

competência para regular, bem como % scalizar a prestação de serviços, 

alguns destes, como o serviço de energia elétrica, essenciais à dignidade 

humana.

4 A regulação de serviços públicos brasileiros por agências independentes

A regulação de alguns serviços públicos no Brasil nasceu durante 

a reforma do Estado implementada na década de noventa, seguindo uma 

onda de “liberalização econômica” (SILVA, 2014, p. 17). Neste momento, 

sob a argumentação de transformar o Estado dito provedor em Estado ges-

tor entre outras medidas adotas, foram efetivadas privatizações e criadas 

as primeiras Agências Reguladoras Independentes, as quais foram cons-

tituídas para regular a prestação de alguns serviços públicos, bem como 

algumas atividades econômicas consideradas importantes para o desenvol-

vimento econômico e social do País (ARAGÃO, 2013; CARDOSO, 2010).

Constituídas seguindo o modelo norte-americano da década de 

30 (SILVA, 2002), lançando “mão da descentralização e da especializa-

ção” (SILVA, 2014, p. 18) sob o argumento de que essas medidas eram 

necessárias em razão da complexidade econômica vivenciada à época, as 

agências brasileiras foram concebidas como entidades especiais, criadas 

por lei especí% ca, dotadas de autonomia reforçada, constituídas para de-

sempenharem suas funções de forma técnica.

A autonomia reforçada, ou autonomia política, decorre especial-

mente da independência de seus dirigentes, que embora sejam nomea-

dos pelo Chefe do Poder Executivo e ocupantes de cargos em comissão 

(pro% ssionais indicados livremente, não eleitos mediante voto popular), 

possuem mandatos por prazo determinado. Ocorre que diferente da regra 

de livre exoneração característica dos cargos em comissão, os dirigentes 
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das Agências só podem ser exonerados, como oportunamente analisa 

Marçal Justen Filho (2013, p. 713-714), mediante processo administrativo 

que assegure o exercício do contraditório e ampla defesa e decisão devi-

damente motivada. Além disso, a independência % nanceira destas insti-

tuições que dispõem de receita vinculada também contribui para reforçar 

a autonomia.

Outro fator que agrega forte autonomia às reguladoras é a própria 

especialização, a qual é ao mesmo tempo sua razão de existir e conforto para 

tomada de decisões sem maiores confrontações, uma vez que elas dominam 

técnica incomum, o que por si só di% culta até mesmo a % scalização. É sobre 

este ponto que a efetividade do direito de acesso à informação, como direito 

fundamental na sua dimensão objetiva, deve funcionar como instrumento 

para assegurar o exercício de outros direitos, como os direitos democráticos 

de participação e % scalização por parte da sociedade.

Conforme Gustavo Binenbojm (2008, p. 05), mediante a implan-

tação deste modelo de administração pública, foi quebrado “o vínculo de 

unidade no interior da Administração Pública, eis que a sua atividade 

passou a situar-se em esfera jurídica externa à da responsabilidade políti-

ca do governo”, isso porque uma vez dotada de autonomia política, restou 

rompido o modelo tradicional piramidal “de recondução direta de todas 

as ações administrativas ao governo”, passando a existir “uma con% gu-

ração policêntrica”. Ocorre a partir de então o que Luigi Ferrajoli (2015, 

p. 163) identi% ca como uma “sobreposição da economia à política”, levan-

do à “substituição do governo político e democrático da economia pelo 

governo econômico e obviamente não democrático da política”. 

A justi% cativa apresentada para blindar as agências reguladoras 

das interferências de ordem hierárquica versa sobre a necessidade de 

atrair investimentos estrangeiros para os setores regulados na busca de 

mais e% ciência, procurando justi% car assim a importância de uma atua-

ção técnica, pro% ssional e não sujeita a interferências políticas, estabele-
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cendo um espaço com “predomínio de juízos técnicos sobre as valora-

ções políticas” (BARROSO, 2006, p. 71). Isso promove assim o “avanço 

da tecnocracia sobre espaços tradicionalmente ocupados pela política”, o 

que sem dúvida representa “um risco de deslegitimação das estruturas de 

poder” (BINENBOJM, 2008, p. 05). Mas todas essas prerrogativas não 

isentam estas entidades de agir conforme a Constituição, as quais, assim 

como todo o poder público, estão vinculadas, possuindo, assim, o dever 

de proteção e promoção dos direitos garantidos na lei maior, dentre eles 

o dever de promover de forma efetiva o exercício do direito de acesso à 

informação acerca de seus atos. 

