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Apresentação  
 
O" Centro" Acadêmico" XI" de" Fevereiro" tem" a" honra" de"

publicar) os) Anais) da) XVIII) Semana) Jurídica,) realizada) entre) os)
dias%20%e%22%de%outubro%de%2014%no%Centro%de%Ciências%Jurídicas%
da#Universidade#Federal#de#Santa#Catarina.##O#evento#contou#com#
a"participação"de#vários#palestrantes#de#nossa#Universidade#e#de#
outras' instituições' que' se' reuniram' para' discutir' questões'
relevantes) e) controversas) a) respeito) do) Curso) e) do) Ensino) de)
Direito,( além( de(diversos( assuntos( que( tangenciam( a( formação(
dos$juristas.+
+ A" Semana" Jurídica( é( um( evento( organizado) anualmente)
pelo%CAXIF,%com!tradição)já)consolidada)no)calendário)acadêmico)
da# graduação# em# Direito# da# Universidade# Federal# de# Santa#
Catarina.( Com( o( esforço( dos( acadêmicos( envolvidos( na(
organização* e* da* colaboração* dos* palestrantes& que& se&
mobilizaram)para)concretizar)a)programação,)o)evento)chegou)a)
sua$décima$oitava$edição,$cumprindo$um$dos$princípios$básicos$
do# Centro# Acadêmico,# elencado# em# nosso# Estatuto:# “O#
aperfeiçoamento, das, atividades, acadêmicas, do, Curso,, (...), e, sua,
integração(com(todos(os(setores(da(comunidade”.(%

O"objetivo"do"evento"foi"promover"um"espaço"de"debate"e"
reflexão( de( questões( atuais,( buscando( oferecer( uma( formação(
complementar+ aos+ estudantes,+ trazendo+ à+ discussão+ assuntos+
que$ não$ são$ habitualmente$ abordados! em# sala# de# aula# e#
aprofundando)outros)tantos)que)não)recebem)a)devida)atenção.)
Com$ esse$ propósito,$ foram$ abordados$ temas$ como$ a$ Reforma$

Curricular,) a) avaliação)de)Curso) como) instrumento)de)melhoria)
do# Ensino,# os# desafios# iniciais# das# Carreiras# Jurídicas,# dentre&
outras'problemáticas'que'permeiam'diversos'flancos'do'Direito.'%

O" conteúdo" da" presente" publicação" é" o" resultado" dos"
trabalhos)apresentados)na)Mostra)de)Pesquisa)da)XVIII)Semana)
Jurídica,*que*aconteceu*na*tarde*do*dia*21*de*outubro*de*2014*e*
teve$ a$ participação* de* acadêmicos* de* diversas* instituições,*
efetivando*um*espaço*de*diálogo*e*de*troca*de*conhecimentos.*+

A" Comissão" Organizadora" buscou," no" arranjo" desse"
espaço' de' divulgação' de' pesquisas,' incentivar' a' pesquisa'
científica) na) área) jurídica) e) possibilitar& discussões& entre& os&
pesquisadores,,e,destes,com,os,demais,alunos.,O,CAXIF,apoia,o,
desenvolvimento+ da+ pesquisa+ enquanto+ componente+
fundamental* do* tripé* universitário* –! ao# lado# do# ensino# e# da#
extensão( –! por$ reconhecer$ nessa$ atividade$ um$ canal$ de$
ampliação%dos%horizontes% científicos%do% conteúdo%programático%
do#Curso!que$ultrapassa$os$limites$estritos$da$sala$de$aula.$É"por"
meio% da% pesquisa% que% os% acadêmicos% abandonam% uma% postura%
passiva& de& aprendizado& para& assumirem& seu& papel& de&
protagonistas* na* construção$ de$ novos$ conhecimentos.$ Ao$
produzir( uma( Mostra( de( Pesquisa,( este( sempre( foi( nosso(
objetivo:)fazer)com)que)os)acadêmicos)tivessem)um)espaço)para)
expor,'discutir'e'aprimorar'suas'ideias.+

!A" Comissão" Organizadora" da# XVIII# Semana# Jurídica!
agradece,( primeiramente,' a' todos' os' palestrantes' que' se'
dispuseram* a* participar* do* evento,* contribuindo* para* a*
construção* de* um* espaço* de* debates* de* alta* qualidade* e*
relevância* para* os* demais* juristas* participantes.* Agradece,*



!
!

também,' à' Universidade' Federal' de' Santa' Catarina" e" sua" Pró_
Reitoria(de(Extensão,(ao(Centro(de(Ciências(Jurídicas(e(a(todas(as(
entidades! parceiras( que( apoiaram( a( Semana( Jurídica,(
possibilitando+ que+ sua+ realização+ se+ desse+ nesses+ moldes+ de+
alcance&e&qualidade.&+

Por$ fim,$ merecem$ igual$ agradecimento$ todos$ os#
acadêmicos)que)contribuíram)para)a)excelência)do)encontro:)aos)
que$ voluntariamente$ se$ dispuseram$ a$ organizar$ o$ evento,$ aos$
que$suscitaram$discussões$e$reflexões$ao$ longo$das$palestras,$e,$
especialmente,, aos, que, elevaram& a& qualidade& acadêmica& do&
encontro'ao#apresentarem#seus#trabalhos#na!Mostra'de'Pesquisa.+

!Espera_se,$ com$ o$ evento$ e$ com$ esta$ publicação,$ que$ se$
possa% contribuir% para% o% interesse% em% temas% atuais% e% relevantes%
para$o$estudo$do$direito$e$também$para$o$despertar'de'reflexões'
críticas(e(o(interesse(na(área(da(pesquisa(científica.(+

+
+

Florianópolis,,15!de#junho!de#2015. 
 
+

Comissão'Organizadora%
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Programação do Evento 
 
 

Dia 20.10.2014 - Segunda-feira 
+

%
ABERTURA%
08:%30%0%O%MITO%DA%RESSOCIALIZAÇÃO%DO%SISTEMA%PENAL+
+++++++++++
Chinaider)Pinheiro%
Integrante%do%Grupo%Cultural%AfroReggae.%
+

Prof.)Dr.)Francisco)Bissoli)Filho)
Promotor%de%Justiça%do%MPSC%e%Professor%da%Universidade%Federal%de%Santa%
Catarina%(UFSC).%

+ +
+

10:20%0%%LOGOS%E%PATHOS:%RAZÃO%E%EMOÇÃO%NA%ORATÓRIA%E%
ARGUMENTAÇÃO+
%
Dr.)Antônio)Vitor)Mello)%
Advogado,%Diretor%do%Instituto%Brasileiro%de%Debates%e%Fundador%da%Sociedade%
de%Debates%da%Universidade%Federal%do%Ceará%(UFC).)
)
Dr.)Célio)Belém%
Advogado,%Diretor%do%Instituto%Brasileiro%de%Debates%e%Fundador%da%Sociedade%
de%Debates%da%Universidade%Federal%do%Ceará%(UFC).))))))
%
+ +
14:00+0%%OFICINA%0%SOCIEDADE%DE%DEBATES%DA%UFSC%(SdDUFSC)%%%%%+
%%%%%%%% %
%
18:30%0%MARCAS:%ASPECTOS%CONCEITUAIS%E%PROCEDIMENTAIS%DE%
PROTEÇÃO+
)
Profª.)Me.)Heloísa)Gomes)Medeiros)%
Doutoranda%em%Direito%pela%Universidade%Federal%de%Santa%Catarina%(UFSC).%
)

Locus)Iuris)Consultoria)Jurídica)
)

20:20%0%COMMON%LAW%E%CIVIL%LAW:%ASPECTOS%COMPARADOS%DE%
DIREITO%PROCESSUAL%E%MATERIAL%+
)

Prof.)Dr.)Eduardo)de)Avelar)Lamy)
Advogado%e%Professor%da%Universidade%Federal%de%Santa%Catarina%(UFSC).%
%

Prof.)Dr.)Rafael)Peteffi)da)Silva)
Professor%da%Universidade%Federal%de%Santa%Catarina%(UFSC).%
%

Dia 21.10.2014 - Terça-feira 
 
08:30%0%O%ARGUMENTO%DE%DWORKIN%PRÓ0ABORTO%É%CONSISTENTE?%%
%

Prof.)Dr.)Delamar)José)Volpato)Dutra)
Professor%da%Universidade%Federal%de%Santa%Catarina%(UFSC).%
)

Profª.)Me.)Luana)Renostro)Heinen)
Professor%da%Universidade%Federal%de%Santa%Catarina%(UFSC).%
+
10:20%0%FALÊNCIA%E%RECUPERAÇÕES%JUDICIAIS%%
)

Prof.)Dr.)Marcos)Andrey)de)Souza)
Advogado%e%Professor%do%Complexo%de%Ensino%Superior%de%Santa%Catarina%
(CESUC).%
%
%
14:00+0%MOSTRA%DE%PESQUISA+

%
18:30%0%AVALIAÇÃO%DE%CURSO%COMO%INSTRUMENTO%DE%MELHORIA%DO%
ENSINO%
%

Prof.)Dr.)Horácio)Wanderlei)Rodrigues)%
Professor%da%Universidade%Federal%de%Santa%Catarina%(UFSC).%
%

Prof.)Me.)Allan)Kenji)Seki%
Professor%da%Universidade%Federal%de%Santa%Catarina%(UFSC).%
+

Prof.)Me.)Renan)Vermeulen)Noceti%
Psicólogo%e%ExQcoordenador%da%Avaliação%do%Processo%de%Ensino%e%
Aprendizagem%do%Curso%de%Psicologia%da%Universidade%Federal%de%Santa%
Catarina%(UFSC).%



!

20:20%0%LANÇAMENTO%DA%OBRA%"CRIANÇAS)ENCARCERADAS:)A)PROTEÇÃO)
INTEGRAL)DA)CRIANÇA)NA)EXECUÇÃO)PENAL)FEMININA)DA)PENA)
PRIVATIVA)DE)LIBERDADE"+
)
Profª.)Drª.)Cláudia)M.)C.)do)Amaral)Vieira%
Advogada%e%Professora%da%Universidade%São%Judas%Tadeu%(USJT).%
+

Profª.)Drª.+Josiane)Rose)Petry)Veronese)
Professora%da%Universidade%Federal%de%Santa%Catarina%(UFSC).%

%
 
Dia 21.10.2014 - Terça-feira 
%
08:30%0%DIÁLOGO%SOBRE%ASSESSORIA%JURÍDICA%POPULAR:%
PERSPECTIVAS%DE%ATUAÇÃO%PROFISSIONAL%E%O%PAPEL%DO%SAJU%+
%
Profª.)Me.)Daniela)Felix)Teixeira%
Advogada%e%Professora%da%Universidade%Federal%de%Santa%Catarina%(UFSC).%
+
Coletivo)Catarina)de)Advocacia)Popular%
%
Serviço)de)Assessoria)Jurídica)Universitária)da)UFSC%
%
10:20%0% %CRIMES%CONTRA%A%ORDEM%TRIBUTÁRIA%%
+

Prof.)Leandro)Guerrero)Guimarães))
Advogado%e%Presidente%da%Academia%Catarinense%de%Estudos%Tributários%
(ACAET).%%
+
%
14:00%0%PAINEL:%DESAFIOS%INICIAIS%NAS%CARREIRAS%JURÍDICAS+
%

Profª.)Drª.)Grazielly)Alessandra)Baggenstoss%
Professora%da%Universidade%Federal%de%Santa%Catarina%(UFSC).%
)

Drª.)Eliane)Márcia)Chaves%
Delegada.%
)

Dr.)Fernando)Lucca)Dauwe%
%Advogado.%
%

Dr.)Guilherme)Lopes)Leivas)Leite)%
%Diplomata.%
)
Dr.)Leandro)Garcia)Machado%
%Promotor%de%Justiça%do%MPSC.%
%
Drª.)Maria)de)Lourdes)Leiria%
Desembargadora%do%Trabalho%do%TRTQSC.%
%
%
18:30%0%%LANÇAMENTO%DA%OBRA%“PROCEDIMENTO)DE)MANIFESTAÇÃO)DE)
INTERESSE)(PMI)”%0%O%DIÁLOGO%PÚBLICO0PRIVADO%NA%ETAPA%
PREPARATÓRIA%DAS%LICITAÇÕES%PÚBLICAS%+
%
Me.)Gustavo)Henrique)Carvalho)Schiefler%
Advogado%e%Doutorando%em%Direito%pela%Universidade%de%São%Paulo%(USP).%
+
Prof.)Dr.)Luiz)Henrique)Cademartori)
Professor%da%Universidade%Federal%de%Santa%Catarina%(UFSC).%
+

ENCERRAMENTO+
20:20%0%CURRÍCULO%EM%PAUTA:%MELHORIAS%NECESSÁRIAS+
%
Profª.)Drª.)Cristiane)Derani) %
Professora%da%Universidade%Federal%de%Santa%Catarina%(UFSC).%
)
Prof.)Dr.)Horácio)Wanderlei)Rodrigues)%
Professor%da%Universidade%Federal%de%Santa%Catarina%(UFSC).%
)
Prof.)Dr.)Humberto)Pereira)Vecchio%
Professor%e%Chefe%do%Departamento%de%Direito%da%Universidade%Federal%de%Santa%
Catarina%(UFSC).%
)
Prof.)Dr.)José)Isaac)Pilati)) %
Professor%da%Universidade%Federal%de%Santa%Catarina%(UFSC).%
)
Prof.)Me.)Marcus)Vinícius)Motter)Borges) %
Professor%da%Universidade%Federal%de%Santa%Catarina%(UFSC).
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A%CONFORMIDADE%CONSTITUCIONAL%DA%PERDA%

ALARGADA%

Luiz%Eduardo%Dias%Cardoso*%

Resumo:%O+presente+artigo+aborda+a+perda+alargada,+instituto+que+permite+a+
decretação+ judicial+ do+ perdimento+ de+ bens+ daquele+ que+ for+ condenado+pela+
prática+de+ infração+penal,+diferindo+da+perda+clássica,+ contudo,+por+permitir+
que+ não+ somente+ os+ bens+ estritamente+ vinculados+ ao+ delito+ imputado+ ao+
condenado+ sejam+ perdidos,+ mas+ também+ aqueles+ que+ se+ mostrarem+
desproporcionais+aos+rendimentos+legítimos+auferidos+pelo+sujeito+passivo+da+
persecução+ penal.+ O+ instituto,+ nos+ países+ em+ que+ é+ adotado,+ suscita+
questionamentos+ quanto+ à+ sua+ conformidade+ à+ principiologia+ penal+ e+
processual+penal,+em+face+de+supostas+violações+aos+princípios+da+presunção+
de+ inocência,+ da+ culpabilidade+ e+ do+ in% dubio% pro% reo.+ Por+ isso,+ analisa_se,+
mediante+ o+ método+ dedutivo+ e+ com+ fundamento+ nas+ doutrinas+ pátria+ e+
estrangeira,+ bem+ como+ nas+ jurisprudências+ estrangeiras+ internacionais+ e,+
ainda,+ nos+ ordenamentos+ jurídicos+ estrangeiros,+ se+ haveria+ compatibilidade+
entre+a+perda+alargada+e+o+ordenamento+jurídico+brasileiro.+Ao+fim,+conclui_se+
que+a+perda+alargada,+em+seus+mais+elementares+traços,+respeita+as+garantias+
penais+e+processuais+penais+constitucionalmente+asseguradas+no+Brasil.+

Palavras0chave:% Perda+ alargada.+ Perda+ clássica.+ Processo+ penal.+
Conformidade.+Constituição+Federal.+

%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*! ! ! Graduando+ da+ décima+ fase+ da+ Universidade+ Federal+ de+ Santa+ Catarina.+

Currículo+ Lattes:+
<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apres
entar&id=K8738359H9>.+

1 Introdução%

Entre+ a+ cruz+ e+ a+ espada.+ Entre+ a+ eficiência+ e+ o+

garantismo.+O+direito+penal+e+o+direito+processual+penal+têm,+em+

seu+ centro,+ um+ embate:+ o+ direito+ estatal+ de+ punir+ diante+ dos+

direitos+individuais.+Estes+delimitam+aquele,+na+medida+em+que+é+

o+ respeito+ às+ liberdades+ individuais+ que+dá+os+ limites+ em+meio+

dos+quais+o+direito+penal+–+forma+mais+gravosa+de+imposição+do+

poder+estatal+–+pode+atuar.+

Paralelamente,+há+que+se+afirmar+que,+em+face+ao+avanço+

e+ à+ modernização+ da+ criminalidade,+ os+ meios+ de+ combatê_la+

devem+ também+ evoluir.+ Neste+ pensar,+ a+ União+ Europeia,+ por+

meio+da+Diretiva+2014/42+do+Parlamento+Europeu,+recomendou+

aos+ Estados_membros+ a+ adoção+ da+ perda+ alargada.+ O+ presente+

escrito+ocupa_se+desse+tema.+

Em+ apertada+ síntese,+ a+ perda+ alargada+ é+ mecanismo+

processual+ que+ permite+ que+ se+ decrete+ a+ perda+ de+ bens+ de+

sujeito+condenado+criminalmente,+sem+que+tais+bens+estejam,+no+

entanto,+ necessariamente+ vinculados+ à+ prática+ delitiva+ que+

ensejou+ a+ condenação+ –+ o+ que+ difere+ o+ instituo+ em
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comento+ perda+ da+ clássica+ prevista+ no+ artigo+ 91,+ II,+ do+ Código+

Penal+brasileiro,+e+no+art.+109º+do+Código+Penal+português.+

A+ perda+ alargada+ entra+ em+ cena+ em+ um+ cenário+ de+

combate+ ao+ crime+organizado,+ sobretudo.+ Isso+porque+uma+das+

mais+ palpitantes+ questões+ no+ âmbito+ da+ sociedade+

contemporânea+refere_se+à+persecução+das+modernas+formas+de+

criminalidade.+A+repressão+de+tal+prática+delituosa+não+se+realiza+

a+ contento+ pelos+ tradicionais+ meios+ engendrados+ pela+ ciência+

penal,+ destacada+ a+ privação+ de+ liberdade.+ Ora,+ se+ o+ crime+ se+

modernizou,+também+a+legislação,+com+vistas+a+combatê_lo,+deve+

modernizar_se.+

Faz_se+ necessário,+ então,+ conferir+ aplicabilidade+ ao+

adágio+ segundo+ o+ qual+ “o+ crime+ não+ compensa”.+ A+ repressão+ e+

prevenção+da+criminalidade+pelo+aspecto+patrimonial,+bem+como+

o+ confisco+ das+ vantagens+ ilícitas+ auferidas+ com+ a+ prática+ de+

crimes,+têm+se+revelado+imprescindíveis+para+tanto.+

E,+assim,+adoção+da+perda+alargada+revela_se+como+uma+

eficiente+alternativa+para+se+atingir+tal+desiderato.+

Se,+ por+ um+ lado,+ a+ perda+ alargada+ revela_se+ como+

instrumento+bastante+efetivo+e+adequado+ao+combate+à++

+

criminalidade+moderna,+por+outro,+a+busca+desenfreada+de+uma+

eficácia+a+ todo+custo+no+combate+ao+crime+pode+minar+as+bases+

democráticas+do+Estado+de+Direito,+em+detrimento+dos+direitos,+

liberdades+e+garantias+individuais.+

Neste+ norte,+ ressalta_se+ que+ a+ perda+ alargada,+ embora+

adotada+ por+ um+ considerável+ número+de+ países+ e+ acolhida,+ em+

geral,+pela+ jurisprudência+destes,+encontra+resistência+em+parte+

da+doutrina+processualista+penal.+

É+ de+ se+ projetar,+ assim,+ a+ adoção,+ pelo+ ordenamento+

jurídico+brasileiro,+da+perda+alargada.+Nesse+caso,+questiona_se,+

como+ problema+ central+ do+ presente+ artigo,+ se+ tal+ instituto+ se+

amoldaria+ às+ garantias+ processuais+ asseguradas+ pela+

Constituição+ aos+ cidadãos.+ A+ hipótese+ que,+ provisoriamente,+ se+

apresenta+ e+ que+ se+ pretende+ comprovar+ é+ de+ que+ haveria+

conformidade+ entre+ a+ perda+ alargada+ e+ a+ Constituição+ Federal+

brasileira+e+o+ordenamento+jurídico+que+lhe+deve+obediência.+

Na+ confecção+ deste+ trabalho,+ procedeu_se+ à+ análise+ de+

ordenamentos+ jurídicos+ diversos,+ mormente+ do+ português,+ em+

virtude+ de+ sua+ semelhança+ com+ o+ brasileiro+ e+ da+ proximidade+

cultural+entre+os+dois+países.+
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+ A+ técnica+ utilizada+ foi,+ majoritariamente,+ a+ de+

pesquisa+ bibliográfica,+ com+ recurso,+ sobretudo,+ à+ doutrina+

processualista+penal+portuguesa,+e+jurisprudencial,+evidenciando+

a+postura+das+cortes+nacionais+e+mesmo+internacionais+acerca+da+

perda+alargada.+

O+ método+ de+ abordagem+ adotado+ foi+ o+ dedutivo,+ uma+

vez+que+se+parte+de+concepções+mais+abrangentes+sobre+a+perda+

alargada+ para,+ com+ base+ nas+ garantias+ processuais,+ aferir+ a+

compatibilidade+ daquele+ instituto+ com+ o+ ordenamento+ jurídico+

brasileiro.+Os+métodos+de+procedimento+ foram+o+descritivo+ e+ o+

argumentativo.+

2 Aproximação%conceitual%da%perda%alargada%

Antes+mesmo+de+se+proceder+à+conceituação+do+instituto+

que+constitui+o+objeto+central+do+presente+trabalho,+discorrer_se_

á,+ por+ questão+ lógica,+ acerca+ da+ perda+ clássica,+ uma+ vez+ que+ a+

perda+ alargada,+ como+ se+ depreende+ de+ sua+ denominação,+ nada+

mais+é+do+que+a+ampliação+daquela+modalidade+de+confisco.+

2.1 A%perda%clássica%no%Brasil%e%em%Portugal%

A+perda+clássica+é+ regulamentada+pelos+Códigos+Penais+

brasileiro+(art.+91,+ II)+e+português+(art.+109o)+de+modo+bastante+

análogo.+

A+perda,+abrangendo+as+modalidades+clássica+e+alargada,+

pode+ ser+ definida+ como+ “sanção+ ou+ medida+ judicial,+ decretada+

por+um+tribunal+em+consequência+de+um+processo+relativo+a+uma+

ou+várias+infracções+penais,+que+conduza+à+privação+de+um+bem”,+

consoante+ se+ depreende+ da+ Decisão_Quadro+ 2005/212+ do+

Conselho+da+União+Europeia.+

Em+sua+modalidade+clássica+–+necessariamente+adstrita+

ao+ crime+ pelo+ qual+ há+ condenação+ criminal+ –,+ a+ perda+ é+

concebida+como+efeito+da+condenação.+

É+possível+definir+os+efeitos+da+condenação+como+

todos+ aqueles+ que,+ de+ modo+ direto+ ou+ indireto,+
atingem+ a+ vida+ do+ condenado+ por+ sentença+
irrecorrível.+ O+ fato+ de+ estar+ o+ réu+ compelido+ à+
execução+ da+ pena+ aplicada+ pela+ sentença+
condenatória+ não+ afasta+ a+ existência+ de+ efeitos+
outros,+ secundários,+ reflexos+ ou+ acessórios,+ de+
natureza+ penal+ e+ extrapenal,+ que+ em+ alguns+ casos+
necessariamente+a+acompanham+(PRADO,+2007,+p.+
686.).+
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Os+ efeitos+ principais+ são+ aqueles+ decorrentes+ da+

condenação+a+que+um+sujeito+se+submete,+dos+quais+ressai+como+

exemplo+ mais+ evidente+ a+ perda+ da+ liberdade.+ Os+ efeitos+

secundários,+ por+ sua+ vez,+ são+ aqueles+ que,+ obrigatória+ ou+

facultativamente,+acompanham+os+efeitos+primários.+

Fala_se,+ainda,+como+subespécies+dos+efeitos+secundários+

da+ condenação,+ de+ efeitos+ penais+ e+ efeitos+ extrapenais+ –+ sejam+

cíveis,+administrativos+ou+trabalhistas+–,+os+quais+se+dividem,+por+

sua+ vez,+ em+ efeitos+ genéricos+ ou+ automáticos+ e+ efeitos+

específicos+ou+não_automáticos+(BISSOLI+FILHO,+2010,+p.+113).+

Já+ inserindo+ a+ perda+ na+ aludida+ classificação,+ Bissoli+

Filho+ (2010,+ p.+ 114)+ aduz+ que+ a+ perda+ ou+ confisco+ é+ efeito+ da+

condenação+secundária+extrapenal.+

Contudo,+ tarefa+ árdua+ é+ a+ distinção+ teórica+ entre+ as+

penas+ e+ os+ efeitos+ secundários+ da+ condenação,+ mormente+

aqueles+ não_automáticos,+ os+ quais,+ além+ de+ estarem+

expressamente+ previstos+ na+ lei+ penal,+ exigem+ que+ sua+

declaração,+na+sentença+penal+condenatória,+seja+fundamentada.+

A+similitude+dos+efeitos+não_automáticos+com+as+penas+se+extrai+

do+ fato+ de+ alguns+ deles+ figurarem+ igualmente+ entre+ as+ penas+

restritivas+de+direito,+a+exemplo+da+perda+de+bens+e+valores+(art.+

91,+ II,+do+Código+Penal)+de+que+aqui+ se+ocupa,+que+ se+ confunde+

com+a+pena+restritiva+de+direitos+de+igual+designação+(art.+43,+II,+

do+Código+Penal)+(BISSOLI+FILHO,+2010,+p.+114_115).+

É,+ portanto,+ controvertida+ a+ natureza+ jurídica+ das+

sanções+patrimoniais+no+âmbito+doutrinário.+A+exposição+em+tela+

–+ se+ os+ efeitos+ secundários+ têm,+ ou+ não,+ caráter+ penal+ –+ é+

fundamental+ na+ medida+ em+ que,+ como+ antecedente+ lógico+ da+

perda+ alargada,+ a+ perda+ clássica+ orienta+ a+ classificação+ que+ se+

deve+conferir+àquele+instituto,+a+qual+será+relevante+na+discussão+

relativa+à+sua+adoção+e+às+consequências+da+sua+aplicação,+bem+

como+na+compreensão+do+instituto+e+da+incidência+dos+princípios+

e+regras+de+direito+penal+e+processual+penal+(LIMA,+2013,+p.+210).+

Consoante+ assevera+ Moro+ (2010,+ p.+ 168),+ “a+ discussão+ não+ é+

isenta+ de+ consequências+ práticas:+ como+ pena,+ há+ de+ se+ exigir+

maior+rigor+para+sua+aplicação+do+que+caso+seja+considerado+uma+

sanção+sem+caráter+punitivo”.+

Moro(2010,+ p.+ 168)+ aduz+ queo+ caráter+ punitivo+ do+

confisco+é+questionado,+principalmente+diante+do+fato+de+que+seu+

principal+objetivo+é+o+do+retorno+do+status%quo+vigente+antes+da+

prática+ do+ crime,+ não+ inovando+ a+ situação+ patrimonial+ do+

criminoso+ou+da+vítima+em+relação+à+situação+preexistente.++
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Explana+o+ autor,+mais+ adiante,+ que+ “o+ confisco+ visa+ repor+ [...]+ a+

situação+existente+antes+da+prática+delitiva”.+Assim,+se+o+confisco+

visa+ à+ restauração+ do+ status% quo+ anterior+ ao+ crime,+ não+ se+

poderia+classificá_lo+como+pena.+

Outro+ óbice+ à+ compreensão+ de+ que+ o+ confisco+ é+ pena+

seria+o+fato+de+que+aquilo+que+é+retirado+do+autor+é+algo+sobre+o+

qual+este+não+tem+direito+algum,+distintamente,+por+exemplo,+da+

liberdade,+sobre+a+qual+todos+têm+direito+(MORO,+2010,+p.+168).+

Assim,+ seria+ adequada,+ para+ Moro+ (2010,+ p.+ 169),+ a+

caracterização+ do+ confisco+ como+ sanção+ ou+ medida+ de+ cunho+

reparatório.+

Bissoli+Filho+(2010,+p.+115),+por+outro+lado,+acredita+que,+

ainda+ que+ produzam+ efeitos+ em+ outras+ áreas+ para+ além+ do+

Direito+ Penal,+ os+ efeitos+ secundários+ têm+ um+ caráter+ penal+

bastante+ nítido,+ porquanto+ originados+ na+ seara+ penal+ e+ por+

ocasião+de+uma+condenação+criminal.+O+autor+conclui+que,+como+

consequências+penais+que+são,+ tais+efeitos+podem,+portanto,+ser+

tratados+ como+ espécies+ de+ sanção+ penal,+ embora+ distintas+ das+

demais+ espécies+ do+ mesmo+ gênero+ em+ decorrência+ de+ suas+

formalidades+e+efeitos+específicos.+Outra+relevante+distinção++

+

concernente+às+penas+e+aos+efeitos+ secundários+da+condenação,+

continua+o+doutrinador,+refere_se+ao+caráter+que+assumem:+para+

aquelas,+ retributivo;+ para+ estes,+ preventivo+ (BISSOLI+ FILHO,+

2010,+p.+116).+

Em+relação+à+perda+clássica+é+possível+afirmar+ainda+que,+

embora+os+efeitos+secundários+da+condenação+sejam+similares+às+

penas,+ aqueles+ automáticos+ diferenciam_se+ por+ não+ constarem+

expressamente+ na+ sentença+ penal+ condenatória+ por+ serem+

consectários+ lógicos+ das+ penas,+ a+ exemplo+ da+ perda+ de+

vantagens,+ instrumentos+ ou+ proveitos+ do+ crime.+ Os+ demais+

efeitos,+uma+vez+que+não_automáticos,+assemelham_se+às+penas,+

porquanto+ exigem+declaração+ fundamentada+na+ sentença+penal+

condenatória+(BISSOLI+FILHO,+2010,+p.+115_116).+

2.2 A%perda%alargada%

+ A+perda+alargada+nada+mais+é+que+a+expansão+da+perda+

clássica;+ é,+ assim,+ a+ perda+ de+ produtos,+ bens+ ou+ instrumentos+

além+ daqueles+ estritamente+ vinculados+ ao+ crime+ em+ razão+ do+

qual+há+uma+condenação+criminal.+
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Tal+ mecanismo+ surgiu+ como+ forma+ de+ fazer+ face+ às+

difíceis+exigências+de+prova+que+os+mecanismos+ tradicionais+de+

perda+impunham,+uma+vez+que+se+fazia+necessário+demonstrar+a+

vinculação+ entre+ o+ crime+ e+ os+ bens+ cujo+ confisco+ se+ deseja+

decretar.+Surge+tal+instituto,+mais+precisamente,+num+sentido+de+

facilitar+ a+ prova+ da+ conexão+ entre+ as+ vantagens+ e+ os+ concretos+

crimes+de+onde+elas+provêm.+

Como+aduz+Duarte+(2013,+p.+13),+

O+ mecanismo+ tradicional+ de+ perda+ de+ benefícios+
resultantes+ de+ um+ crime+ veio+ a+ revelar+ inúmeras+
insuficiências,+ precisamente+ porque+ exige+ que+ se+
prove+a+efetiva+ ligação+entre+os+benefícios+obtidos+
e+o+crime,+prova+esta+que,+na+maioria+das+situações,*
é"impossível+de+ser+feita.+
Não+tendo+sido+feita+prova,+não+opera+o+mecanismo+
clássico+ e+ como+ tal+ poderiam+ ser+ mantidos+ os+
benefícios,+ provenientes+ de+ atividades+ ilícitas,+ na+
esfera+patrimonial+dos+criminosos.+