Estas entidades, dotadas de autonomia reforçada, possuem papel es-

sencial ao desenvolvimento social e econômico do País, uma vez que boa 

parte do serviço público brasileiro e ainda algumas atividades econômicas 

de grande relevância são reguladas por estas instituições, como, por exem-

plo: o serviço de energia elétrica regulado pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL, a gestão de recursos hídricos e acesso à água cuja regu-

lação é atribuída a Agência Nacional da Água - ANA, os serviços de trans-

porte terrestre sob regulação da Agência Nacional de Transporte Terrestre 

- ANTT; os serviços de vigilância sanitária regulados pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária - ANVISA, o serviço de saúde complementar sob 

a regulação da Agência Nacional de Saúde - ANS, entre outros, tanto da 

esfera federal como os listados acima, quanto nas esferas estaduais e muni-

cipais, nas quais também existem algumas agências reguladoras.

Estas instituições possuem um leque muito grande de competên-

cias, as quais são previstas em leis próprias e não são necessariamente 

iguais em todas as agências. Mas de modo geral, as agências de âmbito 

nacional, como as mencionadas acima, possuem competência para editar 

atos regulamentares, % scalizar a prestação dos serviços, conduzir proces-

sos de mediação e aplicar penalidades. Dentre as competências de maior 

repercussão para a sociedade está a competência regulamentar que con-

siste em editar atos normativos a partir de standards e políticas públicas 
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setoriais, compreendendo uma vasta e importante competência, uma vez 

que, em razão da complexidade dos setores, as leis, ou seja, o Poder Legis-

lativo, se limitam a % xar conceitos jurídicos indeterminados cuja regula-

mentação de caráter complementar deve ser realizada pelas agências.

Existe um debate doutrinário em relação a este espaço regulamen-

tar con% ado à atuação das reguladoras, para alguns doutrinadores como 

Marçal Justen Filho (2002, p. 525), se trata de discricionariedade técnica, 

para outros, como Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2007, p. 12), não se 

trata de discricionariedade porque conceitos jurídicos indeterminados, 

ao demandarem uma solução técnica, requerem a melhor solução, o que 

signi% ca para a autora que só existindo uma solução não se trata de discri-

cionariedade, a qual, na sua percepção, requer ao menos duas alternativas 

válidas. Independentemente das divergências sobre a discricionariedade 

de ordem conceitual, há consenso no entendimento de que a atuação das 

reguladoras deve se dar no espaço delineado por lei, que em regra traz 

conceitos indeterminados, bem como pelas políticas públicas setoriais, 

atividade que devem exercer fazendo uso de conhecimento especializado, 

sem deixar de atentar para o fato de que age em nome do Estado, condição 

em que está vinculada aos direitos e garantias constitucionais.

Dentre as críticas que são lançadas sobre o modelo de regulação 

de serviços públicos por agências autônomas está o dé5 cit democráti-

co, fundado especialmente no fato de seus dirigentes não serem eleitos e 

sim nomeados para mandato por prazo determinado pelo Presidente da 

República (BINENBOJM, 2014, p. 310), os quais não são submetidos a 

controle hierárquico, não sendo permitido nem mesmo a destituição ad 

nutum, como já se viu anteriormente, possuindo assim uma espécie de 

estabilidade temporária (ARAGÃO, 2006, p. 01).

Ante a falta de legitimidade advinda do processo eleitoral, a legiti-

mação acaba por ser viabilizada por meio da participação popular direta, 

seja nos processos decisórios, seja na % scalização dos atos administrativos 
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destas entidades. No que diz respeito aos processos decisórios, as leis que 

instituíram a maioria das agências reguladoras brasileiras de âmbito federal, 

como a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, preveem a promo-

ção de realização de consultas e audiências públicas nos processos decisó-

rios destas instituições que afetarem os usuários ou os agentes regulados 

(prestadores de serviços públicos).5 

Já no que tange à % scalização da sociedade sobre os atos das agên-

cias, aplicam-se as mesmas normas e princípios impostos a toda a Ad-

ministração Pública, que contemplam, como se viu, desde o princípio da 

publicidade até o direito fundamental de acesso à informação pública re-

gulamentado na forma da Lei nº 12.527/2011 e do Decreto nº 7.724/2012. 

Mas observa-se que a linguagem técnica empregada na atividade regula-

dora, uma vez divulgada sem a devida decodi% cação, compromete a com-

preensão por parte daqueles que não dominam a técnica e consequente-

mente não entendem a linguagem.

5 DiK culdades impostas ao exercício do direito de acesso à informação 
atribuídas à linguagem técnica utilizada pelas agências independentes 
na regulação de serviços públicos

Como ensina Emilio Guichot (2014, p. 17-18), é requisito de uma 

sociedade democrática possibilitar aos cidadãos ter conhecimento acerca 

da atuação dos administradores públicos de forma mais ampla, possibili-

tando, efetivamente, o exercício do poder de controle a% m de possibilitar 

a identi% cação de má gestão e melhorá-la. 

A participação social para além do processo eleitoral, ou seja, 

a participação efetiva na gestão pública é essencial a um Estado que se 

5  A Lei nº 9427/1996, por meio da qual foi criada a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANE-
EL, prevê no § 3º, do art. 3º, que: “O processo decisório que implicar afetação de direitos dos 
agentes econômicos do setor elétrico ou dos consumidores, mediante iniciativa de projeto de lei 
ou, quando possível, por via administrativa, será precedido de audiência pública convocada pela 
ANEEL”. (BRASIL, 1996).
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pretende democrático. Essa participação social, seja durante o processo 

decisório, seja posteriormente por meio de % scalização, é ainda mais re-

levante em se tratando de agências reguladoras de serviços públicos, em 

alguns casos serviços públicos essenciais à dignidade humana, como o 

serviço público de energia elétrica. 

Para tanto, é fundamental que os cidadãos tenham acesso às infor-

mações acerca dos atos administrativos oriundos das reguladoras, sendo 

que acesso neste caso requer, como já se viu, não só a disponibilização de 

informações, mas sim disponibilização de informações de forma efetiva, 

observado o disposto no art. 5º da Lei nº 12.527/2011, ou seja, por meio 

de procedimentos simples e rápidos, de modo transparente e claro, por 

meio de linguagem de fácil compreensão.

Contudo, em que pese se tratar de um direito fundamental, tute-

lado por uma constituição rígida, a linguagem técnica fruto da especiali-

zação se mostra um obstáculo ao efetivo exercício do direito de acesso à 

informação em se tratando de atos das agências reguladoras, comprome-

tendo a efetividade de outros direitos também fundamentais. 

Para melhor elucidar o problema da linguagem empregada pelas 

reguladoras e a di% culdade que as expressões técnicas impõem à com-

preensão daqueles que não possuem o know how, trazem-se como exem-

plo trechos do material divulgado no sítio da Agência Nacional de Ener-

gia Elétrica-ANEEL (reguladora do serviço público de energia elétrica no 

Brasil), acerca do reajuste anual da tarifa de energia elétrica concedido à 

distribuidora que fornece energia na região da sede do Unilasalle/Canoas/

RS/Brasil. Por meio de voto impresso, um dos diretores da agência propõe 

e explica o reajuste da tarifa de energia a ser aplicado pela distribuidora a 

partir de abril de 2016. O referido documento está disponível para con-

sulta pública no site da agência em campo próprio destinado à informa-

ção do usuário (http://www2.aneel.gov.br/cedoc/areh20162059_1.pdf). 

Contudo, a compreensão do que é posto por intermédio do referido voto 
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é tarefa difícil, que requer conhecimentos técnicos especí% cos, conforme 

pode se aferir a partir de alguns trechos do material abaixo transcrito:
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[...]

No cálculo do Fator X, foram considerados os componentes 
Pd e T de% nidos na última Revisão Tarifária da AES SUL, 
de 1,12% e 0%, respectivamente. No caso da AES SUL, a 
variação média dos indicadores de DEC e FEC entre 2014 
e 2015 foi de 1,91%, de modo que o valor de componente 
Q do Fator X foi de 0,00%. Dessa maneira, para atualizar a 
Parcela B, adotou-se a variação acumulada do IGP-M, de 
11,56%, subtraída do Fator X, de 1,12%, resultando no fator 
de atualização da Parcela B de 10,43%.

[...]