Afirmam+ Simões+ e+ Trindade+ (2009,+ p.+ 2),+ bem+ como+

Duarte+ (2013,+ p.+ 14),+ que+ a+ perda+ reveste_se+ de+ três+ objetivos:+

acentuar+os+fins+de+prevenção+geral+e+especial;+evitar+a+aplicação+

de+vantagens+ilícitas+no+cometimento+de+novos+crimes;+e+reduzir+

os+ riscos+ de+ concorrência+ desleal+ decorrentes+ do+ investimento+

de+lucros+ilícitos+em+atividades+empresariais.+

É+fundamental+observar,+ademais,+que+a+perda+alargada+

ganha+ espaço+ no+ cenário+ internacional+ com+ a+ paulatina+

superação+ da+ prisão+ como+ principal+ resposta+ estatal+ à+

criminalidade,+ ao+ passo+ em+ que+ se+ prioriza+ o+ asfixiamento+

econômico+do+agente+do+crime+(SIMÕES;+TRINDADE,+2009,+p.+2)+

para+melhor+atender+aos+fins+de+prevenção+a+que+o+Direito+Penal+

se+presta.+

O+ agente+ do+ crime,+ aliás,+ geralmente+ não+ é+ único:+ em+

grande+ parte+ dos+ casos+ em+ que+ se+ aplica+ a+ perda+ alargada,+ o+

crime+em+razão+do+qual+houve+condenação+criminal+foi+praticado+

em+ associação+ criminosa.+ Cresce,+ assim,+ a+ importância+ do+

confisco+de+bens+com+vistas+a+desestruturar+essas+organizações+

criminosas,+ que+ são+ praticamente+ insensíveis+ às+ penas+

restritivas+ de+ liberdade+ mas+ bastante+ atingidas+ quando+ lhes+ é+

retirado+seu+mais+importante+componente:+o+dinheiro.+

Há+ que+ se+ avaliar,+ na+ sequência,+ a+ natureza+ jurídica+ de+

que+se+reveste+o+confisco.+

É+possível+assinalar+desde+logo+que,+se+a+perda+clássica+é+

efeito+ secundário+ automático,+ a+ perda+ alargada+ sequer+ é+

automática:+ sua+ decretação+ não+ somente+ exige+ declaração
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fundamentada+ na+ sentença+ condenatória;+ para+ além+ disso,+ é+

necessária+ a+ instauração+de+ um+procedimento+ específico,+ como+

se+verá+adiante.+Tal+circunstância+aproxima+a+perda+alargada+das+

penais.+

Seria+ até+ mesmo,+ questionável+ o+ caráter+ de+ efeito+

secundário+ da+ condenação+ da+ perda+ alargada.+ Contudo,+ é+

inviável+considerá_la+como+pena,+mormente+porque+os+fins+desta+

espécie+ de+ sanção+ penal+ são,+ eminentemente,+ retributivos,+ ao+

passo+ que+ a+ perda+ alargada+ tem+ intuito+ destacadamente+

preventivo.+ A+ perda+ clássica,+ ainda,+ como+ também+ já+ referido,+

tem+um+desiderato+acentuadamente+reparatório.+

Tal+caráter+restaurativo+decorre+da+restituição+ao+status%

quo+ anterior+ ao+ crime+ promovida+ pela+ perda+ clássica.+ A+ perda+

alargada,+por+outro+lado,+restitui+não+somente+o+estado+anterior+

à+ prática+ do+ crime+ em+ razão+ do+ qual+ há+ condenação,+ como+

também+busca+o+confisco+de+bens+presumivelmente+oriundos+de+

outras+ práticas+ delitivas.+ Porém,+ também+ aqui,+ assim+ como+ na+

perda+ clássica,+ uma+vez+que+presente+ tal+ caráter+ restaurativo+–+

até+ mesmo+ mais+ ampliado+ –,+ a+ perda+ alargada+ distancia_se+ do+

conceito+de+penas.+Ainda,+por+extrair+do+condenado+algo+que+não+

lhe+pertence,+ legitimamente,+a+perda+alargada+revela_se+distinta+

das+penas.+

Assim,+ levadas+ em+ conta+ as+ considerações+ ora+ tecidas,+

afigura_se+ possível+ classificar+ a+ perda+ alargada+ como+ efeito+

secundário+ penal+ não_automático,+ de+ sorte+ que,+ ainda+ que+ não+

seja+ pena,+ tal+ instituto+ reclama+ o+ respeito+ aos+ princípios+ que+

regem+o+processo+penal+e+que+garantem+os+direitos+do+arguido.+

3 O%surgimento%e%a%adoção%da%perda%alargada%

Consoante+já+assinalado,+a+União+Europeia,+por+meio+de+

sua+Diretiva+2014/42,+criou+instrumento+normativo+que+contém+

alguns+ parâmetros+ mínimos+ a+ serem+ adotados+ pelos+ Estados_

membros+ da+ comunidade+ europeia+ na+ repressão+ do+ crime+

organizado+ internacional,+ dentre+ os+ quais+ se+ destaca+ a+ perda+

alargada.+

Há,+desde+já,+duas+questões+a+se+enfrentar.+Inicialmente,+

há+ que+ se+ aclarar+ que+ a+ diretiva+ é+ um+ ato+ normativo+ do+

Parlamento+ Europeu+ que+ prevê+ diretrizes+ e+ objetivos+ a+ serem+

acolhidos+ pelos+ Estados_membros,+ a+ fim+ de+ que+ haja+
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efetividade+na+repressão+à+criminalidade,+sobretudo+quando+esta+

adquire+caráter+organizado+e+transnacional+–+fenômeno+peculiar+

à+criminalidade+organizada.+

Porém,+é+de+se+ressaltar+que,+antes+mesmo+da+edição+da+

diretiva+ em+ comento,+ vários+ países+ já+ haviam+ inserido+ a+ perda+

alargada+ ou+ instrumento+ similar+ em+ seus+ ordenamentos+

jurídicos.+

O+ outro+ tema+ relevante+ refere_se+ às+ características+ da+

criminalidade+que+se+pretende+combater.+Tal+tópico,+contudo,+em+

virtude+ de+ sua+ importância+ e+ extensão,+ será+ abordado+ em+

apartado.+

3.1 Regulamentação%da%perda%alargada%em%Portugal%e%em%

outros%países%europeus%

É+ válido+ iniciar+ este+ subitem+ com+ a+ alusão+ ao+

instrumento+ normativo+ que+ motivou+ a+ confecção+ do+ trabalho:+

novamente,+ a+ Diretiva+ 2014/42+ da+ União+ Europeia.+ Como+ se+

verá,+ trata_se+ de+ uma+ previsão+ ainda+ bastante+ abstrata,+ que+

somente+ estabelece+ diretrizes+ genéricas+ e+ delega+ aos+ Estados_

Membros+a+regulamentação+da+perda+alargada:+

Art.+5o.+Perda+alargada+
1.+ Os+ Estados_Membros+ tomam+ as+ medidas+
necessárias+para+permitir+a+perda,+total+ou+parcial,+
dos+ bens+ pertencentes+ a+ pessoas+ condenadas+ por+
uma+infracção+penal+que+possa+ocasionar+direta+ou+
indiretamente+ um+ beneficio+ econômico,+ caso+ um+
tribunal,+ com+ base+ nas+ circunstancias+ do+ caso,+
inclusive+em+factos+concretos+e+provas+disponíveis,+
como+ as+ de+ que+ o+ valor+ dos+ bens+ é+
desproporcionado+ em+ relação+ ao+ rendimento+
legítimo+da+pessoa+condenada,+conclua+que+os+bens+
em+causa+provêm+de+comportamento+criminoso.+

Em# Portugal,# a# Lei# nº# 5/2002# criou# um# conjunto# de#
medidas' de' combate' à' criminalidade+ organizada+ e+ econômico_
financeira,+ que+ recaíram+ sobre+ a+ colheita+ de+ prova,+ quebra+ de+

segredo+profissional+e+perda+alargada+de+bens+a+favor+do+Estado.+

Em+seu+artigo+7o,+assim+dispõe+a+norma+em+comento:+

Capítulo+IV+
Perda+de+bens+a+favor+do+Estado+
Art.+7o.+Perda+de+bens+
1.+ Em+ caso+ de+ condenação+ pela+ prática+ de+ crime+
referido+no+art.+1o,+e+para+efeitos+de+perda+de+bens+
a+favor+do+Estado,+presume_se+constituir+vantagem+
de+ actividade+ criminosa+ a+ diferença+ entre+ o+ valor+
do+ patrimônio+ do+ arguido+ e+ aquele+ que+ seja+
congruente+com+seu+rendimento+lícito.+
2+ _+ Para+ efeitos+ desta+ lei,+ entende_se+ por+
património+do+arguido+o+conjunto+dos+bens:+
a)+ Que+ estejam+ na+ titularidade+ do+ arguido,+ ou+ em+
relação+aos+quais+ele+tenha+o+domínio+e+o+benefício,
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+à+ data+ da+ constituição+ como+ arguido+ ou+
posteriormente;+
b)+Transferidos+para+ terceiros+ a+ título+ gratuito+ou+
mediante+contraprestação+irrisória,+nos+cinco+anos+
anteriores+à+constituição+como+arguido;+
c)+ Recebidos+ pelo+ arguido+ nos+ cinco+ anos+
anteriores+à+ constituição+como+arguido,+ainda+que+
não+se+consiga+determinar+o+seu+destino.+
3+ _+ Consideram_se+ sempre+ como+ vantagens+ de+
actividade+ criminosa+ os+ juros,+ lucros+ e+ outros+
benefícios+ obtidos+ com+ bens+ que+ estejam+ nas+
condições+ previstas+ no+ artigo+ 111.º+ do+ Código+
Penal.+

Tal+ dispositivo,+ como+ se+ depreende,+ consagra+ a+ perda+

alargada,+ a+ qual+ é+ sanção+de+ caráter+penal+ –+ o+que+ justificará+ a+

sua+ sujeição+ a+ princípios+ e+ garantias+ penais+ (DUARTE,+ 2013,+ p.+

21_22).+ Ainda,+ no+ nº+ 2+ deste+ artigo+ 7o,+ a+ lei+ define+ o+ que+ deve+

compreender_se# por# patrimônio# do# arguido:# engloba# tudo# que#
esteja& na& sua& titularidade& ou& domínio& à& data& da& constituição&
como+ arguido+ ou+ posteriormente.+ Inclui,+ também,+ os+ bens+

transferidos+para+terceiros+de+forma+gratuita+ou+através+de+uma+

contraprestação+ simbólica) nos) cinco) anos) anteriores) à)
constituição+como$arguido.$E,$por$fim,$incluem_se#ainda#os#bens#
recebidos) pelo) arguido) nos) cinco) anos) anteriores) à) sua)
constituição+ como+ arguido+ cujo+ destino+ foi+ impossível+

determinar.+(DUARTE,+2013,+p.+22).+

O+artigo+8o,+por+sua+vez,+prevê+o+procedimento+mediante+

o+ qual+ se+ buscará+ o+ decreto+ de+ perda+ de+ bens,+ o+ qual+ se+

desenvolve+em+paralelo+à+ação+penal+ “que,+em+última+ instância,)
irá$originar$a$condenação$que$será+um+dos+pressupostos+para+a+
declaração+de+perda+alargada”+(DUARTE,+2013,+p.+21).+

Dispositivo+ relevante+da+norma+em+apreço,+ contido+ em+

seu+ artigo+ 1o,+ diz+ respeito+ aos+ crimes+ aos+ quais+ é+ aplicável+ a+

perda+alargada+–+delitos+reputados,+pelo+legislador,+como+aquele+

que,+ mais+ provavelmente,+ gerarão+ acréscimo+ patrimonial+ para+

quem+os+pratica.++

3.2 Os%crimes%aos%quais%é%aplicável%a%perda%alargada%em%

Portugal%

Já+ de+ início,+ recorre_se+ novamente+ à+ Lei+ nº+ 5/2002,+ a+

qual,+ em+ seu+ artigo+1o,+ arrola+ os+ crimes+ aos+ quais+ é+ aplicável+ a+

perda+ alargada:+ tráfico+ de+ estupefacientes,+ terrorismo+ e+

organização+ terrorista,+ tráfico+ de+ armas,+ tráfico+ de+ influencia,+

corrupção+ativa+e+passiva,+peculato,+participação+econômica+em+

negócio,+ branqueamento+ de+ capitais,+ associação+ criminosa,+

contrabando,+ tráfico+e+viciação+de+veículos+ furtados,+ lenocínio+e
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lenocínio+de+menores,+tráfico+de+pessoas+e+contrafação+de+moeda+

e+de+títulos+equiparados+a+moeda.+

Da+ leitura+ do+ rol+ legal,+ duas+ características+ presentes,+

em+ geral,+ em+ todos+ os+ crimes,+ destacam_se:+ o+ fato+ de+ que,+

usualmente,+são+cometidos+por+uma+organização+criminosa,+bem+

como+o+intuito+geral+de+busca+do+lucro.+

Esta+última+característica,+mais+que+qualquer+outra,+ faz+

com+que+os+crimes+de+que+trata+a+lei+sejam+insensíveis+às+penas+

restritivas+de+liberdade,+que+muito+debilmente+realizam+seus+fins+

retributivo+e+preventivo.+

Portanto,+ por+ se+ diferirem+ da+ delinquência+ tradicional,+

aos+crimes+arrolados+na+ lei+em+apreço+deve+ser+dispensado+um+

tratamento+repressivo+diferenciado.+Dentre+os+crimes+arrolados+

pela+ lei+ portuguesa,+ boa+ parte+ pode+ ser+ enquadrada+ no+

tradicional+conceito+de+crimes+do+colarinho+branco+

O+ termo+ “whitecollar% crimes”+ foi+ cunhado+por+Edwin+H.+

Sutherland,+que+definiu+tais+delitos+sob+a+luz+de+uma+perspectiva+

subjetivo_profissional,+ identificando_os+ como+ sendo+ os+ crimes+

cometidos+ por+ pessoas+ dotadas+ de+ respeitabilidade+ e+ elevado+

status+ social+ no+ âmbito+ de+ seu+ trabalho.+ São+ dois,+ portanto,+ os+

pontos+ de+ apoio+ do+ conceito+ proposto:+ o+ status% do+ autor+ e+ a+

conexão+ da+ atividade+ criminosa+ com+ sua+ profissão+ (FELDENS,+

2002,+p.+225).+

Na+maioria+das+vezes+praticados+por+pessoas+de+classes+

sociais+ mais+ abastadas+ e,+ invariavelmente,+ politicamente+

influentes,+ esses+delitos+ se+ revelam+com+novas+ vestes,+ distintas+

daquelas+utilizadas+pela+criminalidade+tradicional.+

A+ respeito+ da+ legislação+ brasileira,+ vale+ lembrar+ que,+

inicialmente,+ a+ Lei+ nº+ 7.492,+ de+ 16+ de+ junho+ de+ 1986+ –+ a+ qual+

“define+ os+ crimes+ contra+ o+ sistema+ financeiro+ nacional,+ e+ dá+

outras+ providências”+ –+ restou+ qualificada+ como+ a+ do+ colarinho+

branco.+

Todavia,+ posteriormente,+ uma+ vez+ ostentando+
características+ similares+ (v.g.,+ autores+ de+ elevado+
status% sócio_intelectual,+ sofisticação+ do+ modus%
operandi,+ alta+ lucratividade+ das+ operações+ –+
literalmente,+ empreendedores+ dos+ crimes+ –,+
organização+ empresarial,+ etc.)+ passam+ a+ receber+
apropriada+ rotulagem,+ a+ exemplo+ dos+ delitos+
contra+ o+ consumidor+ (Lei+ nº+ 8.070/90),+ ordem+
tributária,+ econômica+ e+ previdenciária+ (Leis+ nº+
8.137/90,+ 8.176/91;+ arts.+ 168_A,+ 337_A+ do+ CP),+
mercado+ de+ capitais+ (art.+ 27+ da+ Lei+ nº+ 6.385/76),+
lavagem+ de+ dinheiro+ (Lei+ nº+ 9.613/98),+ crime+
organizado+ (Lei+ nº+ 9.034/95,+ estelionato+ coletivo+
(art.+ 171+ do+ CP),+ e,+ especialmente,+ dada+ sua+
histórica+ e+ devastadora+ distribuição+ da+ res%
publicae,+ a+ crônica+ corrupção+ (crimes+ contra+ a+
administração+ pública),+ aí+ incluída+ a+ improbidade+
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administrativa+ (Lei+ nº+ 8.492/92)+ (TRÊS,+ 2006,+ p.+
25).+

Outra+ diferença+ elementar+ entre+ a+ criminalidade+ do+

colarinho+branco+e+a+criminalidade+tradicional,+a+par+daquelas+já+

apontadas,+ consiste+no+ fato+de+que+ aquela+ cria+uma+ cifra+negra+

muito+mais+expressiva.+

A+ fim+de+ se+ buscar+ um+ conceito+ preciso+de+ cifra+ negra,+

tem_se+que+

tratando+ por+ criminalidade% legal%aquela+ que+ se+ vê+
registrada+ nas+ estatísticas+ oficiais;+ por+
criminalidade% aparente% a+ que+ de+ alguma+ forma+
chega+ ao+ conhecimento+ das+ instituições+ oficiais,+
mas+ que+ não+ se+ fazem+ computar+ em+ estatísticas+
(v.g.,%porque+ainda+não+resultaram+em+sentença);+e+
apontando+ como+ criminalidade% real% a+ quantidade+
de+ delitos+ verdadeiramente+ cometida+ em+
determinado+ momento+ histórico,+ Lola+ Aniyar+ de+
Castro+ situa+ o+ que+ denominamos+ cifra% negra% da+
criminalidade+ –+ ou+ numerusobscurus% ou+
delinquência+oculta+–+como+o+produto+da+diferença+
entre+ a+ criminalidade+ aparente+ e+ a+ criminalidade+
real.”+ (FELDENS,+ Luciano+apud+ CALABRICH,+ 2006,+
p.+117,+grifo+do+autor).+

A+ abordagem+ acerca+ das+ cifras+ negras+ –+

consideravelmente+ mais+ expressivas+ em+ se+ tratando+ da+

criminalidade+do+colarinho+branco+e+de+outros+delitos+arrolados+

pelo+artigo+1o+da+Lei+nº+5/2002+–+é+relevante+para+a+discussão+da+

perda+ alargada,+ uma+ vez+ que+ é+ justamente+ a+ presumida+

existência+ de+ crimes+ que+ não+ foram+ plenamente+ descobertos,+

apurados+ e+ tampouco+ processados+ que+ permitirá+ que,+ por+

ocasião+de+uma+condenação+criminal,+se+decrete+a+perda+de+bens+

além+daqueles+vinculados+ao+crime+em+razão+do+qual+se+proferiu+

sentença+condenatória.+Em+outras+palavras,+pode_se+dizer+que+é+

exatamente+sobre+as+cifras+negras+que+a+perda+alargada+atua,+ao+

passo+que+a+perda+clássica+somente+incide+sobre+aqueles+delitos+

descobertos,+apurados,+processados+e,+por+fim,+que+foram+objeto+

de+condenação+criminal.+

4 A%função%preventiva%da%perda%alargada%em%face%da%

criminalidade%moderna%

As+sanções+penais+caracterizam_se+por+seus+propósitos:+

retributivos,+ unicamente,+ ou+ retributivos+ e+ preventivos,+

cumulativamente+(BISSOLI+FILHO,+2010,+p.+72).+

Em+ geral,+ as+ sanções+ penais+ são+ abstratamente+

cominadas,+ aplicadas+ e+ executadas+ imbuídas+ de+ caráter+

retributivo+–+ou+seja,+em+contraposição+à+prática+de+uma+conduta+

–+ou,+ainda,+com+o+fim+de+prevenir+a+prática+de+novas+condutas,
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ou+ seja,+ cumulando+ ou+ alternando+ conteúdos+ retributivos+ e+

preventivos+(BISSOLI+FILHO,+2010,+p.+72).+

O+Código+Penal+brasileiro+ filia_se+às+ teorias+mistas,+que+

compreendem+o+duplo+propósito+da+sanção+penal:+o+retributivo+e+

o+preventivo.+(BISSOLI+FILHO,+2010,+p.+91).++

Assim,+para+as+teorias+ecléticas,+unificadoras+ou+mistas,+a+

sanção+ penal+ representaria+ tanto+ a+ “retribuição+ do+ injusto+

realizado,+mediante+compensação+ou+expiação+da+culpabilidade”,+

quanto+ a+ “prevenção+ especial+ positiva+ mediante+ a+ correção+ do+

autor+ pela+ ação+ pedagógica+ da+ execução+ penal,+ além+ de+

prevenção+ especial+ negativa+ como+ segurança+ social+ pela+

neutralização+ do+ autor”,+ como,+ também,+ “prevenção+ geral+

negativa+ através+ da+ intimidação+ de+ criminosos+ potenciais+ pela+

ameaça+ penal+ e+ prevenção+ geral+ positiva+ como+

manutenção/reforço+da+ confiança+na+ordem+ jurídica”+ (SANTOS,+

2006,+p.+462).+

A+ perda+ alargada,+ ao+ menos+ abstratamente,+ bem+

desempenha+ os+ fins+ preventivos+ negativos,+ sejam+ gerais+ ou+

especiais.+ No+ primeiro+ caso,+ porque+ demonstra+ aos+ potenciais+

criminosos+ que+ seu+ patrimônio+ ilícito+ lhes+ será+ confiscado+ se+

incorrerem+em+práticas+delituosas.+Feuerbach+(1989,+p.+59),+em+

que+ se+ encontra+ o+ maior+ aporte+ teórico+ da+ prevenção+ geral+

negativa,+já+dizia,+em+1801,+que+“o+Estado+tem+o+direito+e+o+dever+

de+ criar+ institutos+ por+ meio+ dos+ quais+ se+ impeçam+ as+ lesões+

jurídicas”.+

O+mesmo+confisco+que+desempenha+fim+preventivo+geral+

negativo+também+se+presta+ao+fim+preventivo+especial+negativo,+

uma+ vez+ que+ os+ sujeitos+ condenados+ criminalmente+ verão+

perdidos+os+seus+bens+ilicitamente+adquiridos,+o+que,+em+última+

instância,+ dificultará+ ou+ impedirá+ a+ prática+ de+ novos+ delitos,+

sobretudo+ considerados+ aqueles+ arrolados+ no+ art.+ 1o+ da+ Lei+ nº+

5/2002.+

Não+obstante,+em+virtude+de+seu+resultado+reparatório,+a+

perda+ alargada+ também+ desempenha+ um+ relevante+ fim+ de+

prevenção+geral+positiva,+ na+medida+em+que+ se+destina,+ sob+ tal+

viés,+

à+ reafirmação+ da+ norma+ atacada+ pelo+ infrator.+ É,+
pois,+ uma+ resposta+ ao+ infrator,+ comunicando_se+ à+
sociedade+ –+ pelo+ micro+ ou+ subsistema+ de+
comunicação+ que+ é+ o+ direito+ –+ que+ embora+ tenha+
havido+ uma+ ruptura+ da+ norma,+ a+ sociedade+
politicamente+organizada+reafirma+a+vigência+dessa+
norma+através+do+direito,+respondendo+com+a+pena+
ao+ infrator+ (BISSOLI+ FILHO,+ 2010,+ p.+ 77_78).
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+ Como+ já+ se+ afirmou,+ o+ combate+ à+ criminalidade+ –+

sobretudo+ à+ financeira+ –+ se+ trava+ de+ forma+ mais+ eficiente+

mediante+a+privação+do+ criminoso+do+produto+de+ sua+atividade+

do+ que+ o+ privando+ de+ sua+ liberdade.+ Consoante+ assevera+Moro+

(2010,+p.+167),+

Tal+ constatação+ é+ especialmente+ correta+ em+
relação+ ao+ combate+ de+ grupos+ organizados,+ cujo+
desmantelamento+ depende+ mais+ de+ sua+ asfixia+
econômica+ do+ que+ da+ prisão+ de+ seus+ membros.+
Dentro+ de+ um+ grupo+ criminoso+ organizado,+ as+
pessoas,+ mesmo+ em+ postos+ de+ liderança,+ são+
usualmente+ substituíveis,+ daí+ o+ confisco+ de+ sua+
propriedade,+ com+ as+ consequências+ econômicas+
decorrentes,+consistir+em+medida+usualmente+mais+
eficaz.+

Assim,+ para+ tanto,+ não+ basta+ mais,+ como+ sempre+ se+

fizera,+ identificar+e+colher+provas+de+materialidade+e+autoria+de+

um+crime.+Faz_se+necessário,+igualmente,+identificar+os+produtos,+

instrumentos+e+proveitos+da+atividade+criminosa.+Não+basta+mais+

que+ a+ persecução+ resulte+ na+ punição+ do+ culpado;+ também+ é+

necessário+ imobilizar+ o+ produto+ do+ crime+ e+ submetê_lo+ ao+

confisco.+

Tal+paradigma+é+expandido+pela+perda+alargada,+a+qual,+

ao+permitir+o+confisco+de+bens+não+necessariamente+vinculados+à+

atividade+ criminosa+ que+ é+ alvo+ da+ persecução+ criminal,+

potencializa+os+fins+preventivos+negativos+da+sanção+penal.+Como+

afirma+ Lima+ (2012,+ p.+ 208),+ atenta_se,+ pois,+ a+ um+ efeito+

preventivo+ especial+ e,+ sobretudo,+ geral,+ transmitindo_se+ aos+

delinquentes+a+ideia+de+que,+com+os+crimes,+não+enriquecerão.+

5 A%operacionalização%da%perda%alargada%em%Portugal:%em%

busca%da%mais%eficiente%e%garantista%regulamentação%

Parte_se,+ para+ a+ análise+ da+ operacionalização+ da+ perda+

alargada+no+ordenamento+jurídico+português,+da+leitura+do+artigo+

8o+da+Lei+nº+5/2002:+

Artigo+8.º+
Promoção+da+perda+de+bens+
1+ _+ O+ Ministério+ Público+ liquida,+ na+ acusação,+ o+
montante+ apurado+ como+ devendo+ ser+ perdido+ a+
favor+do+Estado.+
2+_+Se+não+for+possível+a+liquidação+no+momento+da+
acusação,+ela+pode+ainda+ser+efectuada+até+ao+30.º+
dia+anterior+à+data+designada+para+a+realização+da+
primeira+ audiência+ de+ discussão+ e+ julgamento,+
sendo+deduzida+nos+próprios+autos.+
3+ _+ Efectuada+ a+ liquidação,+ pode+ esta+ ser+ alterada+
dentro+ do+ prazo+ previsto+ no+ número+ anterior+ se+
houver+ conhecimento+ superveniente+ da+
inexactidão+ do+ valor+ antes+ determinado
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4+_+Recebida+a+liquidação,+ou+a+respectiva+alteração,+
no+tribunal,+é+imediatamente+notificada+ao+arguido+
e+ao+seu+defensor.+

Infere_se,+ do+ dispositivo+ legal,+ que+ a+ perda+ legal+ se+

efetua+ em+ procedimento+ paralelo+ à+ ação+ penal.+ Tal+ fato+ tem+

implicações+práticas+da+maior+relevância.++

Inicialmente,+ há+ que+ se+ ressaltar+ não+ ter+ sido+ por+ erro+

que+ se+ considerou,+ no+ presente+ trabalho,+ até+ este+ item,+ que+ a+

perda+ alargada+ tem+ início+ após+ uma+ condenação+ criminal,+ uma+

vez+ que+ esta+ é+ pressuposto+ para+ a+ aplicação+ do+ mecanismo+

processual.+ Procedeu_se+ a+ tal+ opção,+ no+ presente+ escrito,+

porquanto+ se+ afigura+ mais+ adequada:+ concilia+ eficiência+ e+

proteção+às+garantias+processuais.+

A+doutrina+processualista+portuguesa+afilia_se+à+posição+

aqui+defendida+–+de+que+o+procedimento+ tendente+à+decretação+

da+ perda+ alargada+ somente+ deve+ se+ iniciar+ após+ a+ condenação+

criminal.+

Para+ilustrar+tal+afirmativa,+recorre_se+à+lição+de+Duarte+

(2013,+p.+31),+para+quem+a+operacionalização+da+perda+alargada+

simultaneamente+à+ação+penal+é+passível+de+violação+de+direitos+

do+arguido:+

[...]+ Como+ bem+ sabemos,+ tanto+ a+ operação+ de+
liquidação+ do+ património+ incongruente,+ como+ a+
tentativa+ do+ arguido+ de+ afastar+ a+ presunção+
desenvolve_se+ simultaneamente+ com+ o+ processo+
penal.+ Esse+ facto+ é+ sim+ susceptível+ de+ lesar+ o+
direito+do+arguido+de+ser+presumido+inocente,+uma+
vez+ que+ as+ garantias+ de+ defesa+ num+ e+ noutro+
processo+ (o+ penal+ e+ o+ destinado+ à+ declaração+ de+
perda),+podem+ser+manifestamente+incompatíveis.+

A+autora+prossegue,+afirmando+que+a+opção+legislativa+é+

ilógica,+ uma+vez+que+ se+ inicia+um+procedimento+que+pressupõe+

uma+ condenação+ criminal+ justamente+ em+ paralelo+ à+ ação+ que+

buscará+ tal+ condenação,+ o+ que+ constitui+ um+ imprestável+

adiantamento+de+serviço+(DUARTE,+2013,+p.+44_45).+

Vale+ dizer,+ ainda,+ que+ o+ artigo+ 8o+ é+ incongruente+ até+

mesmo+com+a+própria+norma+que+o+abriga,+uma+vez+que+o+artigo+

7o+estipula+que,++

em% caso% de% condenação% pela% prática% de% crime%
referido% no% artigo% 1.º,+ e+ para+ efeitos+ de+ perda+ de+
bens+ a+ favor+ do+ Estado,+ presume_se+ constituir+
vantagem+ de+ actividade+ criminosa+ a+ diferença+
entre+ o+ valor+ do+ património+ do+ arguido+ e+ aquele+
que+ seja+ congruente+ com+ o+ seu+ rendimento+ lícito+
(grifo+nosso).+

Portanto,+verifica_se+que,+enquanto+o+artigo+7o+explicita+

que+ a+ condenação+ é+ pressuposto+ da+ decretação+ da+ perda+

alargada,+ o+ artigo+ 8o,+ contrariamente,+ determina+ que+ o



46!++++++++++++++++++++++++++++++++++++++XVIII+Semana+Jurídica+|+2014++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Trabalhos+Apresentados+na+Mostra+de+Pesquisa+++++++++++++47
+ !
!
procedimento+em+que+se+aplicará+aquele+instituto+deve+se+iniciar+

simultaneamente+à+ação+penal.+

No+ entanto,+ ainda+que+ se+ critique+ a+ regulamentação+da+

perda+ alargada+ à+ lusitana,+ o+ fato+ é+ que+ o+ Supremo+Tribunal+ de+

Justiça+ português,+ no+ julgamento+ proferido+ nos+ autos+ do+

Processo+ no+ 06P3163& (Processo& no& 06P3163,& Seção+ Criminal,+
Rel.+ Santos+ Carvalho,+ julgado+ em+ 24_10_2006.),+ aplicou+

literalmente+as+disposições+sobre+o+ instituto,+sob+o+ fundamento+

de+ impedir+ aos+ agentes+ criminosos+ refugiarem_se+ na+ aparência+

de+legalidade+dos+lucros+auferidos+com+a+atividade+criminosa+ou+

de+pretenderem+prevalecer_se+da+dúvida.+

Se,+por+um+lado,+é+criticável+a+escolha+lusíada+de+iniciar+o+

procedimento+da+perda+alargada+em+paralelo+à+ação+penal,+o+que+

se+ verifica,+ de+ outra+ banda,+ é+ que+ a+ Lei+ nº+ 5/2002+ seguiu+ a+

tendência+ de+ separar+ o+ processo+ tendente% ao% confisco% de% bens%
daquele' relativo' à' aferição' da' culpa' do' agente,' uma' vez' que,'
neste+último,+por+ainda+inexistir+juízo+de+culpabilidade+e+quebra+

de+presunção+de+inocência,+exige_se+de+maneira+mais+reforçada+e+

evidente+a+observância+dos+princípios+constitucionais,+a+exemplo+

do+contraditório+e+da+ampla+defesa+(LIMA,+2012,+p.+231).+

Superada+ a+ questão+ atinente+ ao+ momento+ do+

procedimento+ –+ paralelo+ ou+ posterior+ à+ ação+ penal+ –+ e+ ao+ seu+

modo+ –+ autônomo+ ou+ não+ –,+ há+ que+ se+ enfrentar+ o+ ponto+

seguinte,+concernente+à+presunção+de+ilicitude+do+patrimônio.+

Para+ tanto,+ traz_se+ a+ lume,+ novamente,+ o+ artigo+7o,+ que+

estipula+ que+ se+ presume+ “constituir+ vantagem+ de+ actividade+

criminosa+a+diferença+entre+o+valor+do+património+do+arguido+e+

aquele+ que+ seja+ congruente+ com+ o+ seu+ rendimento+ lícito”.+ Ou+

seja,+ a+ acusação+ edificará+ uma+ presunção+ com+ a+ simples+

demonstração+ de+ desproporção+ entre+ o+ valor+ do+ patrimônio+ e+

aquele+que+seja+congruente+com+rendimentos+lícitos+do+arguido.+

Tal+presunção,+ impende+registrar,+é+de+caráter+relativo,+

de+ sorte+ que+ pode+ ser+ ilidida+ pelo+ condenado,+ nos+ termos+ do+

artigo+9o+da+Lei+nº+5/2002.+

Assim,+ de+ forma+ simplificada,+ pode_se+ afirmar+ que+ a+

perda+ alargada+ permite+ que+ se+ decrete+ a+ perda+ de+ bens+ do+

criminoso,+ a+ menos+ que+ este+ comprove+ que+ os+ recebeu+ ou+

adquiriu+de+fonte+lícita+(SIMÕES;+TRINDADE,+2009,+p.+3).+

Essa+presunção+pode+ser+de+dois+tipos,+segundo+o+lapso+

temporal+ de+ abrangência+ (SIMÕES;+ TRINDADE,+ 2009,+ p.+ 5_6):
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a)+ do+ que+ considera+ de+ origem+ ilícita+ todo+ o+
património+do+condenado+(em+que+se+ inscrevem+a+
erweiterteVerfall+ alemã+ _+§73+d+do+Código+Penal,+a+
lei+italiana+da+prevenção+anti_máfia+–+Lei+576/65+_+
e+a+lei+holandesa+_+§36e+do+C.+Penal);+
b)+ou+do+que+considera+de+origem+ilícita+o+que+tiver+
sido+ obtido+ num+ determinado+ lapso+ de+ tempo+
antecedente+ à+ comissão+ do+ crime+ ou+ ao+ início+ do+
procedimento+dirigido+à+aplicação+do+confisco+(em+
que+ se+ inscreve+ a+ confiscation+ inglesa+ –+ que+
abrange+ todos+ os+ bens+ obtidos+ pelo+ arguido+ nos+
seis+anos+antecedentes+ao+início+do+processo,+desde+
que+ se+ presuma+ um+ “estilo+ de+ vida+ criminoso”+ –+
bem+ como+ a+ criminal% forfeiture% americana,+ que+ é+
aplicável+ com+ base+ numa+ presunção,+ ilidível,+ de+
que+ qualquer+ bem+ do+ arguido+ condenado+ por+ um+
dos+ crimes+ do+ catálogo+ é+ confiscável+ se+ adquirido+
durante+ o+ período+ de+ consumação+ do+ crime,+ pois+
dele+ se+ considera+ proveniente).+ [...]+ A+ limitação+
temporal+ de+ algumas+ dessas+ presunções+ visa+
garantir+ o+ princípio+ da+ proporcionalidade,+
tornando+ não+ excessivamente+ onerosa+ para+ o+
proprietário/detentor+dos+bens+a+prova+da+origem+
lícita+do+seu+património.+

A+perda+alargada+à+portuguesa+enquadra_se+na+segunda+

espécie,+uma+vez+que+limita+os+bens+que+podem+ser+confiscados+

àqueles+ que+ entraram+ na+ esfera+ de+ domínio+ nos+ cinco+ anos+

anteriores+ à+ constituição+ processual+ do+ sujeito+ como+ arguido+

(uma+ espécie+ de+ angularização+ processual),+ conforme+ se+

depreende+do+artigo+7o,+nº+2.+

Acerca+do+tema+em+questão,+é+cabível+registrar,+ademais,+

que+se+trata+de+uma+dupla+presunção:+compreende+a+prática+de+

crimes+anteriores+ao+crime+ imputado+ao+arguido+na+ação+penal,+

bem+como+a+origem+ilícita+do+patrimônio.+

As+ exigências+ para+ a+ formulação+ da+ presunção+ de+

ilicitude+ do+ patrimônio+ são+ a+ condenação+ por+ crime+ que+ esteja+

no+rol+do+artigo+1o+da+lei+em+comento;+a+existência+de+patrimônio+

em+ titularidade+ ou+mero+ domínio+ e+ benefício+ do+ condenado;+ a+

desproporcionalidade+ entre+ este+ e+ rendimentos+ lícitos;+ e+

anterior+carreira+criminosa.+

É+ possível,+ de+ início,+ estranhar+ o+ último+ requisito+

mencionado,+ haja+ vista+ que+ não+ previsto+ legalmente.+ Trata_se,+

contudo,+ de+ uma+ construção+ doutrinária,+ essencial+ para+ se+

barrar+eventuais+aplicações+desproporcionais+da+perda+alargada.+

Acerca+disso,+assevera+Duarte+(2013,+p.+22_24):+

A"sua"dispensa"constituirá́"um"ónus"excessivo"para"
o" arguido" [...].Evidências" que" permitam" conferir"
alguma& certeza& quanto& à& anterior& carreira&
criminosa+(da+mesma+natureza+criminal+dos+crimes+
previstos+ no+ catálogo)+ do+ condenado,+ de+ onde+
provêm+as+vantagens+que+se+pretendem+expropriar+
a+ favor+ do+ Estado.+ Não+ se+ defende+ que+ haja+ uma+
prova+ inequívoca,+ mas+ pelo+ menos+ que+ seja+
provável+a+existência+de+atos+ ilícitos+anteriores+da
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+mesma+ natureza+ daqueles+ pelo+ quais+ houve+
condenação.+

Esta% necessidade% impõe_se+ por+ duas+ razões+ que+ nos+
parecem+ obvias:+ por+ um+ lado,+ se+ não! há# relação! entre% as%
vantagens(e(o(crime(pelo(qual(há(condenação,+tem+que+se+provar+
um+ mínimo+ de+ relação+ entre+ as+ vantagens+ e+ práticas+ ilícitas+

anteriores;+ por+ outro,+ as+ práticas+ ilícitas+ anteriores+ em+ que+

assenta+o+patrimônio+a+declarar+perdido+tem+que+ser+da+mesma+

natureza+dos+crimes+do+catálogo.++

Após+a+formulação+da+presunção,+se+o+arguido+não+lograr+

êxito+ em+ comprovar+ a+ licitude+ de+ seu+ patrimônio,+ o+ tribunal+

decretará,+ na+ sentença+ condenatória,+ a+ perda+ de+ bens,+ nos+

termos+do+artigo+12o+da+Lei+nº+5/2002.+Tal+declaração+será+por+

óbvio+ expressa+ e,+ ademais,+ fundamentada,+ uma+ vez+ que,+

consoante+se+afirmou+supra,+a+perda+alargada+é+efeito+secundário+

da+condenação,+não_automático+e+de+caráter+penal.+

6 A%perda%alargada%em%face%da%principiologia%processual%

penal%

Embora+ o+ confronto+ entre+ a+ perda+ alargada+ e+ a+

principiologia+processual+penal+possa+ser+analisado+por+diversos+

prismas+ –+ e+ assim+ o+ será+ –,+ duas+ questões+ são+ fundamentais.+

Inicialmente,+ há+ que+ se+ indagar+ se+ há,+ na+ operacionalização+ da+

perda+ alargada,+ inversão+ do+ ônus+ da+ prova.+ Além+ disso,+ é+

igualmente+ imprescindível+ aferir+ se+ há+ ou+ não+ violação+ ao+

princípio+da+presunção+de+ inocência.+Outras+questões,+ relativas+

ao+ princípio+ da+ culpabilidade,+ ao+ in% dubio% pro% reo+ e+ ao+ direito+

fundamental+à+propriedade+privada+também+serão+enfrentadas.+

Antes+ de+ iniciar+ as+ abordagens+ suprarreferidas,+ é+

relevante+retomar+a+concepção,+ já+exposta+no+início+deste+texto,+

de+ constante+ embate+ entre+ eficiência+ e+ garantismo.+ Esses+ dois+

elementos+–+ambos+salutares+ao+processo+penal+–+encontram_se+

em+ incessante+ tensão,+a+qual+deve+ser,+ caso+a+caso,+equilibrada,+

sem+ que+ se+ permita+ que+ o+ processo+ penal+ busque,+

desenfreadamente,+ mostrar_se+ eficiente,+ sob+ pena+ de+ violar+

garantias+constitucionais,+e+sem+que+se+revele+excedente+a+defesa+

dessas+mesmas+garantias,+sob+pena+de+o+processo+penal+não+mais+

satisfazer+o+fim+que+lhe+compete+buscar.+

Tal+ embate+é+ especialmente+ relevante+para+o+ tema+que+

ora+ se+ aborda.+ É+ tênue+ o+ limiar+ entre+ a+ aplicação+ da+ perda+

alargada+ e+ a+ violação+ de+ princípios,+ direitos+ e+ garantias+

constitucionais.+ Por+ outro+ lado,+ essa+ modalidade+ estendida+ de+
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confisco+ revela_se+ absolutamente+ imprescindível+ no+ combate+ à+

criminalidade+ organizada+ e+ financeira,+ sobretudo+ em+ face+ à+

insensibilidade+desta+em+relação+às+tradicionais+penas+privativas+

de+liberdade+e+à+perda+clássica.+

Passa_se,+ então,+ após+ esse+ breve+ introito,+ à+ analise+

acerca+ da+ ocorrência+ ou+ não+ de+ inversão+ do+ ônus+ da+ prova+ no+

momento+em+que+ao+arguido+é+dado+comprovar+a+origem+ lícita+

de+seu+patrimônio.+

Inicialmente,+há+que+se+afirmar+que+ônus+probatório+é+o+

encargo+ que+ as+ partes+ têm+de+ provar+ as+ alegações+ que+ fizeram+

em+suas+postulações.+Trata_se+de+uma+incumbência+para+consigo+

mesmo,+ cujo+ descumprimento+ não+ acarreta+ prejuízo+ senão+ ao+

encarregado.+ Como+ consequência+ no+ processo+ penal,+ “o+

insuficiente+ cumprimento+ (pela+ acusação)+ da+ incumbência+ de+

provar+os+fatos+alegados,+acarreta+a+ improcedência%do%pedido%de%

condenação% por+ falta+ de+ base+ material+ (de+ cunho+ fático)”+

(EISELE,+2002,+p.+251,+grifo+nosso).+

Assim,+é+de+se+questionar+se,+nesse+procedimento,+há+de+

fato+ inversão+ do+ ônus+ da+ prova+ –+ que+ seria+ transferido+ ao+

condenado+ –+ ou+ se+ há,+ meramente,+ uma+ minimização+ da+

exigência+probatória;+isto+é,+se+o+standart+probatório+é+reduzido.+

Para+responder+a+tal+questionamento,+pode_se+recorrer+à+

legislação+brasileira.+Cuida_se,+no+caso,+da+Lei+nº+9.613,+de+3+de+

março+ de+ 1998,+ que+ “dispõe+ sobre+ os+ crimes+ de+ ‘lavagem’+ ou+

ocultação+de+bens,+direitos+e+valores;+ a+prevenção+da+utilização+

do+sistema+ financeiro+para+os+ ilícitos+previstos+nesta+Lei;+cria+o+

Conselho+ de+ Controle+ de+ Atividades+ Financeiras+ –+ COAF,+ e+ dá+

outras+providências”.+

Na+ exposição+ de+ motivos+ da+ aludida+ norma,+ afirma_se+

que+

o+projeto+ inverte+o+ônus+da+prova+relativamente+à+
licitude+ de+ bens,+ direitos+ ou+ valores+ que+ tenham+
sido+objeto+da+busca+e+apreensão+ou+do+sequestro+
(art.+ 4o).+ Essa+ inversão+ encontra_se+ prevista+ na+
Convenção+ de+ Viena+ (art.+ 5o,+ nº+ 7)+ e+ foi+ objeto+ de+
previsão+ no+ direito+ argentino+ (art.+ 25,+ Lei+
23.737/89).+

De+fato,+o+Brasil,+como+signatário+da+Convenção+contra+o+

Tráfico+ Ilícito+ de+ Entorpecentes+ e+ de+ Substâncias+ Psicotrópicas+

(Convenção+ de+ Viena),+ comprometeu_se,+ internacionalmente,+ a+

criar+lei+criminalizando+o+ilícito+praticado+com+bens,+direitos+ou+

valores+oriundos+do+narcotráfico.+

Chama+atenção,+contudo,+o+ fato+de+que+os+responsáveis+

pela+ redação+ do+ projeto+ de+ lei+ afirmaram+ que+ se+ procede+ à
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+inversão+ do+ ônus+ da+ prova+ no+ que+ toca+ à+ licitude+ de+ bens,+

direitos+ou+valores+que+porventura+sejam+objeto+de+confisco.+

Como+afiança+Bonfim+(2005,+p.+95),+

a+expressão+“inversão+do+ônus+da+prova”,+costuma,+
não+ só+ no+ Brasil,+ mas+ em+muitos+ outros+ países,+ a+
nosso+ sentir,+ ser+ equivocadamente+ empregada,+
equívoco+ este+ em+ que+ já+ incorre+ o+ legislador+ ao+
mencioná_lo+ na+ Exposição+ de+ Motivos,+ cuja+
pseudonovidade+ ensejou+ ampla+ gama+ de+
especulações+a+respeito.+

O+ autor+ prossegue,+ explanando+ que+ não+ há,+ na+ Lei+ de+

Lavagem+ de+ Dinheiro,+ verdadeira+ inversão+ do+ ônus+ da+ prova,+

inclusive+em+relação+ao+confisco+de+bens,+direitos+e+valores,+que+

somente+pode+ser+decretado+quando+houver+prova+para+tanto:+

Dito+ de+ outro+ modo:+ aplicou_se+ à+ parte+ autora+ o+
ônus+da+produção+probatória,+tal+como+existente+na+
teoria+geral+do+processo+penal,+não+se+concebendo,+
dessa+ forma,+ a+ aludida+ novidade+ reclamada+ pelo+
diploma,+ nem+ tampouco,+ suprimindo+ ou+
minorando+as+clássicas+garantias+do+processo.+Não+
vimos,+ pois,+ nesse+ caso,+ qualquer+ exceção+ ao+
modelo+processual+que+historicamente+adotamos.+

Afigura_se,+ assim,+ evidente+ que+ inexiste+ inversão+ do+

ônus+da+prova.+Como+se+verificará+adiante,+o+que+há+é+a+mitigação+

de+exigência+probatória+ou,+em+outros+termos,+a+exigência+de+um+

standart+probatório+inferior+àquele+exigido+para+a+formulação+do+

juízo+de+culpabilidade+de+um+acusado.+

O+ princípio+ do+ estado+ de+ inocência+ revela_se+ como+

moeda+de+duas+faces,+cada+qual+correspondendo+a+uma+regra:+

Uma+ de+ tratamento,+ segundo+ a+ qual+ o+ réu,+ em+
nenhum+ momento+ do+ iter+ persecutório,+ pode+
sofrer+ restrições+ pessoais+ fundadas+
exclusivamente+na+possibilidade+de+ condenação,+ e+
outra+de+fundo+probatório,+a+estabelecer+que+todos+
os+ ônus+ da+ prova+ relativa+ à+ existência+ do+ fato+ e+ à+
sua+ autoria+ devem+ recair+ exclusivamente+ sobre+ a+
acusação+[...].+
No+que+se+refere+às+regras+de+tratamento,+o+estado+
de+ inocência+ encontra+ efetiva+ aplicabilidade,+
sobretudo+no+campo+da+prisão+provisória,+isto+é,+na+
custódia+ anterior+ ao+ trânsito+ em+ julgado,+ e+ no+ do+
instituto+ a+ que+ se+ convencionou+ chamar+ de+
“liberdade+ provisória”,+ que+ nada+ mais+ é,+
atualmente+ (Lei+ nº+12.403/11),+ que+ a+ explicitação+
das+ diversas+ medidas+ cautelares+ pessoais,+
substitutivas+da+prisão.+
Naquele+ campo,+ como+ se+ verá,+ o+ princípio+ exerce+
função+relevantíssima,+ao+exigir+que+toda+privação+
de+ liberdade+ antes+ do+ trânsito+ em+ julgado+ deva+
ostentar+ natureza+ cautelar,+ com+ a+ imposição+ de+
ordem+ judicial+ devidamente+ motivada.+ Em+ outras+
palavras,+ o+ estado+ de+ inocência+ [...]+ proíbe+ a+
antecipação+dos+resultados+finais+do+processo,+isto+
é,+ a+ prisão,+ quando+ não+ fundada+ em+ razões+ de+
extrema+ necessidade,+ ligadas+ à+ tutela+ da+
efetividade+do+processo+e/ou+da+própria+realização+
da+ jurisdição+ penal+ (OLIVEIRA,+ 2014,+ p.+ 48).
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+ Já+ relacionando+ a+ presunção+ de+ inocência+ com+ a+

perda+ alargada,+ vale+ relatar+ que+ a+ doutrina+ majoritária+

portuguesa+defende+a+constitucionalidade+do+instituto+(DUARTE,+

2013,+p.+31),+arguindo+que+seu+caráter+não+sancionatório+faz+não+

valer,+nesta+sede,+a+maior+exigência+constitucional+da+presunção+

de+ inocência+ e,+ ainda,+ que+ em+ razão+ de+ a+ perda+ alargada+ já+

pressupor+ a+ existência+ de+ condenação+ criminal+ estaria+

ultrapassada+a+presunção+de+inocência.+

Embora+ não+ se+ discorde+ da+ conclusão,+ parece+

inadequado+ fundamentá_la+ em+ um+ suposto+ caráter+ não+

sancionatório+da+perda+alargada.+Como+se+procurou+demonstrar,+

a+ perda+ alargada+ é+ efeito+ secundário+ não_automático+ da+

condenação+de+caráter+penal.+

Noutro+norte,+questão+relevante+a+se+destacar+é+o+fato+de+

que+ o+ ponto+ fulcral+ do+ princípio+ da+ presunção+ (ou+ estado)+ de+

inocência+reside+no+standart+de+prova+exigido+para+que+se+defina+

a+responsabilidade+criminal+do+arguido:+deve+haver+prova+acima+

de+qualquer+dúvida+ razoável.+Assim,+ tal+preceito+ incide+ sobre+o+

juízo+ de+ responsabilidade+ do+ acusado;+ “em+ outras+ palavras+

especificamente+sobre+o+veredicto+quanto+à+culpa+do+acusado,+o+

guiltyornotQguilty+do+Direito+anglo_saxão”+(MORO,+2010,+p.+160_

161).Em+ outras+ situações+ processuais,+ contudo,+ nada+ impede+

que+se+utilize+um+standart+de+prova+diferenciado.+

Além+ disso,+ nada+ obsta+ que,+ mesmo+ no+ julgamento+ do+

caso+ penal,+ vigorem+ outros+ standarts+ de+ prova,+ desde+ que+ não+

afetem+o+juízo+de+responsabilidade+criminal+do+acusado+(MORO,+

2010,+p.+161).+Nesse+contexto,+é+necessário+compreender+que+um+

julgamento+ criminal+ contém,+ para+ além+ da+ decisão+ relativa+ à+

responsabilidade+ criminal+ do+ acusado,+ decisões+ sobre+ outras+

questões+de+fato+e+de+direito(MORO,+2010,+p.+161).+

Verifica_se,+ portanto,+ ser+ inapropriado+ estender+ a+

presunção+ de+ inocência,+ com+ o+ standart+ de+ prova+ que+ lhe+ é+

peculiar,+para+além+do+juízo+de+responsabilidade+criminal.+

Portanto,+ a+ presunção+ de+ ilicitude,+ que+ parte+ de+ uma+

condenação+criminal+e+da+existência+de+patrimônio+incompatível+

com+os+ rendimentos+ lícitos+do+ condenado,+dispensa+ a+ acusação+

de+ provar,+ cabalmente,+ a+ origem+ ilícita+ dos+ bens,+ ao+ passo+ que+

transfere+à+defesa+o+encargo+de+atestar+a+origem+lícita+dos+bens+

sob+pena+de+se+decretar+a+perda+destes.+

Assim+ se+ vê+ que+ o+ standart+ probatório+ exigido+ para+ a+

decretação+ da+ perda+ alargada+ é,+ meramente,+ o+ de+

preponderância+ de+ prova+ ou,+ consoante+ Simões+ e+ Trindade
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(2013,+p.+32),+o+de+mero+juízo+de+probabilidade.+Isto+é,+basta+que+

os+elementos+informativos+colhidos+na+persecução+penal+–+sejam+

eles+provas+ indiretas,+ indiciárias,+ circunstanciais+ou+presunções+

–+ apontem+ mais+ conclusivamente+ no+ sentido+ de+ que+ parte+ do+

patrimônio+do+ arguido+ é+ ilícita.+Assim,+ se+ o+ acusado+não+ lograr+

êxito+em+comprovar+a+licitude+daquela+parcela+de+seu+patrimônio+

adquirida+ em+ até+ cinco+ anos+ da+ prática+ da+ infração+ penal+ em+

razão+da+qual+houve+condenação,+que+é+presumivelmente+ilícita,+

decretar_se_á+a+perda+desses+bens.+Há+que+se+ressaltar+que,+assim+

como+ o+ standart+ de+ prova+ exigido+ para+ que+ se+ considere+

presumivelmente+ ilícita+ parcela+ do+patrimônio+ do+ condenado+ é+

reduzido+para+a+acusação,+também+não+se+exige+do+arguido+prova+

cabal,+ mas+ plausibilidade+ argumentativa+ (SIMÕES;+ TRINDADE,+

2013,+p.+32_33).+

De+ outra+ banda,+ a+ leitura+ das+ Constituições+ brasileira+

(art.+5o,+LVII:+ “ninguém+será+considerado+culpado+até+o+trânsito+

em+julgado+de+sentença+penal+condenatória”)+e+portuguesa+(Art.+

32o,+nº+2:+“todo+o+arguido+se+presume+inocente+até+ao+trânsito+em+

julgado+da+sentença+de+condenação,+devendo+ser+julgado+no+mais+

curto+ prazo+ compatível+ com+ as+ garantias+ de+ defesa”)+ endossa+

esta+conclusão:+a+presunção+de+inocência+é+imanente+ao+juízo+de+

responsabilidade+criminal.+

Outrossim,+ a+ operacionalização+ do+ procedimento+

patrimonial+tendente+a+decretar+a+perda+alargada+somente+após+

condenação+criminal+extirpa+qualquer+dúvida+sobre+a+violação+à+

presunção+ de+ inocência,+ uma+ vez+ que+ parte+ de+ um+ juízo+

definitivo+ acerca+ da+ (não)+ inocência+ e+ da+ culpabilidade+ do+

arguido.+ Tal+ circunstância+ eliminaria,+ ao+ que+ parece,+ qualquer+

dúvida+ quanto+ à+ violação+ de+ tal+ preceito+ constitucional.+ Ainda+

assim,+verifica_se+que,+na+Alemanha+e+em+Portugal,+o+início+de+tal+

procedimento+ se+ realiza+ independentemente+da+prova+da+ culpa+

do+ arguido+ (SIMÕES;+ TRINDADE,+ 2009,+ p.+ 34).+ Como+ já+ se+

afirmou,+ mais+ adequado+ seria+ que+ tal+ procedimento+ fosse+

iniciado+somente+após+a+sentença+penal+condenatória.+

Valendo_se+do+Direito+ comparado,+Moro+ (2010,+p.+162)+

tece+as+seguintes+considerações:+

No+ Direito+ Comparado+ há+ interessantes+
precedentes+ da+ Corte+ Europeia+ de+ Direitos+
Humanos+ limitando+ a+ presunção+ de+ inocência+ e+ o+
standart+de+prova+que+lhe+é+próprio+ao+julgamento+
quanto+ à+ responsabilidade+ criminal+ do+ acusado+ e+
permitindo+ que+ outros+ parâmetros+ probatórios+
sejam+utilizados+na+decisão+de+outras+questões,+por+
exemplo,+mesmo+ relativas+ à+ sentença.+ Em+Phillips
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%vs.% United% Kingdom,+ de+ 5_7_2001,+ ECHR+ 2001_VII,+
29,+a+Corte+de+Estrasburgo+decidiu+[...]+
“A+Corte+considera+que+[a+presunção+de+inocência]+
não+é+absoluta,+uma+vez+que+presunções+de+fato+ou+
de+ direito+ operam+ em+ todo+ sistema+ de+ Direito+
criminal+ e+ não+ são+ proibidos,+ em+ princípio,+ pela+
Convenção,+ desde+ que+ os+ Estados+ permaneçam+
dentro+de+certos+ limites,+ levando+em+consideração+
a+ importância+ do+ que+ estiver+ em+ questão+ e+
mantendo+os+direitos+da+defesa”.+

!