Diante do exposto e do que consta no Processo nº 
48500.005408/2015-58, voto pela emissão de resolução 
homologatória, como a minuta anexa, a % m de:

a) homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas 
da AES-SUL - AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia 
S/A., a vigorar a partir de 19 de abril de 2016, que conduz 
ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 
-0,336%, sendo -0,333% para os consumidores em alta ten-
são e -0,338% para os consumidores em baixa tensão;

b) % xar as Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição – 
TUSD e as Tarifas de Energia Elétrica – TE aplicáveis aos 
consumidores e usuários da AES SUL;

c) estabelecer o valor da receita anual referente às instala-
ções de transmissão classi% cadas como Demais Instalações 
de Transmissão – DITs de uso exclusivo;

d) aprovar os valores da previsão anual do Encargo de Ser-
viços do Sistema – ESS e do Encargo de Energia de Reserva 
– EER; e

e) homologar o valor mensal de recursos da Conta de De-
senvolvimento Energético – CDE a ser repassado pela Cen-
trais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras à AES SUL, de 
modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária.

Como se pode observar nos trechos citados, são utilizados termos 

técnicos, siglas e até mesmo a remissão à aplicação de fórmulas, cujo conhe-

cimento não é comum, ou melhor, é restrito a um pequeno grupo de pro% s-

sionais (especialistas) que detêm conhecimento especí% co e familiaridade 

com os termos e cálculos, o que acaba por comprometer a efetividade da 
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informação disponibilizada ao usuário, o qual, em que pese à facilidade de 

acesso ao material que embasa o reajuste, não dispõe de conhecimento que 

lhe permita compreendê-lo, restando assim comprometido o seu direito de 

acesso à informação porque uma informação incompreensível é inócua. 

As garantias constitucionais de acesso à informação e de parti-

cipação social, em que pese formalmente atendidas por meio da divul-

gação dos dados, restam prejudicadas sob o ponto de vista substancial 

(material). A disponibilização da informação não pode adotar forma não 

igualitária, deve ser acessível à compreensão por todos, incluindo os mais 

humildes dos cidadãos, isso porque o direito à informação está na esfera 

do domínio público e, como pondera Hannah Arendt (2003, p. 275), “es-

paço onde todos os homens são iguais”. É preciso ter presente a necessi-

dade não apenas da divulgação de todas as informações disponíveis, mas 

também é imperioso considerar que as informações divulgadas necessa-

riamente devem ser claras e em linguagem de fácil compreensão. 

Como ensina Hans Carl Nipperdey (2012, p. 25), é condição de digni-

dade humana possibilitar a cada pessoa “atuar como ser independente e moral-

mente autorresponsável, na qual ela nem é submetida à pretensão de poder de 

outra pessoa, nem é transformada em mero meio de uma % nalidade comuni-

tária, mas é pessoa autorresponsável livre”.  Somente a informação promovida 

de forma clara e compreensível, capaz de permitir o exercício da cidadania de 

maneira digna e responsável está em conformidade com a Constituição.

Norberto Bobbio, ao discorrer sobre a democracia como regime 

do poder visível, lembra que o conhecimento por parte do povo acerca 

das decisões e atos dos governantes é um “eixo do regime democrático” 

(2015, p. 138), que vem desde a democracia dos antigos, aquela que era 

exercida diretamente por meio das assembleias, e permaneceu como re-

quisito essencial mesmo após a implementação da democracia represen-

tativa, prestando-se “como um dos critérios fundamentais para distinguir 

o Estado constitucional do Estado absoluto e, assim, para assinalar o nas-
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cimento ou o renascimento do poder público em público” (2015, p. 139).

A previsão constitucional do direito de acesso à informação públi-

ca posto como direito fundamental é, sem sombra de dúvida, uma con-

quista de grande relevância, contudo, como se viu, a constituição por si só 

não basta para que este direito seja assegurado de forma efetiva. Depende 

da conduta do agente público, o qual, vinculado às normas constitucio-

nais, possui o dever de informar. Esse dever é denominado de transparên-

cia ativa, regulado na forma dos artigos 7º e 8º do Decreto nº 7.724/2012, 

e impõe ao administrador público, entre outras coisas, a obrigação de “di-

vulgação em seus sítios na Internet de informações de interesse coletivo 

ou geral por eles produzidas ou custodiadas”, independentemente de re-

querimento. Além disso, o regulamento em questão também contempla, 

na forma dos artigos 9º e 10º, a % gura da transparência passiva entendida 

como o direito de cada pessoa à informação, dispondo expressamente so-

bre o dever dos órgãos e entidades públicas de criar um “Serviço de Infor-

mações ao Cidadão – SIC” (art. 9º, Decreto nº 7.724/2012).