Constata_se,+ assim,+ que+ a+ Corte+ de+ Estrasburgo,+ em+

decisão+ paradigmática,+ considerou+ que+ a+ perda+ alargada+ não+

viola+o+artigo+6º+da+Convenção+Europeia+dos+Direitos+do+Homem,+

uma+vez+que+a+presunção+de+inocência+não+é+um+direito+absoluto.+

Tal+ preceito+ não+ resta+ violado,+ ademais,+ porquanto,+ quando+ se+

aborda+ a+ perda+ alargada,+ não+ se+ trata+ de+ uma+ nova+ acusação+

penal,+mas+de+um+processo+de+execução+de+sentença.+Concluiu+o+

Tribunal,+ então,+ que+ “o+ artigo+ 6º,+ §2º,+ da+ Convenção+ não+ era+

aplicável+ ao+ procedimento+ de+ confisco+ de+ que+ o+ requerente+ foi+

objecto”.+ Confrontando+ a+ alegação+ de+ que+ houve+ ofensa+ a+ um+

julgamento+justo,+o+

Tribunal) concluiu) que) o) sistema)de) acordo) com)o)
qual% as% suposições% foram% usadas% prevê% garantias%
suficientes) contidas) em) uma) trilha) clara.) A)
principal( garantia( era( que( a( suposição( feita( pelo(
1994Act+podia+ter+sido+refutada+se+Phillips+tivesse+

demonstrado,& outra& vez& no& equilíbrio& de&
probabilidades,, que, não, adquiriu, a, propriedade,
através'do'tráfico'de'drogas'(LIMA,'2012,'p.'228).+

Moro+(2010,+p.+162)+observa+ainda+que,+

no+ Reino+ Unido,+ a+ Câmara+ dos+ Lordes,+ no+ caso+
Benjafieldand% Rezvi,+ de+ 2002,+ no+ qual+ foram+
questionadas+ presunções+ legais+ previstas+ no+
DrugTraffickingAct1994+para+o+confisco+de+bens+de+
criminosos+ condenados,+ admitiu+ a+ validade+ e+ a+
compatibilidade+ delas+ com+ a+ presunção+ de+
inocência.+Na+decisão,+Lord%Steyn+observou+que:+
“é+ somente+ após+ a+ condenação+ que+ surgem+ as+
questões+ relativas+ ao+ confisco.+ Isso+ é+ significativo,+
porque+ o+ julgamento+ do+ qual+ resulta+ na+
condenação+ ou+ nas+ condenações+ será+ do+ tipo+ no+
qual+ o+ usual+ ônus+ ou+ standart+ de+ prova+ é+ da+
acusação.+Em+edição,+um+acusado+que+é+condenado+
pelo+crime+ou+pelos+crimes+em+questão+está+ciente+
de+que+se+ele+cometer+os+crimes+pelos+quais+ele+foi+
condenado,+ ele+ estará+ sujeito+ não+ só+ à+ prisão+ ou+
outras+ sentenças,+ mas+ estará+ sujeito+ ainda+ ao+
procedimento+de+confisco.”+
Situação+ similar+ se+ verifica+ nas+ Cortes+ Federais+
norte_americanas,+ em+ que+ a+ condenação+ depende+
da+ existência+ de+ prova+ acima+ de+ qualquer+ dúvida+
razoável+da+responsabilidade+criminal+do+acusado,+
operando+ a+ presunção+ de+ inocência+ em+ sua+
plenitude.+Por+outro+lado,+para+a+fixação+da+pena+na+
sentença+ou+mesmo+para+a+decisão+para+o+confisco+
de+ bens,+ o+ parâmetro+ de+ prova+ aplicável+ é+ o+ da+
“preponderância+de+prova”,+basicamente+o+mesmo+
pertinente+ às+ decisões+ nos+ processos+ cíveis.
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Ainda! no# que# toca# ao# direito# estrangeiro,# em#
consonância(com(a(jurisprudência(da(Corte#Europeia,#é#possível#
extrair,+segundo+Lima+(2012,+p.+229),+as+seguintes+premissas:+

1a)$ a$ presunção$ de$ inocência$ é$ aplicável$ aos$
processos' criminais' como' um' todo,' incluindo' o'
relativo) à) ordem) de) confisco) (Caso) Minellik! vs.$
Suíça,' 25_3_1983;+ 2a)! mostra_se# admissível# a#
utilização* de* presunções* de* fato* ou* de* direito,*
desde$ que$ obedeçam$ a$ limites$ razoáveis$ e$ sejam$
proporcionais)à)relevância)do)caso)e)preservem)os)
direitos( de( defesa( (igualdade( de( armas).( A(
presunção+ não$ pode$ ser$ absoluta$ ou# irrefutável,#
devendo& possibilitar& ao& juízo& uma& margem& de&
apreciação,+ sendo,+ portanto,+ vedados+ a+ inversão+
total!do#ônus#da#prova# e# o# confisco# geral# de# bens#
(Caso+ Salabiaku! vs.$ França,$ 7_10_1988);& 3a)& a&
caracterização+ da+ penalidade,+ como+ visto+
anteriormente,+ foi+ ressaltada+ pelo+ Tribunal+
Europeu+ no+ julgamento+ do+ caso+Welch! vs.$ Reino$
Unido,'de'9_02_1995,%para%efeitos%de%incidência%da%
Convenção(Europeia(dos(Direitos(do(Homem.+

Cabe+ ressaltar,+ em+ tempo,+ que+ as+ considerações+

concernentes+à+presunção+de+inocência+até+aqui+elaboradas+não+

excluem+ a+ sua+ incidência+ em+ toda+ a+ persecução+ penal.+ A+

persecutio% criminis,+ una+ e+ indivisível+ que+ é,+ orienta_se+ pelos+

mesmos+princípios+em+seu+decorrer.+A+força+da+incidência+desses+

preceitos,+ contudo,+ é+ variável+ de+ acordo+ com+ a+ situação+

processual.+Nesse+sentido,+aduz+Lima+(2012,+p.+230):+

O+princípio+da+presunção+de+inocência,+a+nosso+ver,+
aplica_se+ no+ âmbito+ do+ confisco+ alargado,+ dada+ a+
natureza+ jurídica+ punitiva+ e+ materialmente+ penal+
do+ referido+ instituto.+ Assim,+ deve+ o+ Ministério+
Público+demonstrar+o+nexo+ou+liame+entre+o+crime+
pelo+ qual+ o+ agente+ foi+ condenado+ e+ a+ atividade+
criminosa+ anterior,+ através+ de+ um+ balanço+ de+
probabilidades,+ e+ não+ uma+ total+ inversão+ do+ ônus+
da+ prova.+ A+ partir+ daí,+ cabe+ ao+ arguido+ afastar+ a+
presunção,+ a+ qual+ não+ é+ absoluta,+ pelos+ meios+
probatórios+disponíveis,+cumprindo+ao+juiz+valorar+
a+prova+trazida+aos+autos,+em+conformidade+com+as+
regras+ da+ experiência+ e+ a+ persuasão+ racional+ ou+
livre+convencimento+motivado.+

Evidenciado+que+a+incidência+da+presunção+de+inocência+

não+ obsta+ a+ adoção+ da+ perda+ alargada,+ passa_se+ à+ análise+ do+

princípio+do+in%dubio%pro%reo+ou+favor%rei.+

Tal+ preceito+ consiste,+ basicamente,+ em+ postulado+ que+

determina+que,+na+dúvida+sobre+qual+regra+aplicar+ou+sobre+qual+

interpretação+a+ser+adotada,+o+interesse+do+réu+prevalece+quando+

em+contraste+com+a+pretensão+punitiva.+

Como+ princípio+ que+ estabelece+ que+ a+ proteção+ do+

acusado,+ ao+ final+ do+ processo,+ deve+ prevalecer,+ o+ favor% rei+ é+

cânone+ interpretativo+ ínsito+ ao+ ordenamento+ jurídico+ dos+

Estados+constitucionalmente+democráticos,+e+destes+é+a+máxima+

expressão.+ Nesse+ contexto,+ estipula_se+ que+ “o+ operador+ do+

direito,+deparando_se+com+uma+norma+que+traga+interpretações
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antagônicas,+ deve+ optar+ pela+ que+ atenda+ ao+ jus% libertatis+ do+

acusado”+(RANGEL,+2014,+p.+35).+

Em+ nova+ análise+ do+ Direito+ comparado,+ Simões+ e+

Trindade+ (2009,+ p.+ 7_8)+ observam+ que+ a+ jurisprudência+ tem+

tentado+ contornar+ o+ conflito+ de+ instrumentos+ alargados+ de+

confisco+com+o+princípio+da+presunção+de+ inocência,+exigindo+o+

convencimento+ do+ tribunal+ acerca+ da+ origem+ ilícita+ dos+ bens,+

fundamentado+em+prova+indireta+ou+indiciária,+pelo+menos+(com+

ônus+ a+ cargo+ da+ acusação),+ de+ sorte+ a+ salvaguardar+ o+ ora+

analisado+princípio+in%dubio%pro%reo.+

A+ esse+ propósito,+ o+ Supremo+ Tribunal+ Alemão+ (BGH)+

decidiu,+em+1994,+que+

não+ é+ suficiente+ um+ elevado+ grau+ de+
verosimilhança+da+origem+criminosa+do+património+
do+ arguido,+ mas+ requere_se+ que+ o+ juiz,+ com+ base+
nas+ provas+ recolhidas,+ tenha+ concluído+ com+plena+
convicção+ que+ ele+ obteve+ os+ bens+ sujeitos+ a+
confisco+ através+ de+ actos+ ilícitos.+ Se+ persistirem+
dúvidas+ sobre+ a+ origem+ dos+ bens,+ não+ é+ possível+
proceder+ao+seu+confisco.+

O+ BGH+ especificou,+ também,+ que+ “um+ alto+ grau+ de+

verossimilhança+ não+ pode+ substituir+ a+ necessária+ convicção+ do+

juiz”.+ Porém,+ logo+em+1995,+ veio+ a+ julgar+que+é+ suficiente,+ para+

fins+ de+ aplicação+ do+ regime+ de+ “perda+ ampliada”,+ que+ o+ juiz+

decida+com+“um+grau+inferior+de+conhecimento+quanto+à+origem+

dos+bens+a+confiscar”.+

Em+2004,+o+Tribunal+Constitucional+Alemão+confirmou+a+

compatibilidade+ da+ erweiterteVerfall% com+ o+ princípio+ da+ culpa,+

com+a+presunção+de+inocência,+com+a+garantia+constitucional+do+

direito+ de+ propriedade+ e+ com+ o+ princípio+ da+ tipicidade.+

Consequentemente,+o+alívio+(aligeiramento)+do+ônus+da+prova+foi+

considerado+conforme+ao+princípio+da+proporcionalidade,+tendo+

em+consideração+a+necessidade+de+dispor+de+um+instrumento+de+

luta+ contra+ a+ criminalidade+ organizada+ (SIMÕES;+ TRINDADE,+

2009,+p.+7_8).+

A+ solução+ apresentada+ pela+ corte+ alemã,+ a+ partir+ de+

1995,+mostra_se+ acertada,+ uma+ vez+ que+minimiza+ as+ exigências+

probatórias+para+que+se+decrete+a+perda+alargada,+à+moda+do+que+

se+ afirmou+ quando+ se+ discorreu+ acerca+ da+ presunção+ de+

inocência.+

Ademais,+ não+ há+ violação+ ao+ princípio+ do+ in% dubio% pro%

reo+ao+se+adotar+uma+presunção+para+decretar+o+confisco+de+bens+

do+arguido,+uma+vez+que,+reitere_se,+o+standart+probatório+em+tal+

procedimento+é+reduzido.+Assim,+se+qualquer+dúvida+razoável+é+

suficiente+ para+ obstar+ que+ o+ julgador+ formule+ juízo+ de+
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culpabilidade+ sobre+ o+ réu,+ não+ é+ necessário,+ no+ procedimento+

tendente+à+decretação+da+perda+alargada,+que+o+acusador+extirpe+

todas+ as+ dúvidas;+ basta,+ como+ já+ se+ asseverou,+ que+ haja+ uma+

preponderância+de+prova+a+seu+favor+–+à+moda+do+que+ocorre+no+

processo+ civil+ –,+ a+qual+permite+que+ se+ formule+a+presunção+de+

que+parcela+do+patrimônio+do+réu+é+ilícita.+

Na+ sequência,+ é+ de+ se+ avaliar+ o+ princípio+ da+

culpabilidade+em+confronto+com+a+perda+alargada.+

A+ culpabilidade+ corresponde+ ao+ axioma+ garantista+

“nullapoenasine%culpa”,+segundo+o+qual+não+será+apenado+aquele+

que+agiu+sem+culpa+em+sentido+amplo+_+ou+seja,+dolo+ou+culpa.+Tal+

preceito+ representa,+ assim,+ a+ vedação+ à+ responsabilização+

objetiva+ ou,+ por+ via+ oblíqua,+ a+ imposição+de+ subjetividade+para+

que+haja+responsabilidade+penal.+

Assim,+arguiu_se+que+a+imposição+da+perda+alargada,+por+

se+dirigir+não+somente+a+bens+vinculados+à+prática+comprovada+

de+um+crime,+violaria+o+princípio+da+culpabilidade.+

Contudo,+de+modo+semelhante+ao+que+ se+asseverou+em+

relação+ à+ presunção+ de+ inocência,+ há+ que+ se+ afirmar+ que+ tal+

preceito+ veda+ a+ responsabilização+ penal+ sem+ que+ se+ comprove+

culpa,+ ao+ passo+ que+ a+ imposição+ da+ perda+ alargada,+ embora+

tenha+ caráter+ penal,+ de+modo+ algum+ implica+ responsabilização+

criminal.+

Além+disso,+a+perda+alargada+pressupõe+a+existência+de+

condenação+ criminal,+ isto+ é,+ de+ decisão+ judicial+ que+ haja+

formulado,+ conclusivamente,+ um+ juízo+ de+ culpabilidade+ acerca+

do+arguido.+

Não$ há$ direitos$ fundamentais+ absolutos+ –+ essa+ é+ a+
concepção+ que+ norteou+ o+ presente+ item,+ relativo+ ao+ confronto+

entre+a+perda+alargada+e+a+principiologia+processual+penal.+

Assim,+ no+ último+ dos+ conflitos+ aqui+ analisado,+ tem_se+

que+o+direito+ fundamental+à+propriedade+ individual,+embora$de$
valor& inestimável,& cede& lugar& ao& interesse& público& e& ao& direito&
fundamental*à*segurança*pública.*Portanto,*no*confisco*alargado,*
é"perceptível"uma"relação"de"precedência"condicionada"entre"o"
direito'fundamental'à'propriedade'privada'e'o'interesse#público#
na# persecução# estatal# de# crimes# graves# e# descapitalização# dos#
agentes,( razão( pela( qual,( num( juízo( de( ponderação,( este( se(
sobrepõe+ àquele,' aplicando_se# o# princípio# do# livre#
convencimento+motivado+(LIMA,+2012,+p.+231).+

Em+outras+palavras,+o+direito+à+propriedade+privada+não+

implica+no+resguardo+do+domínio+dos+bens+oriundos+de+práticas+
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delituosas,+ motivo+ pelo+ qual+ não+ há+ que+ se+ falar+ em+ violação+

àquele+ direito,+ que,+ assim+ como+ qualquer+ outro,+ pode+ sofrer+

justificadas+ restrições.+ Limitando+ a+ análise+ dessa+ assertiva+

apenas+ à+ Constituição+ Federal+ brasileira,+ vale+ mencionar+ a+

função+ social+ da+ propriedade,+ que+ a+ esta+ impõe+ significativas+

restrições.+

+ Encerra_se,+ assim,+ o+ cotejo+ entre+ a+ perda+ alargada+ e+

valiosos+ princípios+ basilares+ do+ processo+ penal,+ com+ a+

compreensão+ de+ que+ a+ adoção+ daquela+ não+ implica+ violação+ a+

estes.+

7 Considerações%finais%

Patologias+graves+exigem+remédios+fortes.+

O+presente+trabalho+orbitou+em+torno+da+assertiva+retro.+

Preliminarmente,+lançou_se+o+problema+que+se+pretende+

responder,+atinente+à+conformidade+entre+a+perda+alargada+e+os+

direitos,+ garantias+ e+ princípios+ acolhidos+ pelo+ sistema+

constitucional.+ A+ hipótese,+ apresentada+ como+ resposta+

provisória+ àquela+ indagação,+ foi+ no+ sentido+ de+ que+ há+

conformidade+entre+a+principiologia+processual+penal+e+a+perda+

alargada.+

Inicialmente,+ considerando+ que+ a+ perda+ alargada+ é+

instrumento+ estranho+ ao+ ordenamento+ jurídico+ brasileiro,+

realizou_se+ uma+ aproximação+ conceitual+ de+ tal+ mecanismo,+

cotejando_o+ com+ a+ perda+ clássica+ –essa+ sim+ presente+ na+

legislação+penal+pátria.+Discorreu_se+sobre+aspecto+fundamental+

na+ compreensão+ do+ presente+ artigo,+ consistente+ na+ natureza+

jurídica+ da+ perda+ alargada,+ que+ foi,+ então,+ compreendida+ como+

efeito+ secundário+ da+ condenação,+ não_automático+ e+ de+ caráter+

penal.+

Na+ sequência,+ abordou_se+ o+ surgimento+ da+ perda+

alargada+no+seio+da+comunidade+europeia+–+tanto+nos+países+de+

tradição+ filiada+ à+ common% law+ quanto+ naqueles+ que+ adotam+ o+

civil%law+–,+bem+como+a+sua+adoção,+a+qual+usualmente+é+sucedida+

de+diversos+questionamentos+perante+as+cortes+constitucionais+e+

mesmo+diante+de+cortes+internacionais.+

Em+ uma+ concatenação+ lógica,+ discorreu_se+ acerca+ da+

regulamentação+ da+ perda+ alargada,+ com+ especial+ atenção+ ao+

ordenamento+ português,+ embora+ normas+ de+ outros+ países
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+também+ tenham+ merecido+ atenção+ em+ decorrência+ de+ suas+

peculiaridades.+

Após,+ analisou_se+ o+ rol+ de+ crimes,+ previsto+ na+ Lei+ nº+

5/2002,+ aos+ quais+ é+ aplicável+ a+ perda+ alargada,+ além+de+ terem+

sido+tecidos+comentários+acerca+de+algumas+das+mais+destacadas+

modalidades+de+delitos+arrolados+pela+norma+sobredita.+

Tratou_se,+ então,+ da+ operacionalização+ da+ perda+

alargada,+que+tem+papel+fundamental+na+formulação+da+hipótese+

provisoriamente+ formulada.+ Nesse+ contexto,+ asseverou_se+ que,+

embora+ se+ tenha+ empreendido+ a+ uma+ análise+ mais+ detida+ do+

confisco+ à+ lusitana,+ tal+ modelo+ não+ é+ o+ ideal.+ Não+ restrito+ às+

críticas,+o+texto+apontou+qual+seria+a+melhor+forma+de+dinamizar+

a+ perda+ alargada+ com+ vistas+ a+ emprestar_lhe+ eficiência+ e,+ ao+

mesmo+tempo,+dar+cumprimento+ao+garantismo.+

Por+ fim,+ procedeu_se+ ao+ confronto+ entre+ a+ perda+

alargada+e+os+princípios+da+presunção+de+inocência,+in%dubio%pro%

reo,+ culpabilidade,+ ônus+ de+ prova+ e+ o+ direito+ à+ propriedade+

privada.+ Essa+ verificação+ evidenciou+ que+ a+ perda+ alargada,+ se+

melhor+ operacionalizada,+ mantém+ incólume+ os+ direitos,+

garantias+ e+ princípios+ processuais+ penais.+ Nesse+ ponto,+

destacou_se+ que,+ muito+ embora+ a+ perda+ alargada+ tenha+

encontrado+ resistência+ e+ seja+ alvo+ de+ constantes+ embates+

judiciais,+ tal+ instituto+ tem+ sido+ bem+ recepcionado+ pelas+ cortes+

constitucionais+dos+países+que+o+adotaram.+

Tem_se,+ assim,+ uma+ prévia+ da+ resposta+ final+ ao+

problema+ de+ início+ formulado.+ Ao+ fim,+ considerado+ todo+ o+

exposto,+ compreende_se+ que+ a+ perda+ alargada,+ se+ adotada+ no+

Brasil,+guardaria+conformidade+constitucional+com+o+sistema+de+

direitos,+ princípios+ e+ garantias+ instituído.+ Para+ além+ disso,+

buscou_se+ evidenciar+ que,+ mais+ que+ uma+ opção+ possível,+ a+

adoção+da+perda+ alarga+ é+medida+ imprescindível+ no+ combate+ à+

criminalidade.+

Para+finalizar,+em+face+da+resposta+formulada,+há+que+se+

considerar+que,+se+por+um+lado+a+perda+alargada+não+é+isenta+de+

questionamentos,+ por+ outro+ ela+ revela_se+ como+ engenhoso+ e+

valioso+mecanismo+engendrado+pelo+processo+penal+no+combate+

e+ repressão+ à+ criminalidade,+ sobretudo+ a+ organizada+ e+ a+

financeira.+

Assim,+ao+cabo,+remete_se+à+máxima+formulada+por+René+

Descartes,+ segundo+ o+ qual+ “não+ existem+ métodos+ fáceis+ para+

resolver+problemas+difíceis”.++
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A%FORMAÇÃO%DO%CIVES)IDEAL%EM%MARCO%TÚLIO%

CÍCERO:%DIREITO,%RETÓRICA%E%FILOSOFIA%

Márlio%Aguiar*%

Resumo:%O+trabalho+analisa+algumas+obras+do+jurista+e+filósofo+romano+Marco+
Túlio+Cícero+–+em+especial+aquelas+que+tematizam+o+Direito,+a+filosofia+política+
e+a+ética,+a+saber,+De%Re%Publica,+De%Legibuse+De%Officiis+–,+buscando+situar+esse+
intelectual+dentro+da+história+do+pensamento+ jurídico,+evitando+marginalizá_
lo+ como+ mero+ “pensador+ eclético”+ ou+ filósofo+ menor.+ Considerando+ sua+
posição+ histórica+ dentro+ da+ sociedade+ romana+ e+ do+ mundo+ intelectual+
filosófico+ e+ estoico,+ enfatiza_se+ na+ abordagem+ ciceroniana+ o+ papel+ que+ o+
Direito+ (na+ forma+dos+ conceitos+de+ lex,+ iusnaturalee+ iuscivile),+ a+Retórica+e+a+
Ética+ (particularmente+ o+ conceito+ de+ officiis+ e+ seu+ papel+ no+ mundo+ social)+
cumprem+para+a+formação+do+cidadão+ideal+dentro+de+seu+modelo+teórico+de+
res%publica.%

Palavras0chave:%Direito+romano.+História+do+direito.+Filosofia+antiga.+Cícero.+
Direito+natural.%

1 Introdução:%a%filosofia%estoica%romana%e%Cícero%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*!! Mestrando+em+Teoria,+Filosofia+e+História+do+Direito+no+Programa+de+Pós_

Graduação+ em+ Direito+ da+ Universidade+ Federal+ de+ Santa+ Catarina+
(PPGD/UFSC).+ Bacharel+ em+ Direito+ da+ Universidade+ Federal+ de+ Santa+
Catarina+(CCJ/UFSC)+e+graduando+do+curso+de+história+da+Universidade+do+
Estado+de+Santa+Catarina+(FAED/UDESC).+Membro+do+Grupo+de+Pesquisas+
em+Latim+e+Fontes+de+Direito+Romano:+Ius%Dicere+(CNPq/UFSC).A+presente+
pesquisa+ foi+ oriunda+ de+ sua+ qualidade+ de+ bolsista+ do+ Programa+ de+
Iniciação+Científica+do+CNPq+(PIBIC/UFSC),+sob+orientação+do+Prof.+Dr.+José+
Isaac+ Pilati+ no+ período+ 2010_2014.+ CV+ Lattes:+
<http://lattes.cnpq.br/2739783351994899+>.!

De+ todas+ as+ imagens+ que+ se+ cristalizaram+ e+

popularizaram+ acerca+ do+ estoicismo,+ talvez+ nenhuma+ seja+ tão+

nítida+quanto+a+do+estoicismo+do+período+romano.+Em+parte+isto+

é+ compreensível:+ foi+ de+ seus+ autores+ –+ sobretudo+ Cícero,+ mas+

também+ Musônio+ Rufo,+ Sêneca,+ Epicteto,+ Marco+ Aurélio+ e+

diversos+ outros+ “estoicos+ menores”+ –+ que+ a+ posteridade+

aprendeu+sobre+o+estoicismo.+Em+parte+o+objetivo+deste+artigo+é,+

para+ além+ de+ uma+ análise+ pontual+ do+ pensamento+ de+ Cícero+ a+

respeito+do+Direito+e+da+Filosofia+Política+nela+envolvida+(a+partir+

do+ estoicismo),+ demonstrar+ como+ são+ equívocos+ alguns+ pré_

conceitos+difundidos+a+respeito+do+tema.++

Existem+ alguns+ estereótipos+ bastante+ conhecidos+ em+

nossa+ história+ filosófica+ (GILL,+ 2006,+ p.+ 35)+ acerca+ de+ autores+

romanos+ como+Cícero:+que+a+ escola+ estoica+ foi+pouco+ criativa+ a+

partir+ de+ seu+ deslocamento+ para+ o+ Império+ Romano;+ que+ foi+

inexistente+ do+ ponto+ de+ vista+ institucional+ quando+ comparada+

com+as+experiências+em+Atenas+e+Rodes;+que,+envolvida+por+certa+

dose+de+ecletismo,+centrou_se+apenas+na+Ética+e+em+exercícios+de+

moralização+ prática,+ saindo+ dos+ trilhos+ fundados+ pelos+ antigos+

estoicos;+ por+ fim,+ que,+ por+ essas+ características,+ não+ constituiu+

nenhuma+ surpresa+ sua+ substituição+ pelo+ neoplatonismo+ –+ uma+
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doutrina+ filosófica+ “inteira”,+ original+ –+ quando+ do+ surgimento+

deste,+já+nos+finais+do+Império1.++

Todo+estereótipo+precisa,+mesmo+que+não+descartado+de+

todo,+ ser+ analisado+ com+ cuidado.+ Seguindo+ Christopher+ Gill,+

achamos+ relevante+ apontar+ –+ como+ já+ o+ fizemos+ no+ introito+ do+

capítulo+primeiro,+quanto+ao+“helenismo”+que+permeia+a+gênese+

do+estoicismo+–+que+mesmo+quando+factível+em+certos+pontos,+o+

estereótipo+ obscurece+ outros+ aspectos+ importantes+ se+ elevado+

diretamente+ao+patamar+de+“verdade+histórica”.+É+certo+que+não+

encontraremos+ nos+ estoicos+ romanos+ figuras+ que+ se+

assemelhem,+quanto+à+especificidade+e+amplitude+de+produção,+a+

um+ Zenão+ ou+ a+ um+ Posidônio.+ No+ entanto,+ não+ podemos+ nos+

esquecer+ de+ que+ o+ estoicismo+ manteve_se+ em+ plena+ força+

filosófica+pelo+menos+até+o+século+ II+d.C.+de+ forma+premente+na+

cultura+ greco_romana,+ e+ mais,+ em+ continuidade+ de+ seu+ ensino+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 O+ que+ não+ deixa+ de+ ser+ curioso.+ Seriade+ se+ pensar+ que+ justamente+ por+

parte+ das+ ideias+ estoicas+ terem+ sido+ incorporadas+ por+ novas+ ideias+ –+
neoplatônicas+ e+ cristãs+ –+ nos+ séculos+ III+ e+ IV+ d.C.+ já+ temos+ uma+
demonstração+de+que+não+podemos+tratar+com+descaso+o+Pórtico+imperial.+
Enxergar+ um+ abrupto+ corte+ no+ estoicismo+ com+ sua+ “transformação”+ e+
“substituição”+ por+ outros+ aportes+ de+ pensamento+ é+ uma+ tentação+
teleológica+ mais+ dos+ comentadores+ do+ que+ efetivamente+ das+ fontes+
históricas.+

sistemático+ tripartite+–+ lógica,+ física+e+ética+ (GILL,+2006+p.+40)2.+

Para+ a+ Lógica,+ por+ exemplo,+ os+ estoicos+ do+ Império+ Romano+

atribuíam+ duas+ funções+ instrumentais:+ ela+ oferecia+ teoremas+ e+

demonstrações+ para+ a+ ética+ e+ servia+ como+ arma+ eficaz+ ao+

ceticismo,+ muito+ prestigiado+ no+ período.+ Também+ à+ Física+

reservou_se+lugar+instrumental:+o+estudo+da+physisnos+serve+para+

compreendermos+ toda+ a+ ligação+ divina+ do+ cosmos+ para+ que+

melhor+ nos+ orientemos+ no+ devir+ ético+ (nesse+ sentido,+ os+

romanos+ apenas+ apertam+ o+ passo+ num+ caminho+ já+ aberto+ por+

Posidônio).+

Marilena+ Chauí+ sistematiza+ quatro+ características+

principais+–+apontadas+pela+tradição+da+história+da+filosofia+–+que+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2+ A+isso+C.+Gill+nos+relembra+que+foi+vasta+em+Roma+a+produção+de+tratados+

que+refletiam+o+tradicional+currículo+estoico.+O+primeiro+exemplo+está+no+
estoico+Hiérocles,+ em+atividade+por+volta+de+120+d.C.+ e+do+qual+ restaram+
vários+ extratos+ de+ seus+ Elementos% de% Ética,+ onde+ este+ alarga+ a+ ideia+ de+
“auto_percepção”+animal+e+de+oikeiosis.+Pouco+antes+deles+Cornuto,+em+50_
65,desenvolveu+ em+ Roma+ teses+ físicas,+ em+ sentido+ teológico,+ com+ seu+
Epidromé% (Sumário)% das% tradições% de% teologia% grega.+ O+mesmo+há+ que+ se+
dizer,+ ainda+no+ séc.+ I,+ com+As%Questões%naturais%de+Sêneca+e+ com+a+breve+
obra+Caelestia% (Metéora)+de+Cleomedes.+Todos+eles+apresentam,+em+ética+
ou+ em+ física,+ certos+ avanços+ e+ inovações+ no+ seio+ do+ debate+ estoico.+ O+
mesmo+há+que+se+dizer+do+debate+sobre+a+lógica+e+o+destino.+Sobre+isto,+em+
síntese,+ salienta:+ “Um+ sinal+ persistente+ de+ vitalidade+ filosófica+ é+ que+ os+
tratados+ estoicos+ ainda+ são+ produzidos+ nesse+ período,+ em+ todas+ as+ três+
áreas+do+currículo+ filosófico,+ sobrevivendo+alguns+ intactos+por+ inteiro+ou+
em+ sua+ maior+ parte+ (o+ que+ não+ se+ aplica+ a+ nenhum+ tratado+ da+ era+
helenística)”.+GILL,+2006,+p.+40.++
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se+ manifestaram+ no+ estoicismo+ imperial+ (CHAUÍ,+ 2010,+ p.289_

297).+ Primeira+ característica:+ a+ tendência+ de+ não+ iniciar+

investigações+ próprias+ e+ novas,+ e+ sim+ fixar_se+ na+ doutrina+

existente+ e+ substituir+ a+ erudição+ pelo+ ensino+ aos+ jovens+

estudantes.+Segunda+característica:+menor+interesse+pela+física+e+

a+lógica,+partes+especulativas+do+sistema,+em+detrimento+da+ética,+

que+era+especialmente+relevante+como+complemento+aos+estudos+

de+direito+e+retórica.+Terceira+característica:+os+séculos+I+e+ II+da+

era+ cristã+ foram+ permeados+ pelo+ problema+ essencialmente+

prático+de+ fixar+consciências+e+dar+um+centro+à+vida+real,+papel+

que+ os+ estoicos+ assumiram+ como+ “diretores+ de+ consciência”.+

Quarta+ característica:+ numa+ época+ de+ “temor+ e+ insegurança+

universais”+ (termos+ de+ verve+ hegeliana)+ na+ qual+ a+ esmagadora+

maioria+dos+indivíduos+vivia+em+desamparo,+o+estoicismo+serviu+

como+ uma+ filosofia+ que,+ ao+ propor+ a+ ideia+ de+ liberdade+ como+

liberdade+de+consciência,+podia+dar+algum+conforto+aos+homens,+

pregando+que+suas+circunstâncias+eram+idênticas+fosse+ao+trono+

ou+ aos+ grilhões.+ A+ tudo+ isso,+ Chauí+ acrescenta+ uma+ quinta+

constatação+peculiar+ao+estoicismo+imperial+romano:+sua+ligação+

com+ a+ política3.+ Ora,+ a+ princípio,+ os+ antigos+ estoicos+ haviam+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Como+podemos+depreender+de+Chauí+(2010,+p.+295):+“O+que+se+observa+é+o+

aparecimento+ de+ um+ tema+ tipicamente+ romano+ nas+ discussões+ estoicas+

colocado+ a+ política+ –+ e+ seus+ derivados+ –+ entre+ as+ coisas+

indiferentes.+No+entanto,+praticamente+todos+os+grandes+estoicos+

romanos+ conhecidos+ –+ Catão,+ Sêneca,+ Musônio+ Rufo,+ Helvídio+

Prisco,+ Aruleno+ Rústico,+ HerênioSenécio,+ para+ não+ falar+ em+

Marco+Aurélio+–+travaram+relações+e+discussões+regulares+com+o+

poder,+não+raro+opondo_se+firmemente+a+imperadores.++

Devemos+também+desconfiar+do+que+está+por+trás+dessa+

pecha+de+“ecletismo”,+interpretado+negativamente+pelos+estudos+

canônicos+ para+ toda+ a+ era+ do+ Império+ Romano.+ Segundo+

Christopher+Gill+ (2006,+ p.+ 47_48;+ 55_60),+ o+ próprio+ conceito+ de+

“ecletismo”+precisou+–+e+passou+a+–+ser+reexaminado+após+novas+

leituras+mais+atentas+das+ fontes+do+período:+o+ecletismo+parece+

ter+ significado+ um+ movimento+ pelo+ qual+ o+ posicionamento+ da+

própria+ escola+ pôde+ incorporar+ termos+ extraídos+ de+ outros+

posicionamentos,+numa+atividade+mais+limitada+e+ponderada+do+

que+ se+ costumava+ perceber.+ Os+ estoicos+ romanos+ também+

podem+ ser+ considerados+ originais+ se+ por+ “originalidade”+ não+

sustentarmos+ a+ necessidade+ de+ existir+ um+ conjunto+

completamente+ novo+ de+ ideias+ descontínuas+ (em+ relação+ ao

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sobre+ a+ justiça,+ ou+ seja,+ o+ direito+ civil+ como+ instituição+ do+ Estado.+ E,+
inversamente,+a+presença+do+estoicismo+na+formulação+do+direito,+quando+
o+imperador+Augusto+promove+a+reforma+legislativa,+a+Lex%Augusta”.+
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+passado),+ mas+ na+ ressignificação+ que+ estava+ no+ seio+ de+ um+

debate+ persistente+ acerca+ da+ estrutura+ do+ pensamento+ estoico.+

Ainda+ de+ acordo+ com+ a+ autora+ citada,+ dois+ aspectos+ devem+ ser+

levados+ em+ conta+ nas+ questões+ relacionadas+ à+ ortodoxia+ e+ ao+

ecletismo+do+estoicismo.+Por+um+lado,+a+existência+de+um+debate+

ativo+ e+ de+ controvérsia+ entre+ o+ pensamento+ estoico+ e+ outras+

escolas,+revelando+que+o+estoicismo+persistia+na+vida+intelectual+

do+ período(CHAUÍ,+ 2010,+ p.+ 222)4.+ Por+ outra+ via,+ a+ adoção+ de+

ideias+estoicas+em+pensadores+de+diferentes+ filiações+ ressalta+o+

lado+ fluido+ da+ vida+ filosófica+ do+ período,+ mas+ não+ significa+ a+

inexistência+de+fronteiras.+

2 Cícero:%um%portal%entre%filosofia%e%direito%

Não+há+consenso+entre+os+historiadores+da+filosofia+nem+

quanto+ ao+ posicionamento+ de+ Cícero+ no+ interior+ da+ história+ do+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Tomemos+por+base+o+tema+ético+das+paixões.+Durante+o+médio+estoicismo+e+

o+ estoicismo+ imperial+ os+ estoicos+ tenderam+ a+ escolher+ opções+ que+ ora+
concordavam+ora+entravam+em+controvérsia+com+os+posicionamentos+dos+
platônicos+ e+ peripatéticos,+ como+ podemos+ entrever+ no+ ensaio+
Περὶἠθικῆςἀρετῆς+ [de% virtutemorali]+ de+ Plutarco+ [Moralia,+ VI.31]+ e+ no+
tratado+de%placitishippocratis%et%platonis+do+médico+Galeno.+Este+é+apenas+
um+ exemplo+ do+ debate+ contínuo,+ podendo_se+ nele+ localizar+ tanto+ a+
controvérsia+propriamente+dita+quanto,+v.g.%em+Galeno,+a+revisão+de+certas+
posições+estoicas+ao+pensamento+do+período.+

estoicismo+ nem+ acerca+ da+ qualidade+ filosófica+ geral+ de+ sua+

produção5.+ Uma+ coisa+ é+ certa,+ contudo:+ pouco+ ou+ nada+

saberíamos+ do+ médio+ estoicismo+ –+ e+ também+ do+ estoicismo+

romano+ e+ dos+ chamados+ “estoicos+ menores”,+ cujos+ escritos+ se+

perderam+ em+ maioria+ –+ se+ não+ fossem+ os+ trabalhos+ e+

comentários+ do+ homem+ de+ Arpino,+ tanto+ aqueles+ que+

sistematizavam+ uma+ visão+ compreensiva+ de+ suas+ doutrinas+

quanto+as+críticas+de+seus+oponentes+e+as+réplicas+apresentadas6.++

Junto+de+nomes+posteriores+como+Sêneca+e+Agostinho,+Cícero+foi+

um+dos+mais+influentes+autores+da+filosofia+romana,+não+apenas+

por+ interpretar+ em+ Latim+ os+ filósofos+ gregos,+ mas+ por

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5+ Acima+ de+ todas+ foi+ a+ opinião+ de+ Hegel+ que+ depreciou+ Cícero+ numa+

conceituação+moderna+ de+ história+ da+ filosofia.+ Hegel+ afirmou+ que+ Cícero+
poderia+ ser+ considerado+ um+ estoico,+ mas+ que,+ ao+ menos+ quanto+ ao+
princípio+ moral,+ sua+ filosofia+ pouco+ se+ distinguia+ de+ Aristóteles;+ a+ sua+
importância+ seria+ mais+ a+ de+ um+ compilador+ e+ cultor+ geral+ do+ que+ a+ de+
filósofo,+sendo+sua+obra+popular,+superficial+e+sem+valor+especulativo.+No+
entanto,+ não+ temos+ intenção+ aqui+ de+ entrar+ nos+ pormenores+ do+
pensamento+ hegeliano,+ deixando+ por+ certa+ a+ utilidade+ das+ passagens+
contidas+em+Hegel+(1977,+v.+2,+p.+346;+v.+3,+p.+165).+

6+ Segundo+ a+ autora:+ “Com+ Cícero,+ testemunhamos+ a+ síntese+ de+ dois+
momentos+ finais:+ o+ da+ filosofia+ grega,+ que+ passará+ a+ falar+ latim,+ e+ o+ da+
cultura+ republicana+ romana,+ que+ se+ manterá+ apenas+ como+ discurso+ de+
justificação+do+cesarismo.+Essa+posição+determina+a+singularidade+de+seu+
pensamento,+ pois+ a+ defesa+ da+ filosofia+ que,+ diz+ ele,+ é+ ‘desconhecida+ de+
nossos+romanos’+se+realiza+pela+crítica+de+que+dedicar_se+a+ela+imponha+o+
ócio,+reclusão+e+abandono+da+atividade+pública”.+
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+desenvolver+em+sua+própria+ língua+–+e+pela+primeira+vez+–+um+

rico+vocabulário+filosófico.+

Marco+ Túlio+ Cícero+ nasceu+ em+ 106+ a.C.+ na+ cidade+ de+

Arpino,+ Lácio,+ e+ pertencia+ à+ gens% plebeia+ Cláudia,+ à+ época+

recentemente+elevada+para+a+ordem+equestre.+Estudou+com+dois+

famosos+Cévolas:+um+áugure+e+um+jurista.+Iniciou_se+na+filosofia+

com+ o+ acadêmico+ Filo+ de+ Larissa,+ com+ o+ estoico+ Diodoto7+ e+ o+

retor+Molão+de+Rodes+(CÍCERO,+Brutus,305_309).+Aos+vinte+e+seis+

anos+ ingressou+ no+ mundo+ público+ como+ advogado+ e+ ganhou+

renome+ em+ sua+ famosa+ defesa+pro% Roscio+ na+ qual+ acusou+ Sulla+

como+ real+ responsável+ pelo+ assassínio+ de+ que+ seu+ cliente+ era+

acusado.+ Temeroso+ da+ vingança+ deste,+ Cícero+ viajou+ à+ Grécia+

entre+79_77+a.C.+onde+tomou+contato+com+Antíoco+de+Ascalão+em+

Atenas+(acadêmico+cético+que+iria+voltar_se+para+o+estoicismo+no+

fim+de+sua+vida),+Posidônio+em+Rodes+e+as+aulas+de+retóricos+na+

Magnésia,+Ásia+Menor8.+Entrementes,+ele+não+se+satisfaria+com+o+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Cícero+ rememora+ nessa+ passagem+ de+ Brutus% que+ ainda+ não+ praticava+

discursos,+mas+ouvia+atentamente+todos+os+grandes+oradores+e,+por+outro+
lado,+ dedicava_se+ exclusivamente+ ao+ estudo+ das+ doutrinas+ filosóficas,+
iniciado+ pelo+ estoico+ Diodoto+ nos+ estudos+ de+ dialética,+ a+ via+ mais+
importante+ da+ Lógica+ estoica.+Nestes+ exercícios,+ Diodoto+ o+ direcionava+ a+
declamar+exercícios+retóricos,+sobretudo+em+grego,+para+prepará_la+para+o+
contato+intelectual+com+o+mundo+grego.+

8+ Foge+ao+escopo+deste+trabalho+analisar+em+pormenor+a+rica+vida+de+Cícero,+
no+ que+ aqui+ apresentamos+ nada+ mais+ do+ que+ um+ forçoso+ sumário.+

título+ de+ “filósofo”,+ e+ sim,+ de+ “filósofo+ e+ retor”+ (uirbonus,%

dicendiperitus),+ entendendo+ que+ o+ particular+ desenvolvimento+

romano+na+história+da+filosofia+era+a+apropriada+combinação+de+

filosofia+e+retórica+(como+expressa+particularmente+nos+tratados+

retóricos+De%inventionee+De%oratore,%nesse+último+nas+passagens+

9_10;+101)9.++

Analisaremos+algumas+particularidades+do+pensamento+

de+ Cícero+ dando+ ênfase+ àquilo+ que+ tomou+ dos+ estoicos.+ Ainda+

que+ o+ Arpinate+ tenha+ desenvolvido+ obras+ em+ quase+ todas+ as+

áreas+da+filosofia+–+epistemologia+e+ lógica+(Academica),+ teologia+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nomeado+ questor+ em+ 75+ a.C.,+ Cícero+ participaria+ –+ e+ por+ vezes,+ seria+
protagonista+–+de+episódios+marcantes+do+fim+da+res%publica%romana,+como+
o+processo+por+ele+protagonizado+contra+Verres+e+a+insurreição+de+Catilina+
durante+ seu+ consulado,+ que+ lhe+ rendeu+ o+ título+ pater% patriae.+ Em+ exílio+
para+a+Ásia+Menor+após+retaliações+políticas,+retornou+a+Roma+em+57+a.C.,+
já+no+período+de+fragilidade+do+primeiro+triunvirato.+Cícero+não+parece+ter+
tomado+partido+na+conspiração+de+Brutus,+seu+amigo,+para+assassinar+Gaio+
Júlio+César+em+45+a.C.;+afastado+da+vida+pública,+principalmente+por+seus+
desentendimentos+com+Marco+Antônio,+Cícero+seria+por+este+assassinado+
em+43+a.C.+na+própria+villa.+Parte+considerável+de+sua+obra+filosófica+mais+
expressiva+foi+desenvolvida+na+última+década+de+sua+vida.+

9+ No+tratado+De%Oratore,+mais+do+que+ indagar+pelo+vir%bonus,+Cícero+coloca+
em+ foco+ a+ própria+ eloquentia% no+ estilo+ de+ filosofar+ e,+ como+ Panécio+ e+
Posidônio+ antes+ dele,+ entende+ a+ importância+ dos+ escritos+ de+ Platão+ para+
tal.+A+ ideia+de+uma+eloquentia%perfeita,+diz+Cícero+–+aludindo+a+ teoria+das+
formas+–+só+poderia+ser+compreendida+pelos+olhos+da+mente.+Deste+modo+a+
oratória,+ a+ forma+ da+ exposição,+ é+ uma+ serve+ e+ intérprete+ da+ filosofia,+
necessária+ para+ que+ as+ conclusões+ da+ filosofia+ sejam+ compreendidas+ e+
comunicadas+de+modo+inteligível+para+as+audiências+romana.+Vemos+aqui+
claramente+em+que+medida+o+romano+acresce+ao+estoico.++
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(De% Natura% Deorum,+ De% Divinatione,+ De% Fato),+ retórica+ (De%

Oratore,+ Brutus,+ Orator,+ Topica),+ ética+ (entre+ outros,+ De%

Finibusbonorumetmalorum)+além+dos+cinco+temas+que+compõem+

TusculanaeDisputationes+ e+ os+ breves+ Cato% Maior% de% Senectutee+

Laelius%de%Amicitia+–+vamos+nos+enfocar+em+três+de+suas+obras+de+

filosofia+política+e+ética,+a+saber:+De%Re%Publica,+De%Legibus+e+De%

Officiis.+ Já+ no+ começo+ dessa+ primeira+ obra+ citada,+ Cícero+ evoca+

para+ si,+ por+ meio+ de+ seus+ personagens,+ a+ empreitada+ de+

introduzir+a+reflexão+filosófica+para+o+mundo+romano.+

Em+De%Re%Publica10,+Cícero+inicia+um+elogio+aos+homens+

públicos+ com+ as+ finalidades+ de+ (i)+ ressaltar+ a+ virtude+ como+

condição+ ao+ amor+ pátrio11(CÍCERO,+ De% Re% Publica,+ I.12)+ e+ (ii)+

demonstrar+que+a+sabedoria+e+a+ filosofia+não+são+ incompatíveis+

com+a+ vida+ pública,+ e+ sim,+ pelo+ contrário,+ que+ o+ tempero+ entre+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 A+obra+De%Re%Publica,+ como+o+ tratado+De%Legibus%que+o+ segue,+ foi+escrito+

entre+os+anos+de+54_51+a.C.,+e+publicado+em+51+a.C.,+período+em+que+Cícero+
esteve+ relativamente+ afastado+ da+ vida+ política+ ativa.+ É+ importantíssimo+
lembrar+ que+ só+ retemos+ cerca+ de+¼+do+ tratado+ original+De%Re% Publica;+ a+
maior+parte+desse+texto+só+veio+a+lume+em+1819+quando+descoberto+pelo+
cardeal+ Angelo+ Mai+ em+ um+ palimpsesto+ da+ Biblioteca+ Vaticana.+ O+ texto+
certamente+era+conhecido+e+lido+até+o+século+VII,+pois+foi+comentado+tanto+
por+ Santo+ Agostinho+ quanto+ por+ Santo+ Isidoro+ de+ Sevilha,+ mas+
provavelmente+se+perdeu+até+a+Modernidade.++

11+ “É+ que+ não+ existe+ nenhuma+ ocupação+ na+ qual+ a+ virtude+ humana+ esteja+
mais+próxima+da+capacidade+dos+deuses+do+que+ fundar+novas+cidades+ou+
conservar+as+já+fundadas”.+

filosofia+e+ação+é+vital+para+o+verdadeiro+cidadão(CÍCERO,+De%Re%

Publica,+I.13).+Quanto+à+tarefa+da+obra+e+seu+objetivo+principal:+a+

exposição+dos+ fundamentos+da+vida+civil.+O+personagem+central+

do+ diálogo+ é+ Públio+ Cornélio+ Cipião+ Emiliano+ Africano+

Numantino,+ o+ mesmo+ amigo+ de+ Panécio+ e+ Políbio,+ chefe+ do+

partido+aristocrático+e+representante,+por+excelência,+dos+antigos+

e+ bons+ costumes+ patrícios+ (mosmaiorum).+ Cícero+ se+ utiliza+ do+

gênero+diálogo12,+ comum+entre+ os+ gregos,+mas+ introduzido+por+

ele+ na+ literatura+ latina+ a+ partir+ de+ sua+ obra+ De% Oratore%

(OLIVEIRA,+ 2008,+ p.+ 17_20;26_30).+ A+ data+ dramática+ de+ seu+

diálogo+ é+ o+ ano+ de+ 129+ a.C.,+ durante+ as+ férias+ latinas,+ na+

residência+ de+ Cipião+ Emiliano13.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12+ O+modelo+de+ inspiração+é+o+platônico+da+Politeia,+Fédon,+Timeuetc.+Como+

em+ Platão:+ o+ diálogo+ ocorre+ num+ momento+ de+ festividade;+ distingue+ a+
questão+inicial+e+a+questão+prévia;+apresenta+a+entrada+dos+interlocutores+
e+ interrupções+ entre+ as+ longas+ exposições,+ por+ vezes+ com+ a+mudança+ de+
interlocutor;+ o+ gosto+ pela+ definição;+ o+ pendor+ socrático+ e+ a+ ironia+ no+
personagem+central,+neste+caso,+Cipião+Emiliano.+

13+ A+data+escolhida+evocada+a+época+das+conquistas+externas+e+consolidação+
de+ Roma,+ com+ a+ derrota+ de+ Cartago+ no+ norte+ da+ África,+ a+ tomada+ de+
Corinto+na+Grécia+e+a+Numância+na+Hispânia.+O+período+é+particularmente+
marcado,+ nas+ conturbações+ internas+ de+ Roma,+ pela+ grave+ crise+ social+ e+
política+ que+ protagonizaram+ os+ Gracos+ com+ a+ promulgação+ da+ Lex%
Sempronia.+ Segundo+ Francisco+ de+ Oliveira,+ Cícero+ se+ volta+ para+ um+
passado+muito+semelhante+ao+seu+presente+–+com+a+ascensão+de+poderes+
imensos+ de+ origem+ pessoal+ à+ margem+ da+ legalidade,+ o+ uso+ de+ violência+
política,+ proscrições,+ guerra+ civil,+ a+ partilha+ de+ poder+ por+ triunviratos,+ a+
perversão+ da+ constituição+ romana+ –+ para+ propor+ uma+ renovação+ da+
constituição+republicana+como+ela+se+constituiu+após+a+expulsão+dos+reis.++
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Ocorre+o+encontro+de+oito+personagens14+históricos:+ainda+

que+ o+ encontro+ nunca+ tenha+ acontecido,+ o+ que+ se+ perde+ em+

historicidade,+ Cícero+ faz+ ganhar+ em+ atemporalidade+ e+

universalidade.+Acreditamos,+portanto,+que+Cícero+não+pode+ser+

tachado+de+mero+adepto+do+“restauracionismo”+por+seu+recurso+

de+ valorizar+ o+ passado+ e+ utilizá_lo+ como+ponto+ de+ partida+ para+

suas+reflexões:+o+passado+nele+é+ao+mesmo+tempo+utilizado+como+

crítica+ do+ presente,+ mas+ também+ funciona+ como+ um+ cenário+

utópico+ nunca+ concluso,+ já+ que+ a+ constituição+mista+ imutável+ e+

totalmente+ estável+ que+ apresenta+ na+ sequência+ da+ obra+ nunca+

chegou+de+fato.+

É+certo+que+Cícero+debuta+importância+para+o+que+chama+

de+via+prática+da+ filosofia,+ posta+ a+prova+no+quotidiano+da+vida+

pública.+ No+ entanto,+ no+ começo+ do+ diálogo,+ Cipião+ concede+ a+

Tuberão+ certo+ elogio+ dos+ estudos+ especulativos+ quanto+ ao+

mundo+ da+ física,+ posto+ que+ eles+ nos+ advertem+ quanto+ à+

relatividade+ das+ coisas+ do+ homem+ (CÍCERO,+ De% Re% Publica,+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14+ As+ personagens+ expressam+ o+ ideal+ ciceroniano+ do+ romano+ moldado+

arma/toga,+ i.e.,+ tanto+ dos+ valores+ militares+ quanto+ civis.+ Ao+ centro+ está+
Cipião+Emiliano,+acompanhado+de+outros+seniores%como+Mânio+Manílio,+o+
jurisconsulto+ e+ Gaio+ Lélio+ Sapiens% (o+ maior+ partícipe+ do+ diálogo+ após+
Cipião).+Participa+também+o+ jovem+Quinto+MúcioCévola,+ futuro+o+Áugure;+
Gaio+ Fânio;+ Espúrio+ Múmio;+ Quinto+ Tuberão;+ Lúcio+ Fúrio+ Filo+ e+ Públio+
Rutílio+Rufo.+

I.15)15.+Cipião+ingressa+indiretamente+na+figura+do+sábio+estoico:+

aquele+ que+ é+ capaz+ de+ compreender+ o+ funcionamento+ e+ a+

organicidade+ do+ cosmos+ é+ aquele+ que,+ efetivamente,+ enxerga+ o+

verdadeiro+ valor+ das+ coisas+ do+ mundo+ humano,+ e+ tem+

consciência+de+que+a+maior+parte+dessas+coisas+–+a+propriedade,+

os+ edifícios+ e+ campos,+ o+ ouro+ –+ são+ indiferentes+ frente+ a+ tudo+

aquilo+ (CÍCERO,+De% Re% Publica,+ I.27_28)16.+ Em+ outras+ palavras:+

verdadeiro+ homem+ que+ é+ sábio+ e+ virtuoso+ sabe+ que+ não+ pode+

compreender+ o+ mundo+ humano+ com+ esse+ apartado+ de+ sua+

inserção+na+natureza+universal,+na+racionalidade+que+apregoa+a

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15+ Nessa+ passagem,+ Cipião+ afirma+ que+ Panécio+ era+ alguém+ de+ seu+ convívio+

que+sentia+maior+prazer+do+que+ele+próprio+por+este+tipo+de+ indagação;+é+
uma+indicação+sutil+ao+Círculo+dos+Cipiões.++

16+ “Aquele+ que+ não+ costuma+ considerar+ nem+ chamar+ bens+ aos+ campos+ e+
edifícios+ e+ rebanhos+ e+ imensas+ quantidades+ de+ prata+ e+ ouro,+ por+ lhe+
parecer+que+é+pequeno+o+fruto+dessas+coisas,+exígua+a+utilidade,+incerto+o+
direito+de+propriedade,+e+que+muitas+vezes+até+é+ imensa+a+sua+posse+por+
parte+ dos+ homens+ mais+ hediondos+ –+ esse,+ quão+ afortunado+ o+ devemos+
considerar!+É+ele+o+único+a+quem+verdadeiramente+é+lícito+tudo+reivindicar+
como+ seu,+ não+ pelo+ direito+ dos+ Quirites,+ mas+ pelo+ dos+ sábios+ [non%
Quiritium,% sedsapientiumiure% pro% suis% vindicare],+ não+ por+ uma+ obrigação+
civil,+ mas+ ela+ lei+ comum+ da+ natureza+ [neccivili% nexo,% sedcommuni% lege%
naturae],+que+proíbe+que+alguma+coisa+seja+propriedade+de+alguém,+a+não+
ser+de+quem+a+saiba+tratar+e+usar!+É+ele+quem+considera+que+os+comandos+
militares+ e+ os+ nossos+ consulados+ devem+ ser+ assumidos+ como+ coisas+
necessárias,+não+como+fruto+da+ambição,+para+cumprimento+de+um+serviço,+
e+ não+ procurados+ em+ vista+ de+ prémios+ ou+ de+ glória!+ É+ ele,+ finalmente,+
como+costuma+dizer+o+meu+avô+Africano,+segundo+escreve+Catão,+que+pode+
proclamar,+acerca+de+si+mesmo,+que+nunca+ fez+mais+do+que+quando+nada+
fazia,+que+nunca+esteve+menos+só+do+que+quando+estava+só!”.+
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causalidade+ de+ todo+ o+ cosmos.+ Sabendo+ distinguir+ o+ que+ é,+ de+

fato,+virtude+–+ou+seja,+o+que+efetivamente+é+um+bem,+necessário+

eticamente+–+do+que+é+seu+oposto,+vício,+e+as+coisas+que+não+são+

nem+ uma+ coisa+ nem+ outra,+ os+ bens+ indiferentes.+ Mais+ ainda:+

saberá+ que+ entre+ esses+ indiferentes+ há+ uma+ escala+ axiológica+ e+

valorativa+possível+na+medida+em+que+esses+indiferentes+possam+

guardar+ certa+ conformidade+ com+ a+ reta+ razão,+ com+ a+ natureza,+

com+Zeus.+O+sábio+reconhecerá,+portanto,+que+é+um+indiferente+–+

mas,+ provavelmente,+ um+ indiferente% preferível+ –+ exercer+ uma+

magistratura+ ou+ cargo+público+ já+ que,+ radicado+no+princípio+ da+

oikeiósis,+há+racionalidade+ intrinsecamente+humana+em+agir+em+

prol+da+res%publica,+há+uma+espécie+de+benefício+ou+vantagem+que+

não+é,+de+maneira+alguma,+contrária+à+razão,+mas+tendente+a+ela.+

Seria+ esta+ a+ diferença+ entre+ aquele+ homem+ que+ exerce+ uma+

magistratura+ com+ esse+ intento,+ e+ aquele+ que+ erroneamente+ a+

busca+pela+glória,+como+se+fosse+um+bem+em+si.+

No+ entanto,+ a+ trupe+ de+ personagens+ logo+ insiste+ que+

Cipião+se+dedique+não+às+coisas+ “que+nunca+poderia+descobrir”,+

mas+ àquelas+ maiora,+ “coisas+ de+ maior+ importância”+ para+ a+

própria+vida+da+res%publica17.+Cipião+aceita+o+convite+dos+colegas+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Instigado+ por+ Quinto+ Tuberão,+ Lélio+ define+ seu+ conceito+ de+ “coisas+ de+

maior+importância”.+Para+Gaio+Lélio,+estas+são+as+coisas+que+estão+“diante+

e+ informa+ qual+ será+ a+ regra+ de+ sua+ exposição:+ (a)+ alcançar+ um+

acordo+quanto+à+designação+sobre+o+que+se+discute,+(b)+explicar+o+

que+ se+ pretende+ significar+ com+ tal+ designação+ para,+ aí+ sim,+ em+

caso+ de+ consenso,+ (c)+ iniciar+ o+ diálogo.+ Duas+ são+ as+ questões+

centrais+que+o+livro+busca+responder+com+esse+método:+“Qual+é+a+

melhor+ constituição+ ou+ forma+ de+ organização?”+ (concentrado+

nos+ livros+ I+ e+ II)+ e+ “quem+ é+ o+ melhor+ cidadão?”+ (assunto+ dos+

livros+ na+maior+ parte+ perdidos,+ IV+ e+ V,+ e+ também+no+ Sonho%do+

livro+VI).+

Cipião+propõe,+em+suma,+partir+da+definição+do+conceito+

–+de+res%publica,+como+lhe+foi+solicitado+–+para+depois+discutir+o+

conceito+em+si,+prática+comum+entre+os+acadêmicos.++

E+eis+então+a+sua+definição+da+palavra+res%publica+(“coisa+

pública”):+ela+é+uma+coisa+do+povo+(res%populi),+todos+os+homens+

associados+ pelo+ consenso+ do+ direito+ (iuris% consensu)+ e+ pela+

utilidade+ comum+ (utilitatiscommunione)+ (CÍCERO,+ De% re%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dos+nossos+olhos”,+equacionando+assim+oposição+a+uma+ciência+puramente+
especulativa+a+uma+visão+romana,+“pragmática”,+que+inclui+propriamente+o+
mundo+ dos+ homens,+ da+ ética,+ da+ política+ e+ do+ direito,+ cf.+ CÍCERO,+De% Re%
Publica,+I.31_34.+Seria+possível+vermos+na+figura+de+Sapiens%um+eco+de+uma+
posição+mais+radicalmente+socrática,+que+centraliza+o+pensamento+para+as+
coisas+do+mundo+humano.+
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publica,+ I.39)18.+ Há,+ pois,+ duas+ associações:+ res% publica+ e+ res%

populi+e,+dessa+associação+unificada+noutra,+utilitase+ ius.+A+coisa+

pública+ é+ assim+ uma+ associação+ de+ todos+ os+ homens,+ fundada+

num+consenso+sobre+o+justo+e+o+que+é+interessante+a+todos.+Pois+

Cícero,+como+fizeram+Aristóteles+e+os+estoicos,+acreditava+que+o+

homem+era+por+natureza+um+animal+que+tende+à+sociabilidade,+e+

por+ isso+ mesmo,+ tem+ pendor+ natural+ à+ civitas+ (cidade),+ a+

constituição+ da+ res% publica% de+ um+ povo,+ governada+ por+ um+

consilium+(CÍCERO,+De%Re%Publica,+I.41).+A+estabilidade+e+a+longa+

duração+de+uma+civitas,+res%publica,+reside+na+instituição+de+uma+

instância+de+deliberação+(consilium).+

É+ possível+ entrever,+ já+ a+ essa+ altura,+ o+ seguinte+

argumento+no+interior+do+texto+ciceroniano:+os+homens+assim+se+

ajuntam+ em+ civitatis+ por+ todos+ partilharem,+ em+ gênero,+ uma+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18+ “Portanto,+res%publica% ‘Coisa+Pública’+é+a+res%populi‘Coisa+do+Povo’.+E+povo+

não+ é+ um+ ajuntamento+ qualquer+ de+ homens+ congregado+ de+ qualquer+
maneira,+mas+o+ajuntamento+de+uma+multidão+associada+por+um+consenso+
jurídico+ e+ por+ uma+ comunidade+de+ interesses+ [Est% igitur,% inquitAfricanus,%
res% publica% res% populi,% populus% autem% non% omnis% hominumcoetusquoquo%
modo% congregatus,% sedcoetusmultitudinis% iuris% consenso%
etutilitatiscommunionesociatus].+E+a+primeira+razão+para+se+juntarem+não+é+
tanto+ a+ fraqueza+ quanto+ uma+ como+ que+ tendência+ natural+ dos+ homens+
para+se+congregarem.+É+que+esta+espécie+não+vive+isolada+e+solitária,+mas+
foi+criada+com+tais+características+que+nem+sequer+na+abundância+de+todos+
os+ recursos+ [...]+ permaneceria+ isolada+ de+ outros+ homens+ [...]+ É+ a+ própria+
natureza+ não+ só+ convidaria+ mas+ até+ a+ isso+ obrigaria”.+ CÍCERO,+ De% re%
publica,+I.39.  