 Apesar de todos os avanços legislativos e até mesmo de implemen-

tação de ferramentas de transparência pública, em alguns casos, como se 

pode veri% car nas informações divulgadas pela Agência Nacional de Ener-

gia Elétrica – ANEEL, estas não cumprem a sua função porque a linguagem 

técnica especí% ca da atividade reguladora do setor não é igualmente com-

preensível por todos os cidadãos, comprometendo o exercício do direito de 

acesso à informação sobre questões relevantes à prestação de serviço públi-

co de energia elétrica.

Ante a inobservância por parte da Administração Pública de al-

gumas normas constitucionais, autores como Ingo Sarlet e Carlos Alberto 

Molinaro (2016, p. 25) sustentam a necessidade de formação de pressão 

social por meio de mobilização voltada à concretização do direito garantido 

na Constituição porque, segundo os autores, “os ventos da globalização e da 

modernização não converterão de modo automático burocratas egotistas 



Luciana Oliveira de Campos

128

em servidores abertos e transparentes”.

Importante registrar, como faz Leonel Pires Ohlweiler (2016, 

p. 48), que o direito “fundado em bases democráticas não convive com a imu-

nidade do poder administrativo, especialmente em um país como o Brasil, 

cuja história foi marcada pelo patrimonialismo e pelo segredo”. O direito de 

acesso à informação é juridicamente protegido, o que possibilita, quando ne-

cessário, acionar a via jurisdicional, por meio de instrumentos como o habeas 

data e o mandato de segurança para ver assegurada a sua efetividade.

O Supremo Tribunal Federal brasileiro já se manifestou no 

sentido de considerar o controle social como algo intrínseco à Democra-

cia, conforme se pode observar no trecho do voto do Ministro Celso de 

Mello proferido em sede de Agravo Regimental no Agravo de Instrumen-

to AI 241397 SP: “[...] o exercício do poder estatal, quando praticado sob a 

égide de um regime democrático, está permanentemente exposto ao con-

trole social dos cidadãos e à % scalização de ordem jurídico-constitucional 

dos magistrados e Tribunais”. (BRASIL, 1999). 

Apesar de todos os avanços em termos de direitos e garantias ex-

perimentados hoje pela sociedade brasileira, ainda é preciso evoluir em 

busca da efetividade destes direitos. A divulgação de vasto material infor-

mativo pode estar conforme as normas sob o ponto de vista formal, mas, 

como se viu, é preciso ir além, também é dever a conformidade substan-

cial, a qual, em se tratando de direito de acesso à informação pública, 

requer disponibilização em linguagem clara. 

6 Considerações Finais

Certamente a falta de liberdade e de verdade experimentada pelos 

brasileiros em razão do regime militar será uma marca inesquecível por 

toda a história brasileira, o que reforça a importância da efetividade de 

direitos fundamentais como o direito de acesso à informação.
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Um longo caminho já foi trilhado desde o % m do regime militar 

em busca da construção de uma democracia efetiva. A publicação da 

Constituição Federal de 1988, contemplando princípios e direitos funda-

mentais, representa um avanço muito grande em termo de garantias. O 

direito de acesso à informação pública posto como direito fundamental 

é instrumento essencial a este Estado que se declara Democrático de Di-

reito, e, sem a informação, vários outros direitos restam comprometidos, 

inclusive o direito de liberdade porque sem o conhecimento acerca da 

verdade ninguém pode ser considerado realmente livre.

Notadamente ante o cenário atual brasileiro, em que boa parte da 

regulação e % scalização de serviços públicos e de outros setores afetos dire-

tamente ao desenvolvimento social e econômico, são atribuídas às agências 

reguladoras, cuja atividade é eminentemente técnica, a linguagem utilizada 

pelos especialistas nem sempre é igualmente compreensível por parte de to-

dos os cidadãos, tornando a informação divulgada sem efetividade, em des-

conformidade material (substancial) com a norma constitucional.

Não há hipótese que autorize a divulgação de informações por 

meio de linguagem que não seja igualmente compreensível por todos. 

Não importa o grau de complexidade e da técnica empregada na regula-

ção, dentre os deveres que recaem sobre estas entidades está compreendi-

do o dever de informar clara e objetivamente.

A não observância dessas diretrizes, ou seja, a utilização de termos 

técnicos e incompreensíveis, além de não atender ao dever de informar e 

promover a transparência, inviabilizando o exercício de controle dos atos 

administrativos destas instituições, instrumento importante até mesmo 

para o combate a corrupção, pode, ainda, fazer com que a informação se 

preste como instrumento de diferenciação e favorecimento daqueles que 

possuem a compreensão, acabando por ferir outros direitos constitucio-

nais garantidos. 
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