parte+da+ ratio+ (lógos)+da+natureza.+ Segundo+os+ antigos+ estoicos+

que+ Cícero+ lera,+ a+ existência+ de+ razão+ é+ justamente+ o+ que+

diferencia+ e+ qualifica+ os+ homens+ dos+ demais+ animais.+ E+ é+ essa+

razão,+expressa+no+centro+(hegemonikon),+na+alma,+que+permite+

ao+ homem+ diferenciar+ as+ representações+ (phantasiaí)+ que+

recebe,+é+o+que+permite+assentir+voluntariamente+e+consentir,+ou+

mesmo+ negá_las,+ seja+ correta+ ou+ impropriamente.+ Ao+ mesmo+

tempo,+ somente+ o+ sábio+ –+ figura+ intencionalmente+ utópica+ –+

receberia+ apenas+ representação+ cataléptica+

(phantasiakataleptiké),+ como+ o+ homem+ comum,+ mesmo+ que+

tendente+à+virtude,+ jamais+a+alcança+do+ponto+de+vista+absoluto,+

na+integralidade.+Isso+nos+permite+afirmar+que:+o+homem+é,+por+

natureza,+ caracterizado+ como+ um+ animal+ racional+ capaz+ de+

parcialmente+ identificar+ bens,+males+ e+ indiferentes;+mas,+ ainda+

sim,+nenhum+homem+alcança+a+virtude+absoluta,+ realiza+apenas+

ações+ perfeitas+ ou+ recebe+ tão+ somente+ representações+

catalépticas;+ logo,+ o+ papel+ da+ rationo+ homem+ atua+

principalmente+ nos+ seus+ cotidianos+ processos+ de+ escolha+ e+

seleção+ de+ indiferentes.+ Se+ aceitarmos+ essa+ proposição,+ não+

parece+ um+ contrassenso+ a+ afirmação+ de+ homens+ como+ Lélio+ e+

Cipião+ em+ prol+ da+ ativa+ vida+ pública+ na+ urbs:+ o+ objetivo+ das+

magistraturas+ é+ a+ gerência+ da+ res% publica,+ definida+ como+ res



94++++++++++++++++++++++++++++++++++++++XVIII+Semana+Jurídica+|+2014++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Trabalhos+Apresentados+na+Mostra+de+Pesquisa++++++++++++++95
+ !

populi.+ As+ coisas+ humanas+ –+ riqueza,+ comércio,+ glória,+ poder,+

cargos,+honras+–+são+indiferentes+que,+classificados+entre+si,+são+

preferíveis% em+ relação+ a+ outras+ coisas+ igualmente+ humanas+

(como+ a+ desonra,+ a+ fome,+ a+ violência).+ Se+ o+ exercício+ da+ razão+

humana+ reside+ mais+ na+ escolha+ e+ seleção+ dos+ indiferentes+ na+

práxis,+e+não+tanto+na+discussão+da+virtude+–+inalcançável+em+sua+

totalidade+–+gerir+a+res%publica% torna_se+uma+atividade+ inerente+

ao+próprio+homem.+

Cícero+continua:+ao+governo+cabe+o+ imperium,+poder+de+

ordem+e+comando+do+povo+duplamente+autorizado+pelo+“direito+

natural”+(senso+natural+de+justiça)+e+pelo+“direito+civil”+(iuscivile+

humano+ e+ histórico).+ Cícero+ descreve+ as+ clássicas+ formas+ de+

governo+–+realeza,+aristocracia+e+governo+popular+–+e+como+cada+

uma+delas+se+utiliza+do+imperium,+bem+como+seus+defeitos+e+seus+

riscos+ de+ degradarem+ pelo+ mau+ uso+ ou+ má+ calibragem+ do+

imperium+ (CÍCERO,+De%Re%Publica,+ I.37_38).+Somente+um+regime+

misto+(CÍCERO,+De%Re%Publica,+I.69;+II.57),+explica+o+personagem,+

seria+ efetivamente+ capaz+ de+ ser+ próprio+ para+manter+ a+ libertas%

dos+cidadãos,+sem+dissolver+o+vínculo+entre+imperiumQconsensus%

iurisQcommunisutilitas+ (CÍCERO,+ De% Re% Publica,+ II.52).+ Para+

demonstrar+ esse+ regime+ misto,+ Cícero+ procede+ uma+ sucinta+

narrativa+da+história+de+Roma,+enfatizando+que+os+costumes+e+as+

leis+exerceram+papel+de+ fonte+de+virtude+dos+cidadãos+e,+assim,+

mantiveram+instituições+de+qualidade+para+a+civitas.+O+papel+da+

noção+de+lex%é+fundamental+na+obra+de+Cícero:+a+lei+é+a+condição+

para+ instituir+ um+ regime+ político+misto+ duradouro,+ pois+ é+ a+ lei+

que+semeia+os+bons+costumes,+consolida+as+instituições+e+dispõe+

o+povo+de+bem_estar.++

No+ livro+ III+ de+ seu+ tratado+ sobre+ a+ res% publica,+ a+

propósito+ de+ discutir+ o+ tema+ das+ leis+ –+ e+ da+ justiça+ na+ vida+ de+

uma+res%publica,+tema+que+também+será+invocado+em+De%Legibus+

–,+ o+ principal+ argumento+ é+ estoico,+ baseado+ na+ unidade+

cosmológica+ de+ leis+ de+ uma+ natureza+ racional,+ feita+

tendencialmente+ para+ a+ eternidade+ (CÍCERO,+ De% Re% Publica,+

III.32_41).+ Os+ presentes+ solicitam+ a+ Filo+ que+ reproduza,+ tanto+

quanto+ lhe+ fosse+possível,+ o+ segundo+discurso+de+Carnéades+no+

ano+de+155+a.C.,+quando+este+se+volta+contra+a+justiça+(CÍCERO,+De%

Re% Publica,+ III.8_31).+ Carnéades+ apontou+ nessa+ ocasião+ a+ base+

instável+ da+ justiça+ e+ de+ todos+ os+ argumentos+ a+ seu+ favor,+

inclusive+ os+ dos+ estoicos.+ Da+ constatação+ da+ relatividade+

histórica+ das+ instituições,+ das+ leis+ e+ dos+ valores,+ o+ acadêmico_

cético+deduz+que+nem+a+justiça,+tampouco+o+direito,+poderiam+ser+

justificados+ segundo+ um+ critério+ objetivo,+ cósmico+ e+
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atemporal+ (CÍCERO,+De%Re%Publica,+ III.13)19.+Bradara+Carnéades+

no+ distante+ ano+ de+ 155+ a.C.:+ “Mas+ nem+ a+ virtude+ consente+ a+

inconstância,+nem+a+natureza+suporta+a+variação!+É+pela+sanção,+

não+ pela+ nossa+ justiça,+ que+ as+ leis+ são+ respeitadas!+ Portanto,+ o+

direito+ nada+ tem+ de+ natural.+ Daí+ resulta+ que+ também+ não+ há+

justos+ por+ natureza”+ (CÍCERO,+ De% Re% Publica,+ III.17_22)20.+

Somente+ a+ conveniência+ e+ a+ utilidade+ históricas+ –+ mundanas,+

temporárias+ –+ explicariam+ o+ mundo+ humano,+ e+ neste+ não+

subsiste,+ por+ decorrência+ lógica,+ qualquer+ direito+ natural+

normativo.+

No+ restante+do+ livro+ III,+ Lélio+ recebe+ a+ incumbência+ de+

reproduzir+o+primeiro+discurso+de+Carnéades:+aquele+a+favor+da+

justiça+e,+ com+ela,+de+uma+ordem+objetiva+e+natural+que+cria+os+

parâmetros+ normativos+ do+ mundo.+ Não+ é+ à+ toa+ que+ Cícero+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 “E+ nem+ lhes+ faltou+ vontade+ –+ de+ facto,+ que+ melhor+ causa+ tinham+ para+

escrever+ ou+ que+ desígnio,+ afinal?+ –+ nem+ talento,+ no+ qual+ a+ todos+
excederam!+Mas+a+causa+venceu+a+boa+vontade+e+os+seus+recursos.+É+que+o+
direito+que+buscamos+é+algo+civil,+de+modo+algum+natural+(iusenim,%de%quo%
quaerimus,% civile% est% aliquod,% naturalenullum).+ Pois+ se+ este+ existisse,+ tal+
como+ o+ quente+ e+ o+ frio+ e+ o+ amargo+ e+ o+ doce,+ assim+ também+ o+ justo+ e+ o+
injusto+seriam+idênticos+para+todos”.+Vide+também+CÍCERO,+De%Re%Publica,+
III.17_22.+

20+ No+original:+atnecinconstantiamvirtusrecipit,%necvarietatem%natura%patitur,%
legesquepoena,% non% iustitia% mostra% comprobantur;%
nihilhabetigiturnaturaleius;% ex% quo% illudefficitur,% ne% iustosquidem% esse%
natura.++

inverte+a+ordem+dos+discursos+proferidos+pelo+antigo+acadêmico:+

Cícero+ deseja+ encerrar+ o+ livro+ com+ o+ argumento+ que+ lhe+

convence.+Basta+que+deste+retenhamos+o+argumento+principal:+

A+lei+verdade+é+sem+dúvida+a+recta+razão,+conforme+
à+ natureza,+ em+ todos+ gravada,+ constante,+
sempiterna,+que+chama+ao+dever+com+suas+ordens+e+
com+ suas+ proibições+ afasta+ do+ engano.+ E+ ela+ não+
obriga+ ou+ desaconselha+ em+ vão+ os+ probos,+ nem+
convence+ os+ ímprobos+ com+ prescrições+ ou+
interdições.+Esta+lei+não+pode+ser+abrogada,+nem+é+
lícito+derrogar+alguma+parte+dela,+nem+pode+na+sua+
totalidade+ser+abrogada.+Na+verdade,+não+podemos+
ser+ isentos+ do+ cumprimento+ desta+ lei+ nem+ pelo+
senado+nem+pelo+povo,+nem+é+preciso+procurar+um+
Sexto+Élio+como+seu+explanador+ou+intérprete,+nem+
haverá+ uma+ lei+ em+ Roma,+ outra+ em+ Atenas,+ uma+
agora,+ outra+ no+ futuro,+ mas+ uma+ lei+ única,+
sempiterna+e+ imutável+ abarcará+ todas+as+nações+e+
em+ todos+ os+ tempos,+ e+ existirá+ como+ um+ guia+ e+
imperador+ comum+a+ todos,+ deus.+ É+ ele+ o+ inventor+
desta+ lei,+ o+ seu+ árbitro,+ o+ seu+ proponente.+ Quem+
não+ lhe+ obedecer,+ a+ si+ próprio+ se+ renega+ e,+ pelo+
próprio+ facto+ de+ desprezar+ a+ natureza+ humana,+
sofrerá+ as+ maiores+ penas,+ mesmo+ que+ tenha+
escapado+ a+ outras+ coisas+ que+ são+ consideradas+
suplícios+(CÍCERO,+De%Re%Publica,+III.33_35)21.+

O+ restante+ do+ texto+ de+ De% Re% Publica% é+ muito+

fragmentário.+O+pouco+que+ resta+nos+ livros+ IV+e+V+demonstra+o+

tópico+principal,+ a+ educação+ e+ formação+do+ cidadão+ ideal+ desta

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21+ A+ definição+ original:+ Est% quidem% vera% lexrectaractionaturaecongruens,%

difusa% in% omnes,% constans,% sempiterna,% quaevocet% ad% officiumiubendo,%
vetando%a%fraude%deterreat.  
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res%publica,+feitas+a+partir+não+apenas+da+figura+de+um+rector,+mas+

de+ um+ rectorideal.+ No+ livro+ VI,+ após+ introduzir+ o+ tema+ do+ que+

aguarda+a+alma+de+um+líder+e+cidadão+virtuoso,+Cipião+narra+seu+

famoso+ sonho:+ quão+mais+ virtuoso+ fora+ um+homem,+ servindo+ à+

sua+res%publica,+mais+rápido+sua+alma+humana+irá+retornar+para+a+

divindade.+ Serviu_nos+ até+ esta+ seção+ o+ texto+ De% Re% Publica,+

todavia,+para+encontrar+em+plena+força+ditames+estoicos+na+obra+

de+Cícero:+o+ideal+de+sábio,+a+sua+relação+com+a+virtude,+o+papel+

das+ coisas+humanas+e+ indiferentes,+ a+ firme+constatação+de+uma+

ordem+cosmológica+coesa+e+plena+de+normatividade.+

A+ obra+ De% Legibus% foi+ escrita+ e+ publicada+ na+ mesma+

época+que+De%Re%Publica,%concebida+como+uma+continuação.+Não+

se+ sabe+ qual+ o+ tamanho+ da+ obra+ (que+ teria+ pelo+ menos+ cinco+

livros),+mas+nos+restaram+somente+os+ três+primeiros,+dos+quais+

apenas+ o+ primeiro+ é+ contínuo.+Nesse+ diálogo,+ aparecem+Cícero,+

seu+ irmão+ Quinto+ Cícero+ e+ o+ amigo+ Ático,+ na+ propriedade+ da+

família+de+Cícero+em+Arpino.+Como+em+outros+diálogos,+o+tema+de+

DeLegibusserá+ convocado+ a+ partir+ das+ discussões+ banais.+ Como+

que+discutindo+os+projetos+de+velhice+que+Cícero+ teria+para+sua+

vida,+ Ático+ e+ Quinto+ se+ perguntam+ se+ aquele+ não+ pretenderia+

voltar+ a+ atuar+ como+ jurisconsulto+ e,+ especialmente,+ teorizar+ e+

estudar+ o+ iuscivile.+ Cícero+ faz+ uma+ divisão+ entre+ a+ atuação+ de+

jurisconsulto+ (aquele+ que+ se+ dedica+ às+ consultas+ jurídicas),+

voltado+ao+ius%civile,+e+em+aspecto+prático,+serve+ao+povo;+e+outra+

tarefa,+a+atuação+teórica,+que+para+além+do+ius%civile+[ius%civitatis],+

estuda+o+ius%universale%(CÍCERO,+De%Legibus,+I.4).++

Se+o+objetivo+da+discussão+é+delinear+quais+são+as+ leges%

de+ uma+ res% publica% ideal,+ diz+ Cícero,+ seríamos+ forçados+ a+ nos+

remeter+ à+ res% publica% ideal+ (alvo+de+ seu+ anterior+ tratado),+ bem+

como+ às+ leis+ ideais+ (optimis% legibus).+ Segundo+ ele,+ nenhuma+

outra+discussão+poderia+levar+aos+dons+e+qualidade+humana+que+

não+ aquela+ sobre+ a+ Natureza,+ bem+ como+ a+ fonte+ das+ leis+ e+ do+

direito+(fons%legumet%iuris%inveniri).+Nesse+sentido,+“direito”+está+

entendido+ no+ seu+ aspecto+ universal.+ Por+ isso+ mesmo,+ tal+

discussão+deixará+em+segundo+plano+o+ius%civile+(como+a+Lei+das+

XII+Tábuas+e+o+edito+pretoriano)+e+focalizará+a+Lei+e+a+Justiça+(leis+

e+direito)+universais,+ cujo+alcance+é+muito+maior+do+que+aquele+

do+ ius% civile.+ Para+ explicar+ a+ natureza+ desse+ ius%da+ natureza+ (=+

“justiça”),+precisamos+discutir+a+natureza+do+homem,+os+ fins+de+

sua+ existência+ e+ a+ associação+ que+ existe+ entre+ os+ homens+ e+ a+

natureza.+Os+preceitos+da+ lei+da+natureza+deveriam+conduzir+as+

normas+e+os+preceitos+de+todos+os+povos+e+se+aplicar+a+eles,+e+com+

algumas+delas+coincidem+certas+normas+do+iuscivile%(CÍCERO,+De%

Legibus,+I.5).+
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+ Com+isso+funda_se,+em+pormenor+no+decorrer+do+livro+I,+

a+ tese+ da+ lei+ natural+ e+ a+ relação+ da+ justiça+ com+ o+ mundo+ dos+

homens+ (CÍCERO,+De% Legibus,+ I.29),+ colocando+ a+ justiça+ como+ a+

principal+virtude+(CÍCERO,+De%Legibus,+ I.48).+ +Para+ tanto,+Cícero+

começa+ a+ indagar+ quais+ seriam+ os+ princípios+ do+ direito+ (iuris%

principia):+a+Lei+(Razão+Suprema,+o+Direito+Natural,+iusnaturale)+

está+ impressa+ na+ natureza,+ que+ nos+ ordena+ o+ que+ fazer+ e+ nos+

proíbe+o+contrário.+Essa+razão+da+natureza+se+converte+nessa+Lei+

Natural+porque+está+fixada+na+mente+racional+do+homem.+Daí,+diz+

Cícero,+ acreditarem+ os+ homens+ que+ essa+ Lei+ tira+ seu+ nome+ do+

Grego+ nomos+ (que+ vem+ do+ verbo+ nemo,+ distribuir),+ do+ mesmo+

modo+ que+ do+ Latim+ lex+ (do+ verbo+ legere),+ pois+ a+ lei+ está+

simultaneamente+ subordinada+ à+ equidade+ e+ à+ escolha+ racional,+

ambas+ oriundas+ da+ natureza.+ Por+ isso,+ a+ fonte+ e+ origem+ do+

Direito+ estão+ no+ Direito+ Natural,+ na+ Lei+ da+ razão+ (CÍCERO,+ De%

Legibus,+I.6).+Essa+Lei+suprema+sempre+existiu+e+pertence+a+todos+

os+tempos,+mesmo+quando+não+há+lei+escrita+(ius%civile).+Devemos+

buscar+ a+ raiz+ do+ Direito+ na+ Natureza,+ e+ adaptar+ o+ ius% civile+ às+

optimis% legibus% da+ natureza,+ pois+ há+ neste+ raciocínio+ o+

pressuposto+de+que+a+razão+divina+governa+a+natureza:+isso+tanto+

é+verdade+que,+como+em+De%Re%Publica,+Cícero+volta+ao+tópico+da+

condição+ humana.+ Possuindo+ a+ razão,+ os+ homens+ conseguem+

perceber+ sua+ própria+ participação+ na+ rectaractio,+ na+ lei+ da+

natureza,+e+esse+é+o+segundo+vínculo.++

Desse+ modo,+ homens+ e+ deuses+ possuem+ o+ próprio+

direito+natural+como+vínculo,+e+participam+em+comum+do+Direito;+

há,+ portanto,+ uma+ única+ comunidade,+ uma+ unida+ ordem+

constituída+tanto+pelos+homens+quanto+pelos+deuses+(CÍCERO,+De%

Legibus,+ I.7_12)22.+ + A+ Natureza+ criou+ os+ homens+ para+

participarem+ em+ comum+ desse+ ius% naturale,+ desta+ lex,+ e+ em+

comum,+entendê_lo+e+possui_lo.++Todos+receberam+da+natureza+a+

rectaratio,+ a+ lex,+ e+ portanto+ participam+ do+ ius+ [naturale],+

fundamento+ de+ uma+ grande+ solidariedade+ humana.+ Em+ signos+

estoicos+e+acadêmicos,+Cícero+não+apenas+afirma+que+natureza+e+

justiça+coincidem,+mas+que+a+natureza+é+o+parâmetro+normativo+

das+coisas+e+o+fundamento+de+todo+o+direito+(já+que+esse,+para+ser+

justo,+é+também+natural).++

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Por+ isto,+ afirma+Cícero:+ compreender+ verdadeiramente+ o+ homem+ (e+ com+

ele,+a+própria+divindade)+é+compreendermos+que+nossas+origens+estão+na+
Lex,+ no+ Direito+ Natural+ divino.+ Portanto,+ as+ fontes+ últimas+ deste+ Direito+
não+são+as+convenções+humanas,+mas+a+própria+natureza.+Para+Cícero,+as+
aparentes+divergências+(culturais,+sociais,+etc.)+entre+os+homens+nada+mais+
são+do+que+desvios+e+deformações+do+gênero+humano,+que+é+um+só,+pois+
constituído+de+uma+única+fonte,+a+razão+que+lhe+dotou+a+Natureza.+Todos+os+
homens+são+idênticos+nas+qualificações+que+nos+deu+a+razão;+e+por+isto+não+
há+ na+Natureza+ um+ indivíduo+ da+ raça+ humana+ que+ não+ esteja+ apto+ para,+
pela+razão,+alcançar+a+virtude.+
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+ Segundo+Cícero,+as+leis+humanas+devem+se+conformar+

com+ essa+ virtude+ (CÍCERO,+ De% Legibus,+ I.15)23,+ recomendá_la,+

bem+ como+ evitar+ os+ vícios+ (CÍCERO,+De% Legibus,+ I,+ 57_58),+ e+ a+

justiça+ –+ a+ excelência+ moral+ –+ é+ a+ fundação+ não+ apenas+ da+

sabedoria,+ mas+ do+ sucesso+ de+ uma+ res% publica.+ Assim,+

verdadeiramente,+só+é+Lex%aquilo+que+adveio+da+mente+divina+e+

suprema+ da+ natureza,+ e+ que+ é+ captada+ pela+ mente+ do+ sábio.+

Todos+ os+ demais+ textos+ humanos+ dos+ povos+ levam+ o+ nome+ de+

leges%por+ convenção,+ não+ por+ realmente+ corresponderem+ à+ lex.+

As+ “leges”+ dos+ homens+ são+ regras+ criadas+ pelos+ cidadãos+

objetivando+a+segurança,+ tranquilidade+e+ felicidade+dos+homens+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Com+a+virtude,+ jamais+ com+a+mera+ conveniência+humana+ou+apenas+pelo+

uso+da+força.+Na+passagem+citada+lê_se:+“Na+verdade,+existe+um+só+direito,+
aquele+que+une+a+sociedade+humana+e+que+nasce+de+uma+só+Lei;+e+essa+Lei+é+
a+reta+razão,+quando+ordena+ou+proíbe.+Quem+a+ignorar+é+injusto,+esteja+ou+
não+ escrita+ em+ algum+ lugar.+ Se+ a+ Justiça+ consistisse+ em+ obedecer+ às+ leis+
escritas+ e+ agir+ conforme+ as+ instituições+ dos+ povos,+ como+ julga+ a+mesma+
escola,+tudo+seria+medido+pelo+padrão+da+utilidade+e+qualquer+um,+quando+
lhe+fosse+proveitoso,+poderia+ignorar+ou+violar+as+leis.+Resulta+daí+que+não+
existe+ justiça+ se+ não+ assentada+ na+ Natureza,+ e+ que+ a+ Justiça+ fundada+ na+
utilidade+ acaba+ com+ qualquer+ justiça.+ Se+ a+ Natureza+ não+ for+ a+ base+ do+
direito,+ acabam+ todas+as+virtudes”.+Ver+ também+CÍCERO,+De%Legibus,+ II.4,+
em+ que+ define+ a+ caeletis% legis.% Esta+ Lex,+ divina+ e+ celeste+ (que+ vem+ da+
Natureza)+ pré_existe,+ diz+ Cícero,+ a+ todas+ as+ coisas,+ inclusive+ as+ cidades+ e+
aos+ povos,+ derivada+ da+ natureza+ das+ coisas,+ que+ nos+ impele+ e+ informa+
sobre+o+bem,+e+nos+afasta+e+adverte+sobre+o+mal.+Esta+ lei+não+precisa+ser+
escrita+ como+ as+ leis+ dos+ homens:+ é+ através+ dela+ que+ podemos+ condenar+
Sexto+Tarquínio+pelo+estupro+de+Lucrécia,+ou+elogiar+a+atitude+heroica+de+
Cocles+na+história+romana.+

no+ interior+ de+ uma+ civitatis,+ de+modo+ escrito+ e+ fixado.+ As+ leges%

são+ apenas+ aparentadas+ a+ essa+ Lex,+ na+ medida+ em+ que+ devem+

eleger+ o+ quanto+ possível+ o+ justo+ e+ o+ verdadeiro.+ As+ regras+

erigidas+pelo+povo+precisam+se+espelhar+com+a+Lex,+e,+portanto,+

dividir+o+justo+e+o+injusto+que+a+própria+Natureza+já+definiu.+Em+

suma:+ a+ Lex% é+ a+ autoridade+ maior+ das+ leges% humanas+ de+ uma+

civitas:+com+uma+previsão+clara+do+que+é+justo+(a+isso+nos+impele,+

e+se+necessário,+nos+protege)+e+o+que+é+injusto+(a+isso+nos+repele,+

e+se+necessário,+castiga,+cf.+CÍCERO,+De%Legibus,+II.5).+

Conseguimos,+ portanto,+ destacar+ até+ então+ duas+

acepções+ para+ a+ palavra+ lex%em+Cícero,+ tanto+ em+De%Re% Publica%

quanto+em+De%Legibus–+a+segunda+delas+carregada+de+significado+

estoico.+A+primeira,+em+acepção+ampla+–+seja+como+lei+natural+ou+

civil+ –+ é+ a+ “regra+do+ justo+e+do+ injusto”,+ lex%como+regra+e+ ato,+ a+

regra+segundo+uma+medida+oriunda+da+moderação+e+deliberação,+

que+ remete+ à+ prudência+ dos+ fundadores+ (CÍCERO,+ De% Legibus,+

III.1).+ A+ segunda+ acepção+de+ lei+ é+mais+ restrita:+ é+ a+ “reta+ razão+

fundadora”,+ aquela+ que+ instituiu+ desde+ logo+ mandamentos+ e+

proibições+(imperium),+dada+a+ela+ser+natureza.+A+lei+fundada+na+

natureza+ e+ na+ reta+ razão+ é+ o+ que+ funda+ o+ direito+ positivo+

(CÍCERO,+De%Legibus,+I.15;+II.13;+III.1):+esta+é+a+lei+natural+da+qual+

decorrem+ todas+ as+ demais+ leis+ emanadas+ pelos+ homens.+ No
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+restante+ dos+ livros+ II+ e+ III,+ Cícero+ comenta+ respectivamente+ as+

leis+ religiosas+ e+ as+ leis+ que+ concernem+ aos+ magistrados,+

adaptando+ as+ ideias+ gregas+ ao+ contexto+ romano+ a+ partir+ de+

específica+ linguagem+ jurídica.+ Nesse+ ponto,+ a+ linguagem+ do+

direito+romano+é+usada+como+o+elo+cultural+que+adapta+e+traduz+a+

filosofia+ para+ a+ experiência+ romana,+ assim+ apta+ a+ construir+ um+

sistema+de+ conhecimento+ tipicamente+ romano,+moldado+para+ a+

experiência+romana,+continuando+as+sugestões+feitas+no+começo+

de+De%Re%Publica.++

Passemos+ ao+ seu+ trabalho+ sobre+ ética.+ É+ o+De% Officiis24+

que+ situa,+ em+ Cícero,+ a+ passagem+da+ política+ à+ ética,+ com+ forte+

referência+ ao+ estoicismo+ médio.+ De% Officiisé+ dividido+ em+ três+

livros:+ o+ primeiro+ dedicado+ ao+ que+ é+ honestum,+ i.e.+ o+ bom+ e+

virtuoso+ (kalon);+ o+ segundo+ àquelas+ coisas+ que+ são+ úteis,+

utile(sympheron);+ e+ o+ livro+ terceiro+ sobre+ o+ conflito+ do+

honestume+ do+ utile.+ Os+ dois+ primeiros+ livros+ são+ fortemente+

baseados+ no+ perdido+ tratado+ Peri% touKathekontosde+ Panécio+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 O+último+trabalho+filosófico+da+vida+de+Cícero,+e+um+dos+mais+influentes,+foi+

o+De%Officiis.+Foi+escrito+no+ano+de+sua+morte,+em+43+a.C.,+quando+se+retirara+
totalmente+ da+ vida+ política+ após+ a+ pronúncia+ de+ polêmicos+ discursos+
contra+o+triúnviro+Marco+Antônio.+A+obra+é+endereçada+a+seu+filho+Marcus,+
que+na+época+estudava+filosofia+peripatética+com+Crátipo,+em+Atenas.+

(cuja+ tradução+ literal+é+o+ título+da+obra+de+Cícero)25.+Ainda+que+

tenha,+ em+ grande+medida,+ aceitado+Panécio+ nos+ dois+ primeiros+

livros+ de+ DeOfficiis,+ Cícero+ afirma+ não+ ter+ simplesmente+

traduzido+o+mestre+grego+(CÍCERO,+De%Officiis,+II.60),+assim+como+

se+preocupou+em+demonstrar+as+ “ações+apropriadas”+ (officia)+a+

partir+dos+olhos+de+um+romano+(e+não+qualquer+romano,+como+é+

hábito+nos+diálogos+de+Cícero).+

No+ livro+ I,+ Cícero+ define+ officia,+ classifica_os+ em+

teoréticos+e+práticos+e+discute+o+honestumcomo+base+para+todas+

as+virtudes+cardinais,+ terminando+o+ livro+com+uma+comparação+

entre+as+virtudes,+elencando+em+ordem+a+justiça+antes+mesmo+da+

sabedoria,+ tendo+ em+ vista+ que+ esta,+ na+ hierarquia+ das+officia,+ é
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25+ Morford+faz+importantes+considerações+sobre+a+tradução+de+Cícero+quanto+

a+ termos+ da+ ética+ dos+ estoicos:+ “The+ word+ officiumis+ troublesome,+ and+
Atticus+criticized+Cicero’s+use+of+it+to+translate+the+Greek+kathekon,+which+
literally+means+‘coming+down’+and+then,+in+the+philosophical+sense,+‘fitting+
or+ proper’.+ Zeno,+ the+ founder+ of+ Stoicism,+ used+ the+ word+ in+ an+ ethical+
sense,+evidently+in+the+sense+of+ ‘an+action+in+the+accordance+with+reason’,+
and+this+seems+to+have+been+the+basic+sens+of+the+term+in+Panaetius’s+title.+
But+officiumin+Latin+meant+(in+Cicero’s+time)+‘that+which+ought+to+be+done’,+
with+ the+specifically+Roman+connotation+of+one’s+duty+ towars+others+ in+a+
particular+ social+ contexto.+As+Atticus+pointed+out,+ it+would+be+difficult+ to+
speack+ of+ a+ citizen’s+ officiumtowards+ the+ state,+ as+ opposed+ to+ his+
officiumtowarsna+ individual+ or+ a+ social+ group.+ Cicero+ clearly+ wanted+ to+
extend+ the+ term+ to+ the+ political+ context,+ particularly+ the+ preservation+ of+
the+established+order,+and+he+did+not+accept+Atticu’s+criticism.+ ‘Give+me+a+
better+ word’+ (da% melius)+ was+ his+ reply,+ and+ so+ the+ title+ remained+ De%
Officiis”+(MORFORD,+2007,+p.+89).+O+texto+ciceroniano+por+ele+referenciado+
é:+CÍCERO,+Ad%Atticus16,+especificamente+16.14.4+e+16.11.4.+
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sempre+ exercida+ em+ comunidade+ (CÍCERO,+ De% Officiis,+ I.60).+ A+

definição+do+termo+officium%surge+logo+no+começo+da+obra,+assim+

como+ a+ definição+ basilar+ de+ res% publica+ em+ De% Re% Publica.+ O+

officium%diz+ respeito+ a+ duas+ coisas:+ (a)+ sua+ relação+ com+ o+ bem+

supremo+e+(b)+os+princípios+segundo+os+quais+a+vida+prática+deve+

ser+ regida+ em+ todos+ os+ domínios+ (CÍCERO,+ De% Officiis,+ I.7)26.+

Cícero+ também+ alude+ à+ conhecida+ divisão+ estoica+ entre+ o+

katorthoma% dos+ sábios+ (officiumperfectum)+ e+ o+ kathekondos+

homens+comuns+(officiummedium)+(CÍCERO,+De%Officiis,+I.8).+

Como+na+doutrina+estoica,+Cícero+acredita+na+ tendência+

inata+ e+ natural+ dos+ seres+ à+ autoconservação+ (oikeiósis)+ que,+ no+

homem,+ é+ somada+ à+ sua+ parcela+ de+ razão+ (ratio).+ A+ oikeiósisse+

realiza+no+amor+pelos+outros+homens,+pela+humanitas.+É+por+ser+

dotado+ de+ razão+ que+ o+ homem+ reconhece+ e+ procura+ o+

conhecimento+–+imprescindível+para+a+busca+da+verdade+que+lhe+

permite+ direcionar+ seus+ desejos+ e+ ações.+Nesse+ traçado+ estoico+
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 No+ fragmento:+ “Toda+ investigação+ sobre+ o+ dever+ é+ dupla:+ uma+ parte+ diz+

respeito+ ao+ bem+ supremo,+ a+ outra+ é+ colocada+ sempre+ que+nos+ referimos+
aos+princípios+segundo+os+quais+pode,+em+todos+os+domínios,+ser+a+prática+
da+vida+regida.+Os+exemplos+da+primeira+modalidade+dessa+questão+são+os+
seguintes:+ se+ porventura+ são+ os+ deveres+ todos+ perfeitos;+ se+ um+ dever+ é+
mais+importante+do+que+outro;+outras+questões+do+mesmo+género.+Quanto+
aos+ deveres+ cujos+ preceitos+ se+ ensina,+ ainda+ que+ digam+ respeito+ ao+ bem+
supremo,+tal+não+se+verifica+no+entanto+em+virtude+de+parecerem+respeitar+
mais+à+conduta+da+vida+comum+–+acerca+deles+uma+exposição+há+de+por+nós+
neste+livro+ser+apresentada”.+

Cícero+acrescenta+uma+novidade+de+sabor+totalmente+romano:+a+

ideia+de+virtude+como+“honestidade”+(honestum).+

Cícero+ define+ a+ honestidade+ por+ quatro+ elementos+

constituintes+ que+ espelham+ as+ clássicas+ virtudes+ cardinais+ da+

filosofia+grega:+(1)+a+busca+da+verdade,+ (2)+senso+de+ justiça,+ (3)+

força+ de+ caráter+ e+ (4)+ moderação+ das+ paixões+ (CÍCERO,+ De%

Officiis,+ I.5).+ Admitindo+ a+ estoica+ unidade+ da+ virtude,+ Cícero+

acredita+ que+ da+ honestidade+ todas+ as+ outras+ virtudes+ provêm+

(CÍCERO,+De% Officiis,+ I.19).+ Em+ primeiro+ lugar,+ o+ conhecimento,+

que+advém+do+elemento+da+“busca+da+verdade”.+A+finalidade+dos+

estudos+ e+ das+ teorizações+ é+ justamente+ a+ de+ propiciar+ o+

conhecimento+ das+ coisas+ conhecidas+ e+ o+ desbravamento+ das+

desconhecidas,+ abrindo+ espaço+ para+ resoluções+ honestas+ sobre+

as+coisas.+O+“senso+de+justiça”+faz+derivar+as+virtudes+da+justiça+e+

da+ beneficência/bondade/generosidade+ –+ a+ justiça+ ensina+ que+

não% se% deve% causar% dano% a% outrem+ e+ a+ beneficência+ tutela,+ o+

princípio+de+boa+aplicação+dos+bens+públicos+que+são+comuns+a+

toda+coletividade+dos+homens,+conservando+a+ideia+de+res%publica%

como+ res% populi.+ Assim,+ claramente,+ da+ oikeiósis% estoica+ Cícero+

funda+ e+ propaga+ as+ relações+ sociais+ cívicas+ e+ afirma+que+daí+ se+

determina+ o+ sentido+ de+ “útil”.+ A+ “força+ de+ caráter”+ é+ o+

fundamento+ da+ fides,+ boa_fé+ ou+ fidelidade,+ que+ é+ também



108++++++++++++++++++++++++++++++++++++++XVIII+Semana+Jurídica+|+2014++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Trabalhos+Apresentados+na+Mostra+de+Pesquisa+++++++++++109
+ !

+

fundamento+da+ justiça.+A+ justiça+nasce,+assim,+da+reta+razão+em+

nossas+palavras+e+atos,+enquanto+a+injustiça+da+paixão,+seja+pela+

injuria+ ou+ omissão+ do+ que+ deve+ ser+ feito+ (CÍCERO,+ De% Officiis,+

I.103;+ I.111).+ A+ ratiorecta% é,+ pois,+ honesta+ e+ útil,+ e+ por+ isso+ é+

fundamento+da+virtude+da+justiça.+

O+ segundo+ livro+ é+ dedicado+ ao+ tema+ do+ que+ é+ utile,+

expediente+ ou+ beneficial.+ Assim+ como+ os+ estoicos,+ Cícero+

preconiza+sempre+o+valor+do+que+é+honestum:+tentar+demonstrar+

que+ somente+ é+ realmente+ utile+ aquilo+ que+ também+ é+ bom,+ em+

concordância+entre+o+“honesto”+e+o+“útil”.+Assim,+além+de+indagar+

o+que+é+honestum,+também+consiste+em+um+dever+para+o+homem+

investigar+o+que+é+utilee+o+que+é+inutile,+e+dentre+eles+investigar+o+

que+ é+mais+ útil+ e+ a+ relação+ entre+ utilitas% e+ suas+ circunstâncias+

(CÍCERO,+De%Officiis,+II.9)27.++

+

+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Onde+se+ lê:+“Por+essa+razão,+estabeleço,+então,+cinco+vias+para+se+cumprir+

um+dever,+das+quais+duas+dizem+respeito+à+conveniência+e+à+honestidade;+
duas+pertencem+ao+domínio+que+é+útil+para+a+vida:+as+riquezas,+o+poder,+os+
nossos+ haveres;+ a+ quinta+ consiste+ na+ avaliação+ da+ escolha+ que+ se+ deve+
fazer+especialmente+quando+as+partes+se+encontram+em+conflito+umas+com+
as+outras”.+

+

Para+ tal,+ todos+ os+ exemplos+ serão+ dados+ a+ partir+ da+

experiência+ da+ vida+ pública+ romana+ e+ das+ vicissitudes+ cursus%

honorum28.+ Disso+ decorre+ sua+ determinação+ do+ que+ é+

efetivamente+ útil+ à+ conservação+ de+ si+ e+ dos+ outros+ para,+

posteriormente,+ demonstrar+ que+ o+ desonesto+ não+ é+ útil.+ Cícero+

define+ o+ útil+ como+ aquilo+ conforme+ a+ natureza,+ os+ deuses+ e+ o+

homem,+ todas+ estas+ manifestações+ da+ reta+ ratio% (CÍCERO,+ De%

Officiis,+II.5;+III.26_28).+

Ao+ identificar+ “honesto”+ como+ “útil”,+ e+ este+

correspondente+ à+ “virtude”,+ Cícero+ se+ permite+ afirmar+ que+ a+

virtude+ é+ o+ conhecimento+ das+ coisas+ e+ das+ causalidades+ da+

natureza,+ bem+ como+ –+ quarto+ elemento+ da+ honestidade+ –+ o+

conhecimento+e+domínio+das+paixões.+As+definições+de+“honesto”+

e+“útil”+desaguam,+em+Cícero,+na+ideia+de+humanitas+(oikeiósis)+e+

esta,+acessível+a+todos+os+homens,+funda+um+olhar+benevolente+a+

moral+média+do+“homem+bom”.+Devemos+ressaltar,+portanto,+que+

além+de++manter++a++unidade++estoica+do+bem++supremo++na+virtude

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28+ A+ estabilidade+ da+ ordem+ econômica+ e+ social+ romana,+ forte+ marca+ das+

escolhas+políticas+de+Cícero,+aparece+justificada+na+forma+do+livro+II+de+De%
Officiis.+
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+

ou+na+sabedoria29,+Cícero,+como+Panécio+e+os+demais,+admitia+(e+

enfatizava)+ a+ pluralidade+ de+ “indiferentes”+ que+ podiam+ ser+

valorados+como+preferíveis+ou+convenientes+quando+condizentes+

com+a+natureza+e+não+contrapostos+ao+bem.+No+entanto,+Cícero+é+

mais+ radical+ do+ que+ Panécio:+ se+ o+ ideal+ do+ sábio+ estoico+ é+

inalcançável+ aos+ homens+ –+ e+ assim,+ a+ virtude+ total+ também+ –,+

surge+ em+ destaque+ outra+ ideia+ de+ virtude,+ essa+ uma+ virtude+

existente,+radicada+nos+costumes+da+vida+comum+(CHAUÍ,+2010,+

p.+241)30.+Como+bom+político+e+jurisconsulto,+Cícero+só+poderia++

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29+ Também+ quanto+ aos+ aspectos+ intrínsecos,+ a+ “virtude”+ ciceroniana+ é+

estoica.+ “De+ facto,+ toda+ a+ virtude+ se+ traduz+ fundamentalmente+ em+ três+
aspectos:+ um+ deles+ consiste+ em+ reconhecer+ aquilo+ que,+ em+ cada+ coisa,+ é+
verdadeiro+ e+ autêntico,+ aquilo+ que+ lhe+ é+mais+ conforme+ (o+ que+ consiste,+
aliás,+ numa+ consequência+ daí+ decorrente),+ aquilo+ que+ a+ partir+ dessa+
mesma+ coisa+ se+ poderá+ desenvolver+ e,+ finalmente,+ aquilo+ que+ poderá+
constituir+ a+ sua+ causa;+ o+ outro,+ em+ conter+ os+ impulsos+ que+ conturbam+a+
alma+ (aquilo+ que+ os+ gregos+ chamam+ pathe)+ e+ fazer+ com+ que+ os+ apetites+
(que+ aqueles+ denominam+ hormas)+ obedeçam+ à+ razão;+ o+ terceiro,+ em+
recorrer+ com+ moderação+ e+ sensatez+ àqueles,+ com+ quem+ razoavelmente+
convivemos,+a+fim+de+que,+com+a+sua+ajuda,+possamos+ter+em+abundância+e+
em+excesso+aquilo+que+é+pela+natureza+exigido,+ assim+podendo+nós,+ caso+
algo+ de+ incómodo+ nos+ ameace,+ evita_lo+ e+ vingar_nos,+ por+ intermédio+
desses+mesmos+ homens,+ infligindo+ castigos+ enquanto+ a+ humanidade+ e+ o+
espírito+de+justiça+o+permitirem”+(CÍCERO,+De%Officiis,+II.18).++

30+ Como+coloca+a+autora+citada,+em+seu+ lugar+(o+da+virtude+do+sábio),+ surge+
outra+ideia+de+virtude,+aquela+que+existe+em+nossa+vida+comum.+Donde+três+

+

+

admitir+ uma+ visão+ filosófica+ que+ não+ desprezasse+ as+ ações+

humanas+ dos+ homens+ concretos+ –+ e+ quanto+ mais,+ pudesse+

oferecer+ justificativas+ para+ seus+ modos+ de+ atuação.+ Por+ isso+

existem+ tantos+officiis%quanto+ são+os+papeis+ou+posições+que+os+

homens+possuem+na+sociedade+(CÍCERO,+De%Officiis,+I.122_125)31.+

Já+ ressaltamos+ a+ importância+ do+ conceito+ de+ lex% em+

Cícero.+Em+De%Officiis,+ao+pretexto+de+falar+de+coisas+úteis+como+a+

glória+e+a+admiração+–+radicadas+na+virtude+da+iustitia,+Cícero+faz+

um+importante+adendo+ao+tópico.+Entre+muitos+povos,+diz+ele,+a+

instituição+ dos+ reis+ se+ deu+ perante+ a+ vontade+ do+ povo+ de+

refugiar_se+daqueles+que+possuíam+grandes+riquezas+na+tutela+de+

alguém+virtuoso+e+justo,+que+estabelecesse+a+aequitate.+Entre+os+

romanos+esse+foi+o+mesmo+motivo+que+levou+ao+estabelecimento+

das+ leges:+ estas+ foram+ criadas+ justamente+ com+ o+ objetivo+ de+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
consequências:+ somos+ todos+ capazes+ de+ virtude;+ as+ virtudes+ do+ homem+
bom+ coincidem+ com+ as+ virtudes+ da+ vida+ social+ e+ política+ –+ justiça,+
concórdia,+amizade;+e+é+preciso+conhecer+o+que+impede+a+virtude,+isto+é,+a+
causa+das+paixões+e+os+meios+para+dominá_las.+Encontramos+respaldo+em+
várias+passagens+de+Cícero,+a+destacar+CÍCERO,+De%Officiis,+III.12_17.+

31+ Cícero+consegue+discernir,+por+exemplo,+diferentes+officiis+para+ jovens+ou+
velhos+ cidadãos;+ bem+ como+ diversos+ officiis% entre+ cidadãos+ comuns,+
magistrados+e+estrangeiros.+
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perpetuar+ a+ justiça+ entre+ os+ homens,+ essa+ equidade,+ tornando+

governantes+aqueles+com+maior+reputação+de+justiça+de+modo+tal+

a+ perpetuá_la+ nas+ relações+ sociais+ (CÍCERO,+ De% Officiis,+ II.41_

42)32.+Novamente+o+fundamento+último+do+direito+encontra,+em+

Cícero,+ resguardo+ na+ ordem+das+ coisas+ (que+ é+ racional+ e+ justa)+

ou,+pelo+menos,+na+proximidade+que+essas+instituições+humanas+

possuem+com+a+própria+virtude.++

No+último+livro+de+De%Officiis,+Cícero+se+afasta+da+obra+de+

Panécio+ (CÍCERO,+ De% Officiis,+ III.7_10)+ para+ delinear+ ideias+

próprias+a+partir+do+tema+do+aparente+conflito+entre+o+honestum%%

%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32+ Donde+ se+ extrai:+ “Um+ sistema+ de+ direito+ justo+ é+ efetivamente+ sempre+

almejado,+nem+de+outra+maneira+poderia+o+direito,+ com+efeito,+ existir.+ Se+
tal+se+tivesse+conseguido+alcançar+com+um+homem+bom+e+justo,+com+isso+se+
teriam+ contentado.+ Como+ tal+ raramente+ se+ verificasse,+ foram+ as+ leis+
criadas+ com+o+ objetivo+de+poderem+ todos,+ perante+ todos,+ sempre+ falar+ a+
uma+só+e+mesma+voz.+Por+conseguinte,+ torna_se+ isto+certamente+evidente+
no+momento+ em+ que+ aqueles+ homens,+ tradicionalmente+ escolhidos+ para+
governar,+são+aqueles+que+gozam+de+maior+reputação+de+justiça,+de+acordo+
com+a+opinião+da+multidão.+Se+a+tudo+ isto+aduzirmos+o+ facto+de+serem+os+
mesmos,+ para+ além+ disso,+ tidos+ como+ prudentes,+ entao+ nada+ poderia+
existir+ que+ os+ homens+ julgassem+ jamais+ poder+ alcançar+ com+ sua+
autoridade.+Concluindo:+deve+ ser+a+ justiça+ cultivada+e+mantida+por+ todos+
os+meios,+não+para+a+sua+própria+salvação+apenas+(já+que,+se+assim+fosse,+
não+ haveria+ justiça)+ mas+ também+ pelo+ acrescentamento+ da+ honra+ e+ da+
glória”.+

%

e+ + o+ utile33.+ O+ maior+ princípio+ ético+ demonstrado+ é+ que+ o+

honestumsempre+ deve+ prevalecer,+ pois+ qualquer+ ato+ que+ disso+

olvide+ está+ se+ afastando+dos+ laços+ de+ sociedade,+ humanidade+ e+

natureza.+A+partir+de+certo+ponto,+ sua+defesa+se+dá+a+partir+das+

virtudes+ cardinais+ (CÍCERO,+De% Officiis,+ III.40),+ e+ do+ uso+ de+ um+

exemplo+mítico+ advindo+da+história+ romana,+M.+Atílio+Régulo34.++

Este,+ como+outros+homens+ ilustres+ exemplificados+por+Cícero+ –+

um+Cipião,+um+Catão,+um+Lélio+–+são+relevantes+porque+nenhum+

deles+foi+o+sábio+ideal+do+estoicismo,+mas+homens+comuns,+atores+

de+officiis%intermédios+(kathekonta).+Em+termos+de+virtude,+com+

o+exemplo+de+Régulo,+Cícero+demonstra+que+o+aparente+conflito+

sempre+ será+ resolvido+ de+ modo+ eticamente+ adequado+ pela

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Cícero+entrevê+três+gêneros+de+problemas+de+deliberação+sobre+a+questão:+

(a)+quanto+ao+caráter+de+honestidade+ou+desonestidade+de+alguma+coisa;+
(b)+ quanto+ ao+ caráter+ de+ utilidade+ ou+ inutilidade+ de+ alguma+ coisa;+ (c)+ o+
conflito+ entre+ honestidade+ e+ utilidade.+ Seria+ quanto+ a+ este+ último+ ponto+
que,+ para+ Cícero,+ restaram+ em+ silêncio+ os+ dois+ maiores+ mestres+ do+
estoicismo+médio.+

34+ Cônsul+ em+ 267+ e+ 256+ a.C.,+ capturado+ por+ Cartago+ em+ 255+ a.C.+ após+ a+
batalha+ de+ Túnis,+ nos+ tempos+ da+ Primeira+ Guerra+ Púnica.+ Segundo+ a+
tradição,+em+250+a.C.+Régulo+foi+enviado+de+volta+a+Roma+por+seus+captores+
para+negociar+a+paz+com+Cartago+em+troca+de+outros+prisioneiros.+Virtuoso,+
exalta+ o+ Senado+ romano+ a+ recusar+ a+ proposta+ e+ continuar+ lutando+ e,+
mesmo+ assim+ retornou+ a+ Cartago+ conforme+ havia+ prometido,+ e+ lá+ é+
executado,+conforme+relata+Horácio+em+suas+Odes+no+fragmentoIII.5.+
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+seleção+daquilo+que+é+honestum+e+segundo+as+virtudes+cardinais+

típica+ dos+ romanos;+ para+ ele,+ não+ há+ jamais+ que+ se+ falar+ em+

verdadeira+contradição+(CÍCERO,+De%Officiis,+III.27)35.+

3 Considerações%finais%

Necessário+ reavivarmos+ a+ advertência+ feita+ no+ começo+

deste+ capítulo:+ precisamos+ enxergar+ o+ pensamento+ romano+

como+ fruto+ de+ seu+ próprio+ tempo+ e+ contexto+ históricos,+ sem+ a+

tentação+ anacrônica+ de+ enxergar+ –+ por+ exemplo,+ em+ Cícero,+

nosso+autor+selecionado+–+um+“estoicismo+menor”+que+aquele+da+

Atenas+dos+séculos+passados.++

A+ troca+de+ influências+entre+estoicismo+e+romanidade+é+

uma+ via+ de+ mão+ dupla:+ se+ o+ estoicismo+ traria+ possibilidades+
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35+ Eis+o+fragmento:+“Por+essa+razão,+todos+os+homens+deveriam+ter+o+seguinte+

objetivo:+que+aquilo+que+é+útil+para+cada+um+o+seja+também+para+benefício+
de+todos.+Se+alguém+o+cobiçar+apenas+para+si+próprio,+então+todos+os+laços+
sociais+ que+ unem+ os+ homens+ entre+ si+ se+ dissolverão.+ Além+ disso,+ se+ a+
natureza+ prescreve+ que+ um+ homem+ deveria+ desejar+ considerar+ os+
interesses+do+seu+semelhante,+quaisquer+que+sejam,+pela+simples+razão+de+
ser+ ele+um+homem,+ é+necessário,+ segundo+a+mesma+natureza,+ que+ aquilo+
que+é+útil+para+todos+de+uma+certa+maneira+o+deva+ser+também+partilhado+
em+ comum.+ Visto+ que+ assim+ é,+ somos+ consequentemente+ regulados+ por+
uma+ única+ e+ mesma+ lei+ da+ natureza;+ se+ isto+ é+ verdade,+ estamos,+ então,+
certamente+ impedidos+ pela+ lei+ natural+ de+ agir+ com+violência+ contra+ uma+
outra+pessoa.+A+primeira+asserção+é,+com+efeito,+falsa,+sendo+a+última,+por+
conseguinte,+verdadeira”.+

novas+ de+ interpretação+ do+ mundo+ romano+ (como+ buscamos+

demonstrar+na+análise+de+alguns+textos+romanos,+vide+essa+seção+

supra),+ também+ o+ novo+ ambiente+ em+ que+ essa+ filosofia+ se+

encontrou+ viria+ a+ transformá_la.+ Cícero+ é+ um+ exemplo+

paradigmático.+Durante+o+período+de+guerras+civis+da+República,+

a+ filosofia+ se+ tornou,+ em+ parte,+ uma+ espécie+ de+ bálsamo+ de+

estudos+para+as+classes+aristocratas+mais+cultas.+O+estoicismo+se+

adequava+ao+pensamento+político+das+elites+romanas:+respeitava+

as+ tradições,+ preocupava_se+ também+ com+ a+ virtude+ social+ e+

instituía+ a+ importância+ de+ officiis% a+ serem+ cumpridos+ (muito+

diferente+ do+ que+ o+ epicurismo,+ mecanicista,+ individualista+ e+

hostil+deveria+em+geral+parecer+aos+romanos).++

Parte+significativa+da+reflexão+filosófica+de+Cícero,+como+

se+tentou+demonstrar,+é+conexa+às+áreas+de+saber+hoje+separadas+

de+ “Direito”+ e+ “Filosofia+ Política”.+ Num+último+ esforço+ sintético+

podemos+ marcar+ aqueles+ caracteres+ que+ foram+ frutos+ do+

pensamento+ romano.+ O+ estoicismo+ romano+ possuiu+ como+

característica+a+tendência+eclética,+herdada+do+estoicismo+médio,+

voltada+ para+ a+ resolução+ de+ questões+ específicas+ e+ não+ tão+

preocupada+ com+ a+ consistência+ dogmática+ já+ estabelecida+ da+

doutrina.+Ainda+assim,+Christopher+Gill+elencou+as+três+principais+

questões+por+ele+percebidas+no+estoicismo+imperial+(GILL,+2006,
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p.+ 43_55),+ todas+ fortemente+ ligadas+ ao+ estoicismo+ anterior:+ o+

controle+e+o+combate+das+paixões;+a+natureza+ontológica+da+alma+

humana+(se+apenas+racional,+ou+também+irracional);+a+natureza+

do+ desenvolvimento+ ético+ (exclusivamente+ racional+ ou+ não,+

perguntava+Cícero).+

A+ Ética+ foi+ bastante+ criativa+ em+ Roma+ e,+ se+ ganharia+

destaque+ com+ nomes+ posteriores+ (Epicteto,+ Marco+ Aurélio,+

Musônio+Rufo),+não+deixa+de+ter+ importância+vital+ já+em+Cícero.+

Partiu+ o+ pensador+ das+ ideias+ originais+ de+ Zenão+ e+ Crísipo:+

existem+os+bens+e+males+(que+estão+relacionados+à+virtude,+aretê,+

o+único+bem+verdadeiro,+e+o+seu+oposto,+o+vício),+além+das+coisas+

que+ são+ indiferentes+ (e+ entre+ elas,+ algumas+ preferíveis+ às+

demais).+ Os+ sábios+ praticavam,+ a+ partir+ daí,+ apenas+ ações+

perfeitas+ (katorthómata,+ perfecta% officia),+ enquanto+ o+ homem+

comum,+ parcialmente,+ pode+ praticar+ ações+ razoáveis,+ análogas,+

mas+ jamais+ tão+ perfeitas+ quanto+ as+ ações+ perfeitas+ dos+ sábios+

(kathékonta,+ officia% media,+ os+ “deveres”).+ O+ homem+ comum+

cumpre+determinados+officiis%justamente+porque+não+é+sábio,+e+a+

eles+deve+se+ajustar+na+sua+eterna+busca+pela+virtude.+A+doutrina+

dos+ indiferentes+ (adiáforos,% indifferentia)+ ganha+ um+ destaque+

inédito+na+doutrina+e+ foi+ largamente+difundida+em+Roma:+entre+

os+bens+indiferentes+do+ponto+de+vista+ético,+uns+põem+auxiliar+o+

homem+ na+ busca+ da+ perfeição+ moral+ e+ são+ ditos+ preferíveis+

(proêgmenos,% praeposita),+ enquanto+ outros,+ por+ obstaculizar+ o+

caminho+ da+ virtude,+ são+ rejeitáveis+ (apoproêgmenos,% rejecta),+ e+

outros+são+totalmente+neutros.++

O+ papel+ do+ estoico+ romano,+ pensava+ Cícero,+ era+ o+ de+

aconselhar+ as+ pessoas+ a+ identificar+ adequadamente+ os+

preferíveis,+ auxiliando+ os+ discípulos+ no+ progressivo+

aperfeiçoamento+virtuoso.+Podemos+assim+afirmar+que,+desde+a+

profusão+ do+ pensamento+ de+ Panécio+ e+ Cícero,+ o+ estoicismo+

romano+voltava_se+para+a+busca+de+uma+boa+sociedade.+Podemos+

atribuir+isso+a+uma+retomada+consciente+das+raízes+socráticas+do+

estoicismo;+de+ todo+modo,+o+que+ importa+é+ ter+constituído+uma+

escolha+ consciente+ feita+ por+ romanos+para+ um+mundo+ romano.+

Num+mundo+ onde+ o+ ius+ era,+mais+ do+ que+ tradição,+ um+modelo+

mental+de+organização+da+sociedade,+não+poderíamos+explicar+a+

sorte+do+estoicismo+sem+desnudar+essa+relação.+
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+
BENJAMIM%MOTA%E%ILICH%RUBIN:%DUAS%

EXPERIÊNCIAS%DE%MILITÂNCIA%NA%HISTÓRIA%DAS%

IDEIAS%MARXISTAS%

Rose%Dayanne%Santos%de%Brito*%

Resumo:% No+ Brasil,+ os+ jornais+ operários+ foram+ utilizados+ como+ um+
instrumento+de+propagação+das+ ideias+ e+ de+ reivindicação+dos+ trabalhadores+
durante+a+Primeira+República.+Em+1917,+em+São+Paulo,+surgiu+o+periódico+“A+
Plebe”+para+difusão+das+propostas+anarquistas+e+das+greves.+Na+Rússia,+neste+
mesmo+ano,+vivia_se+o+auge+do+processo+revolucionário+com+repercussões+no+
movimento+operário+de+vários+países.+O+objetivo+deste+ artigo+é+ identificar+ a+
experiência+de+militância+do+brasileiro+Benjamim+Mota+e+do+russo+Ilich+Rubin,+
a+ partir+ da+ história+ das+ ideias+ econômicas,+ fundada+ na+ contradição+ do+
trabalho+ humano:+ miséria+ versus+ riqueza.+ Através+ da+ teoria+ marxiana+ do+
valor_trabalho+ é+ possível+ verificar+ uma+ proximidade+ no+ uso+ das+ categorias+
teóricas,+apesar+dos+contextos+históricos+dos+militantes+serem+distintos.++

Palavras0chave:%Primeira+república.+Revolução.+Valor_trabalho.)

1 Introdução%

Na+ Primeira+ República,+ a+ natureza+ dos+ movimentos+

sociais+ foi+ predominantemente+ a+ ação+ direta+ (boicotes,+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*!Mestranda em Direito na UFSC com bolsa da CAPES, na linha Teoria, Filosofia 
e História do Direito. Currículo Lattes: 
<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4445165J0>.!

sabotagens,+ greves)+ influenciada+ pelas+ concepções+ anarquistas.+

Os+ jornais+ operários+ foram+ um+ importante+ instrumento+ de+

propagação+ das+ ideias+ e+ de+ reivindicação+ dos+ trabalhadores.+ É+

nesse+contexto+que+surgiu,+em+São+Paulo,+o+periódico+ “A+Plebe”+

(1917),+cujo+principal+redator+foi+Edgar+Leuenroth.++

+ O+ presente+ trabalho+ é+ um+ pequeno+ recorte+ de+ uma+

pesquisa+ mais+ aprofundada,+ que+ está+ sendo+ desenvolvida+ no+

mestrado,+ cuja+ finalidade+ é+ mapear+ a+ produção+ tanto+ teórica+

quanto+ prática+ do+ militante+ e+ advogado+ Benjamim+ Mota.+

Estruturamos+este+artigo+em+duas+seções:+primeiro+delimitamos+

como+fonte+primária+o+Jornal+“A%Plebe”+com+o+intuito+de+verificar+

a+contribuição+de+Benjamim+Mota+para+este+periódico+em+1917;+

no+segundo+momento,+apresentamos+as+ideias+do+militante+russo+

Ilich+Rubin,+ publicadas+ em+seu+ livro+A% teoria%Marxista%do% valor,+

participante+em+1917+do+processo+revolucionário+da+Rússia.+++

+ O+ objetivo+ não+ é+ identificar+ as+ semelhanças+ entre+

esses+ personagens,+ nem+ fazer+ um+ estudo+ detalhado+ dos+

respectivos+ contextos+ históricos+ brasileiro+ e+ russo.+ Nossa+

pretensão+ é+ verificar+ a+ influência+ e+ extensão+ das+ ideias+

marxianas+ na+ vida+ teórica+ e+ prática+ dos+ militantes+ Benjamim+

Mota+ e+ Ilich+ Rubin,+ apesar+ das+ diferenças+ e+ particularidade
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conjunturais+de+ seus+países.+A+principal+ linha+de+argumentação+

(hipótese)+ enfatiza+ o+ sentido+ afirmativo,+ dada+ a+ forte+

repercussão+ das+ ideais+ de+ Marx+ no+ movimento+ operário+

internacional,+cujas+peculiaridades+locais+e+históricas+dos+países+

não+ impossibilitaram+ a+ propagação+ das+ criticas+ marxianas+ à+

exploração+ do+ trabalhador+ na+ sociedade+ capitalista+ (teoria+ da+

mais_valia).++

Quanto+à+justificativa+da+pesquisa+é+possível+demonstrar+

o+interesse+nestes+personagens,+pois+ambos+foram+estudantes+de+

Direito+e+participaram+das+lutas+sociais+como+militantes+em+seus+

países.+ Além+ disso,+ despertamos+ tal+ atenção+ pela+ escassez+ de+

trabalhos+ e+ pesquisas+ sobre+ estes+ autores.+ Inclusive,+ a+

historiadora+ Edilene+ Toledo,+ em+ um+ artigo+ publicado+ em+ 2009+

sobre+Edmondo+Rossoni,+fez+a+seguinte+observação:+“[Benjamim+

Mota]+defendeu+também+muitos+outros+militantes,+sindicalistas,+

socialistas+e+anarquistas,+ameaçados+de+expulsão.+Uma+biografia+

desse+ interessante+ personagem+ ainda+ está+ por+ ser+ escrita.”1+ + É+

com+a+pretensão+de+protagonizar+a+história+de+militância+desse+

advogado+anarquista+brasileiro+que+a+primeira+parte+do+presente+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1  Mais informações: 

<http://segall.ifch.unicamp.br/publicacoes_ael/index.php/cadernos_ael/article/
view/156>. 

trabalho+ realiza+ algumas+ considerações+ sobre+ sua+ vida+ e+ obra,+

com+destaque+ ao+ ensaio+ publicado+ em+1917+n’A%Plebe,+ para+ no+

segundo+ momento+ fazermos+ referência+ ao+ pensamento+

econômico+de+Marx+a+partir+da+experiência+russa+de+Ilich+Rubin.+

No+ que+ tange+ a+ metodologia,+ a+ escolha+ do+ método+ de+

abordagem+ foi+ o+ histórico_dialético,+ já+ que+ encontramos+ nos+

textos+ destes+ militantes+ referências+ ao+ pensamento+

socioeconômico+marxiano+fundado+na+contradição+ontológica+do+

trabalho+sob+a+égide+da+luta+de+classes.+A+escolha+deste+método+é+

justificada+pelo+fato+de+que+“o+marxismo+é+a+filosofia+insuperável+

do+nosso+tempo.+Ele+é+insuperável+porque+as+circunstâncias+que+

o+ engendram+ não+ foram+ superadas”+ (SARTRE,+ 1972,+ p.25).+ O+

método+de+procedimento+foi+o+monográfico+que+“[...]+consiste+no+

estudo+ de+ determinados+ indivíduos,+ profissões,+ condições,+

instituições,+grupos+ou+comunidades,+ com+a+ finalidade+de+obter+

generalizações”.+ (ANDRADE+apud+ OLIVEIRA,+ 1999,+ p.+ 29).+ Para+

levantar+ os+ dados+ da+ presente+ pesquisa+ elegeu_se+ a+ técnica+

bibliográfica+por+abarcar,+ segundo+Lakatos+&+Marconi+ (2007,+p.+

185),+

[...]+ toda+ a+ bibliografia+ já+ tornada+ pública+ em+
relação+ ao+ tema+ de+ estudo,+ desde+ publicações+
avulsas,+ boletins,+ jornais,+ revistas,+ livros,+
pesquisas,+ monografias,+ teses,+ material
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+cartográfico,+etc.,+até+meios+de+comunicação+orais:+
rádio,+gravações+em+fita+magnética+e+audiovisuais:+
filmes+[...].+

2 Benjamim%Mota:%anticlerical%e%anarquista%

Benjamin+ Mota+ (1870_1940)+ foi+ um+ jornalista+ e+

advogado+brasileiro+que+aderiu+ao+anarquismo,+defendeu+muitos+

militantes+ da+ época+ e+ escreveu+ um+ dos+ primeiros+ livros+

anarquistas:+“Rebeldia”.+Entre+1901_1904,+dirigiu+em+São+Paulo+o+

periódico+ A% Lanterna,+ o+ qual+ posteriormente+ ficou+ a+ cargo+ de+

Edgar+Leuenroth.+%

Os+ jornais+ tinham+ um+ papel+ relevante+ na+ difusão+ das+

ideias+e+no+aspecto+pedagógico_político.+A+Primeira+República+foi+

um+ cenário+ de+ grandes+ atuações+ dos+ movimentos+ sociais+ e+ da+

pluralidade+ de+ ideias.+ Uma+ historiografia+ mais+ integralizada+

busca+entender+os+autores+relacionando_os+aos+conflitos+de+seu+

tempo+ histórico,+ isto+ é,+ verifica+ os+ interesses+ individuais+ e+

coletivos+ que+ promoveram+ nessas+ pessoas+ o+ desejo+ de+ lutar+

contra+as+estruturas+opressoras+da+época.+Várias+forças+atuavam+

na+ sociedade+ brasileira+ naquele+ período,+ dentre+ elas+ a+ Igreja+

Católica.+Benjamim+Mota,+que+também+escrevia+colunas+no+jornal+

O% Brazil,% publicou+ uma+ série+ de+ artigos+ contra+ o+ padre+ Julio+

Maria,+que+tinha+formação+profissional+em+Direito.+A+reunião+de+

todos+ estes+ artigos+ foi+ dada+ em+ forma+ de+ livro,+ o+ qual+ foi+

intitulado+“A%razão%contra%fé”,+publicado+em+1900.++

+ Neste+livro,+Mota+contraria+os+argumentos+teológicos+

do+ padre+ a+ partir+ do+ ponto+ de+ vista+ científico_evolucionista.+

Enquanto+ para+ o+ padre+ Julio+ a+ sociedade+ brasileira+ vivia+ uma+

crise+moral,+ para+Mota+ “essa+ crise,+ como+ em+ todos+ os+ países,+ é+

econômica,+ tem+ sua+ origem+nas+ desigualdades+ sociais,+ na+ atual+

organização+ das+ sociedades+ modernas,+ que+ deu+ origem+ ao+

proletariado”+ (MOTA,+ 1933,+ p.+ 25).+ O+ objetivo+ da+ Igreja+ era+

doutrinar+ e+ intitular+ como+ pecadores+ e+ desobedientes+ os+

indivíduos+ que+ lutavam+ contra+ as+ opressões+ da+ época+ a+ fim+ de+

mantê_los+ passivos+ e+ fieis+ às+ leis+ divinas.+ Ao+ longo+ do+ livro,+ o+

posicionamento+anticlerical+de+Benjamim+Mota+ganha+contornos+

com+ a+ identificação+ teórica+ dos+ anarquistas.+Nessa+ perspectiva,+

Benjamim+afirmava:+“sou+anarquista+e+sei+o+que+seja+a+Anarquia,+

assim+ como+ sei+ o+ que+ foram+ os+ patriarcados+ primitivos;+ assim+

como+sei+o+que+é+a+monarquia+e+o+que+é+a+república,+assim+como+

sei+ o+ que+ foi+ o+ cristianismo+ primitivo+ e+ o+ que+ é+ o+ catolicismo+

atual”+(MOTA,+1933,+p.+46_47).+

+
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+ O+ autor+ também+ critica+ intensamente+ aqueles+ que+

associam+anarquia+à+desordem,+pois,+segundo+ele,+estas+pessoas+

esquecem+ que+ o+ anarquismo+ é+ uma+ forma+ de+ atuação+ política+

que+ busca+ pôr+ fim+ às+ desigualdades+ da+ sociedade+ burguesa+ e+

construir+ relações+ sociais+ mais+ livres+ e+ igualitárias.+ Por+ isso+

dizia:+ “eu+ sou+ anarquista+ porque+ estudando+ compreendi+ a+

desnecessidade+ de+ um+ senhor,+ isto+ é,+ eu+ sou+ um+ homem+

emancipado+do+espírito+de+servidão”+(MOTA,+1933,+46).+A+busca+

pela+ autogestão+ e+ por+ uma+ sociedade+ emancipada+ são+ os+

princípios+basilares+dos+anarquistas.+É+ imprescindível+destacar,+

contudo,+ que+ na+ Primeira+ República+ havia+ várias+ doutrinas+

teóricas,+ dentre+ elas,+ socialistas,+ anarquistas,+ sindicalistas+

revolucionários,+ anarcocomunistas.+Não+podemos+esquecer+que+

o+fluxo+de+imigração+para+o+Brasil+teve+um+papel+importante+na+

divulgação+ destas+ ideias.+ Nos+ textos+ de+ Benjamim+ Mota,+ é+

possível+ encontrar+ autores+ de+ correntes+ diversas+ como,+ por+

exemplo,+Marx+e+Bakunin.+

+ No+ movimento+ operário+ brasileiro+ da+ Primeira+

República+ havia+ uma+ plasticidade+ de+ ideias,+ pois+ muitas+ vezes+

teóricos+ de+ posicionamento+ oposto+ eram+ citados+ nos+ textos+

como+se+tivessem+a+mesma+ideologia+de+luta.+Além+disso,+muitos+

militantes+ brasileiros+ transitavam+ entres+ essas+ correntes+ a+

depender+da+estratégia+de+luta.+Essa+peculiaridade+brasileira+foi+

bastante+ diversa+ do+movimento+ operário+ europeu+ cindido+ pelo+

confronto+de+ideias+entre+Bakunin+e+Marx.+Contudo,+o+fato+de,+no+

Brasil,+ o+ processo+ de+ associação+ da+ classe+ operária+ ter+ sido+

diferente+ “não+ significava+ necessariamente+ confusão+ ou+

indefinição+ ideológica,+mas+poderia+muito+bem+ser+uma+seleção+

de+ textos+ que+ encontrava+ uma+ sintonia+ na+ prática+ sindical+ dos+

operários+que+militavam+no+Brasil”+(COSTA,+2013,+p.+93).+

2.1 A%história%das%ideias%na%primeira%república:%“A%Plebe”%

Encontramos+ no+ Jornal+ “A+ Plebe”+ (1917)+ textos+ de+

Benjamim+Mota.+Destacamos+o+primeiro+número+do+periódico,+o+

qual+ traz+ um+ ensaio+ intitulado+ “O+ pobre+ é+ um+ vadio?”+ (ver+

imagem+ abaixo).+ Nele,+Mota+ contraria+ as+ teses+ defendidas+ pelo+

jornal+“Correio+Paulistano”,+que+defende+a+ideologia+de+que+só+é+

pobre+quem+não+quer+trabalhar.+Segundo+Mota,+este+jornal,+além+

de+ser+tendencioso,+buscava+alienar+a+classe+trabalhadora.++

No+ decorrer+ do+ texto,+ Mota+ desenvolve+ uma+ crítica+ às+

condições+precárias+dos+trabalhadores+da+época,+como+a+jornada+

de+ trabalho+ excessiva,+ os+ baixos+ salários+ e+ a+ exploração+ diária.
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+ Com+ base+ nisso,+ fica+ evidente+ a+ crítica+ da+

subordinação+do+trabalho+na+sociedade+capitalista,+em+especial+a+

contradição+ do+ trabalho+ humano+ na+ sociedade+ burguesa,+ por+

gerar+riqueza+para+alguns+e+pobreza+para+a+maioria.+Ao+final+do+

texto,+ Mota+ faz+ referência+ à+ obra+ de+ Marx+ e+ usa+ a+ categoria+

econômica+ da+ mais_valia,+ cuja+ teoria+ se+ baseia+ na+ própria+

dialética+ do+ trabalho+ (riqueza+ e+ miséria).+ Esta+ contradição+ já+

havia+ sido+ anunciada+ seguindo+ a+ verificação+ de+ que+ “o+

trabalhador+ se+ torna+ tanto+ mais+ pobre+ quanto+ mais+ riqueza+

produz,+ quanto+ mais+ a+ sua+ produção+ aumenta+ em+ poder+ e+

extensão.+ O+ trabalhador+ se+ torna+ uma+ mercadoria+ tão+ mais+

barata+quanto+mais+mercadorias+cria.”+(MARX,+2004,+p.+80).++

+

Imagem+1+–+“A+Plebe”,+n°+01,+9+de+Junho+de+1917+

+
Fonte:+Biblioteca+Digital+UNE
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3 Breves%considerações%sobre%a%história%das%ideias%

econômicas%

No+final+do+século+XVIII,+a+Economia+Política+surge+como+

disciplina+ autônoma,+ interagindo+ com+ as+ mudanças+ sociais+ e+

econômicas+decorrentes+da+Revolução+Francesa+e+da+Revolução+

Industrial+(BELLUZZO,+1987).+Neste+contexto,+o+objeto+e+método+

dessa+ nova+ ciência+ são+ constituídos+ e+ problematizados+ na+

tentativa+ de+ elaborar+ explicações+ teóricas+ acerca+ das+

transformações+na+sociedade.+Diante+disso,+ “o+conceito+de+valor+

surge+como+pedra+angular+da+investigação+clássica.+Adam+Smith+

e+David+Ricardo,+ quaisquer+ que+ sejam+ as+ diferenças+ entre+ eles,+

perseguem,+ através+ do+ conceito+ de+ valor,+ a+ essência+ da+

“naturalidade”+da+sociedade+que+viam+nascer”+(BELLUZZO,+1987,+

p.+10,+grifo+nosso).++++

Para+Smith+e+Ricardo,+o+ trabalho+é+a+medida+padrão+do+

valor+ de+ troca+ das+ mercadorias,+ porém+ a+ ênfase+ na+ “ordem+

natural”+ das+ coisas+ faz+ com+ que+ as+ estruturas+ burguesas+ não+

sejam+ questionadas+ por+ estes+ autores+ e+ o+ trabalho+ para+ o+

proletariado+ seja+ “o+ eterno+ castigo+ dos+ homens”+ (BELLUZZO,+

1987).+Em+direção+ contrária,+ Friedrich+Engels+publica+o+ livro+A%

situação% da% classe% trabalhadora% na% Inglaterra+ (1845),+ cujo+

objetivo+ é+ demonstrar+ as+ contradições+ do+ trabalho+ humano+

(riqueza+ e+ pobreza)+ a+ partir+ da+ realidade+ empírica+ dos+

trabalhadores.+Conforme+afirmava+no+prefácio+do+ livro,+ a+ ele+ já+

“não+interessava+um+conhecimento+apenas%abstrato%de+meu+tema+

–+ eu+ queria+ conhecer_vos+ em+ vossas+ casas,+ observar_vos+ em+

vossa+vida+cotidiana,+debater+convosco+vossas+condições+de+vida+

e+tormentos;+eu+queria+ser+uma+testemunha+de+vossas+lutas+(...)”+

(ENGELS,+2008,+p.+37).++

Este+ livro+de+Engels+ influenciou+bastante+os+estudos+de+

Marx,+uma+vez+que+ele+realiza+críticas+aos+economistas+clássicos+

e+ antecipa+ alguns+ fundamentos+ da+ teoria+ marxista+ do+ valor.+

Apesar+ da+ “exemplar+ modéstia,+ Engels+ nunca+ consentiu+ que+ o+

considerassem+senão+o+“segundo+violino”+junto+a+Marx.+Mas+este,+

sem+dúvida,+ ficaria+ longe+de+criar+uma+obra+tão+ impressionante+

pela+ complexidade+ e+ extensão+ se+ não+ contasse+ com+ o+ amigo,+

companheiro,+ incentivador+e+ crítico”+ (GORENDER,+2013,+p.+20).+

Já+ nos+ anos+ de+ 1944,+ nos+ Anais+ Franco_Alemães,+ quando+

apareceu+um+texto+de+Engels+intitulado+Esboço%de%uma%crítica%da%

economia%política,+Marx+demonstraria+encanto+pelas+ideias+e+pelo+

autor+ “chegando+a+classificá_lo+de+genial”+ (GORENDER,+2013,+p.+

18).
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+ Com+a+pretensão+de+contrapor+o+pensamento+burguês+

na+ economia+ política,+ Marx+ se+ dedica+ às+ leituras+ dos+ seus+

predecessores.+ Nesse+ sentido,+ “a+ residência+ em+ Londres+

favorecia+ tal+ empresa,+ pois+ constituía+ o+ melhor+ ponto+ de+

observação+do+funcionamento+do+modo+de+produção+capitalista+e+

de+ uma+ formação+ social+ tão+ efetivamente+ burguesa+ quanto+

nenhuma+ outra+ do+ continente+ europeu”+ (GORENDER,+ 2013,+ p.+

25).+Em+oposição+aos+economistas+clássicos,+Marx+não+entende+o%

valor+ como+ essência+ da+ naturalidade+ social,+ mas+ sim+ como+

expressão+ de+ uma+ sociedade+ em+ que+ os+ indivíduos+ só+ existem+

como+produtores+de+valores+de+troca,+o+que+significava+a+negação+

da+existência+natural+(BELLUZZO,+1987).++

A+teoria+do+valor_trabalho+desde+o+final+do+século+XVIII+é+

cercada+ de+ várias+ polêmicas+ e+ divergências.+ Esta+ relevante+

matriz+ teórica+ é+ renegada+ dentro+ do+ próprio+ marxismo.+ Em+

1817,+ David+ Ricardo+ já+ afirmava+ que+ “de+ nenhuma+ outra+ fonte+

brotam+ tantos+ erros+ nem+ tanta+ diferença+ de+ opinião,+ nesta+

ciência,+ quanto+ das+ ideias+ confusas+ que+ estão+ associadas+ à+

palavra+valor”+(RICARDO,+1996,+p.+25).++++++

4 Isaac%Ilich%Rubin:%propagação%da%teoria%marxista%do%valor%%

+ No+ ano+ de+ 1886,+ Isaac+ Ilich+Rubin+ nasce+ na+ Letônia.+

Em+ 1906,+ ingressa+ na+ Universidade+ de+ São+ Petersburgo+ para+

estudar+Direito,+vindo+a+concluir+o+curso+em+1910.+Nesta+época,+

já+manifestava+ interesse+pela+economia+política.+Mudou_se+para+

Moscou+ e+ passou+ a+ militar+ pelo+ Bund+ (organização+ de+

trabalhadores+ judeus).+ Após+ 1917,+ inicia+ sua+ carreira+ como+

professor+ de+ Economia+ Política+ e+ mantém+ contato+ com+ David+

Riazanov,+que+o+delega+a+tarefa+de+traduzir+as+obras+econômicas+

de+Marx+ para+ o+ russo.+ Em+1923,+Rubin+ publica+Ensaios% sobre% a%

teoria% do% valor% de% Marx,+ que+ o+ torna+ conhecido+ e+ prestigiado+

(PAULA;+CERQUEIRA,+2014)2.+

Pode_se+dizer+que+“o+livro+de+Rubin+A%Teoria%Marxista%do%

Valor,+ é+ a+ mais+ bem+ sucedida+ tentativa+ de+ diferenciar+ a+

problemática+ marxista+ do+ valor+ daquela+ proposta+ pelos+

economistas+clássicos”+(BELLUZZO,+1987,+p.+11).+Contrariamente+

aos+ seus+ antecessores,+ Marx+ não+ resume+ sua+ teoria+ do+ valor_

trabalho+ a+ uma+ “lei+ natural”+ da+ sociedade,+ assim+ como+ não+

constrói+uma+ teoria+deslocada+da+práxis+do+operário.+No+ livro+ I

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!! Conforme! os! autores! indicam! no! texto,! as! informações! biográficas! sobre!

Rubin! foram! extraídas! majoritariamente! do! artigo:! VASINA,! L.! I.! I.! Rubin! –!
Marxforscher! und! Politökonom.!Beiträge( zur( Marx.Engels.Forschung.! Neue!
Folge,!1994.!p.!144–149.!
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do+Capital+encontramos+o+cerne+da+teoria+de+Marx:+“esse+coração+

é+ a+ teoria+do+mais_valor,+ que+os+proletários+ compreendem+sem+

nenhuma+ dificuldade,+ já+ que+ é+ simplesmente+ a+ teoria+ científica+

daquilo+ que+ eles+ experimentam+ no+ dia+ a+ dia:+ a+ exploração% de%

classe”+(ALTHUSSER,+2013,+p.+46).+++

O+ livro+ de+ Rubin+ torna_se+ fundamental+ para+

compreender+ as+ categorias+ econômicas+ e+ a+ forma+ social+ no+

capitalismo+ sem+ deturpações+ à+ teoria+marxiana.+ Na+ Introdução+

do+livro,+Rubin+afirma+que+existe+uma+forte+ligação+entre+a+teoria+

econômica+ de+ Marx+ e+ sua+ teoria+ sociológica;+ este+ elo+ seria+ o+

materialismo+ histórico3.+ Nesse+ sentido,+ ele+ afasta+ as+

interpretações+ economicistas+ e+ mecanizadas+ de+ Marx,+ assim+

como+ faz+menção+ a+Hilferding+ para+ enfatizar+ a+ centralidade+ do+

trabalho+ através+ da+ relação+ entre+ a+ teoria+ do+ mais_valor+ e+ a+

teoria+do+materialismo+histórico.+++++++

É+ importante+ esclarecer+que+o+processo+de+ trabalho+ao+

qual+Marx+faz+alusão+não+se+assemelha+às+formas+instintivas,+até+

porque+segundo+ele+há+“um+incomensurável+ intervalo+de+tempo+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!! Para!Kautsky!(2002,!p.!39):!“A!concepção!materialista!da!História!marca!uma!

data!memorável.!Com!ela!começa!uma!nova!era!da!ciência,!apesar!de!todas!
as!contestações!dos!sábios!burgueses.![...]!Ela!realizou,!com!efeito,!a!união!do!
movimento! operário! e! do! socialismo,! criando! assim! as! condições! mais!
favoráveis!à!luta!de!classes!proletária”.!

[que]+ separa+ o+ estágio+ em+ que+ o+ trabalhador+ se+ apresenta+ no+

mercado+ como+ vendedor+ de+ sua+ própria+ força+ de+ trabalho+

daquele+ em+que+ o+ trabalho+ humano+ ainda+ não+ se+ desvencilhou+

de+sua+forma+instintiva”+(MARX,+2013,+p.+255).+Um+interessante+

aprofundamento+ acerca+ da+ dimensão+ teleológica+ do+ trabalho+ e+

da+ gênese+ ontológica+ do+ ser+ social+ foi+ feita+ por+G.+ Lukács,+ para+

quem:+

[...]+ o+ desenvolvimento+do+ trabalho+ contribui+ para+
que+o+caráter+de+alternativa+da+práxis+humana,+do+
comportamento+ do+ homem+ para+ com+ o+ próprio+
ambiente+e+para+consigo+mesmo,+se+baseie+sempre+
mais+ em+ decisões+ alternativas.+ A% superação% da%
animalidade%através%do%salto%até%a%humanização%no%
trabalho,+a+superação+do+caráter+epifenomênico+da+
determinação+meramente+biológica+da+consciência,+
ganham+ assim,+ com+ o+ desenvolvimento+ do+
trabalho,+ uma+ tendência+ a+ reforçar_se+
permanentemente,+ a+ tornarem_se+ universais+
(LUKÁCS,+[19__?],+p.+36,+grifo+nosso).++++

A+ centralidade+ do+ trabalho+ na+ teoria+ marxiana+

compreende,+ portanto,+ a+dialética+ (riqueza_pobreza),+ e+ a+ revela+

tanto+no+processo+de+produção+material+quanto+na+forma+social+

da+economia+capitalista.+Nessa+perspectiva,+a+economia+política,+

para+ Marx,+ não+ poderia+ ser+ entendida+ como+ “uma+ ciência+ das+

relações+entre% coisas,%como+pensavam+os+ economistas+ vulgares,+

nem+ entre+ as% pessoas% e% as% coisas,+ como+ afirmou+ a+ teoria+ da
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utilidade+ marginal,+ mas+ das+ relações+ entre% as% pessoas+ no+

processo+ de+ produção”+ (RUBIN,+ 1987,+ p.+ 15,+ grifo+ do+ autor).+

Logo,+ segundo+ Rubin,+ a+ teoria+ de+ Marx+ não+ desprezava+ o+

conteúdo+social+e+histórico+da+nova+ciência+que+surgia.++

Com+ a+ pretensão+ de+ indicar+ os+ fundamentos+ da+ teoria+

marxiana+do+ valor_trabalho,+ o+ livro+de+Rubin+ é+ estruturado+ em+

duas+ partes.+ Na+ primeira,+ intitulada+ A% teoria% de% Marx% sobre% o%

Fetichismo%da%Mercadoria,+o+autor+defende+a+tese+de+que+“a+teoria+

do+ fetichismo+é,+per% se,+ a+base+de+ todo+o+ sistema+econômico+de+

Marx,+particularmente+de+sua+ teoria+do+valor”+ (RUBIN,+1987,+p.+

19).+ Para+ ele,+ tanto+ os+ defensores+ quanto+ os+ adversários+ do+

marxismo+ isolaram+ a+ teoria+ do+ fetichismo+ da+ teoria+ econômica+

de+Marx+e+incorreram,+consequentemente,+em+um+grave+erro.+Até+

porque,+ “na+ economia+ mercantil,+ as+ coisas,+ os+ produtos+ do+

trabalho,+ têm+ uma+ dupla+ essência:+material+ (técnico_natural)+ e+

funcional+ (social)”+ (RUBIN,+ 1987,+ p.+ 26).+ É+ com+ o+ objetivo+ de+

explicar+ porque+ na+ economia+ capitalista+ o+ trabalho+ social+

adquire+ “características+ materiais”+ e+ as+ coisas+ “características+

sociais”+que+destacamos+a+importância+da+primeira+parte+do+livro+

de+Rubin.++

Nesse+caminho,+o+autor+demonstra+que,+de+modo+diverso+

da+ organização+ feudal,+ os+ componentes+ da+ produção+ na+

sociedade+capitalista+pertencem+a+ três+ classes+distintas:+ a+ terra+

ao+proprietário,+os+meios+de+produção+ao+capitalista+e+a+força+de+

trabalho+ aos+ trabalhadores+ assalariados.+ Esses+ sujeitos+ são+

possuidores+ de+ mercadorias+ independentes+ entre+ si,+ porém+ o+

capitalista+ precisa+ reunir+ todos+ os+ elementos+ essenciais+ à+

produção+ por+ meio+ da+ compra+ e+ venda+ e+ para+ isso+ precisa+ de+

capital+ suficiente.+ “Esta+ estreita+ vinculação+ das+ relações+ de+

produção+entre+as+pessoas+ao+movimento+das+coisas+no+processo+

material+de+produção+leva+à+‘reificação’+das+relações+de+produção+

entre+as+pessoas”+(RUBIN,+1987,+p.+33).++++++++++

Na+ sociedade+ capitalista,+ os+ indivíduos+ interagem+ uns+

com+ou+outros+enquanto+proprietários+de+mercadorias,+ou+seja,+

possuidores+ de+ coisas.+ “Desta+maneira,+ a+ aparente+ contradição+

entre+a+‘reificação+das+pessoas’+e+a+‘personificação+das+coisas’+se+

resolve+ no+ dialético+ e+ ininterrupto+ processo+ de+ reprodução”+

(RUBIN,+1987,+p.+39,+grifo+nosso).+A+partir+disso+Rubin+identifica+

na+ teoria+marxiana+ a+ forma+ social+ das+ coisas,+ o+ que+ significava+

diferenciar+Marx+ dos+ autores+ burgueses,+ cujas+ teorias+ estavam+

restritas+ao+aspecto+ formal+do+ trabalho+na+economia+mercantil_
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capitalista+em+detrimento+dos+nexos+internos,+isto+é,+das+relações+

sociais.++

Em+ decorrência,+ Rubin+ (1987,+ p.+ 40)+ entende+ que+ “foi+

Marx+ quem+ introduziu+ um+ método+ sociológico+ na+ economia+

política”.+ Esse+ método+ buscava+ compreender+ as+ relações+ de+

produção+ entre+ as+ pessoas+ que+ se+ constituíam,+ no+ capitalismo,+

enquanto+ sujeitos+ detentores+ de+ mercadoria.+ Assim,+ a+

metodologia+ dialética+ marxiana+ se+ afasta+ das+ interpretações+

abstratas+ dos+ economistas+ clássicos+ e+ do+ método+ analítico+

utilizado+ por+ estes.+ Pode_se+ dizer+ que+ “a+ revolução+ que+ Marx+

realizou+na+Economia+Política+consiste+em+ele+ter+considerado+as+

relações+ de+ produção+ sociais+ que+ estão+ por+ trás+ das+ categorias+

materiais.+ É+ esse+ o+ verdadeiro+ objeto+ da+ Economia+ Política+

enquanto+ciência+social”+(RUBIN,+1987,+p.+61).++++++++

Na+ primeira+ parte+ do+ livro,+ Rubin+ enfatiza+ os+

fundamentos+da+ teoria+marxiana+do+valor,+a+ fim+de+expressar+a+

complexidade+da+obra+de+Marx+sem+fragmentá_la+ou+reduzi_la+a+

um+viés+economicista.+Tarefa+esta+que+já+tinha+sido+iniciada+por+

Engels+(s/d,+p.+48),+quando+entendia+que:++

Essas+ duas+ grandes+ descobertas+ –+ a+ concepção+
materialista+da+história+e+a+revelação+do+segredo+de+
produção+ capitalista+ através+ da+ mais_valia+ –+ nós+
devemo_las+ a+ Karl+ Marx.+ Graças+ a+ elas,+ o+

materialismo+converte_se+numa+ciência,+que+só+nos+
resta+ desenvolver+ em+ todos+ os+ seus+ detalhes+ e+
concatenações.++++++++

A+ parte+ II+ do+ livro+ de+Rubin+ tem+por+ título+A% teoria% de%

Marx% sobre% o% ValorQTrabalho,% na+ qual+ o+ autor+ aborda+

detalhadamente+ a+ teoria+ de+Marx+ sobre+ o+ valor,+ tanto+ a+ forma+

quanto+ o+ conteúdo.+ Além+ disso,+ esclarece+ a+ distinção+ entre+

trabalho+ concreto+ e+ trabalho+ abstrato,+ o+ qual+ para+ Marx+ “cria+

valor”.+Ao+longo+do+texto+de+Rubin+o+que+fica+visível+é+a+proposta+

do+autor+em+demonstrar+que+“a+teoria+do+valor_trabalho+não+está+

baseada+numa+análise+das+transações+de+troca+enquanto+tais+em+

sua+ forma+ material,+ mas+ na+ análise+ das+ relações+ sociais+ de+

produção+ que+ se+ expressam+ nas+ transações”+ (RUBIN,+ 1987,+ p.+

77).+++++++++

No+Capital,+Marx+apresenta+a+“forma+valor”,+partindo+do+

pressuposto+ de+ que+ “a+ força+ humana+ de+ trabalho+ em+ estado+

fluido,+ ou+ trabalho+ humano,+ cria+ valor,+mas+ não+ é,+ ela+ própria,+

valor.+ Ela+ se+ torna+ valor+ em+ estado+ cristalizado,+ em+ forma+

objetiva”++(MARX,+2013,+p.+128).+Se+a+teoria+do+valor_trabalho+foi+

alvo+de+críticas+por+diversos+autores,+o+livro+de+Isaak+Illich+Rubin+

tem+um+papel+importante+na+tradição+marxista,+pois+esclarece+a+

complexidade+ teórica+ de+ Marx+ e+ o+ ponto+ central+ do+ valor
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enquanto+forma.+Segundo+Rubin+(1987,+p.+83),+“devemos+passar+

do+ valor+ como+ magnitude+ quantitativamente+ determinada.+ Em+

outras+ palavras,+ devemos+ passar+ da+ teoria+ da+ “magnitude+ do+

valor”+ para+ a+ teoria+ da+ “forma+ de+ valor”+ (wertform)”.+ Em+ uma+

nota+ de+ rodapé,+ ele+ esclarece+ que+ a+ “forma+ valor”+ significa+

conceber+ o+ valor+ a+ partir+ das+ formas+ sociais+ e+ não+mistificá_lo+

como+faziam+os+economistas+burgueses.+++

As+divergências+ acerca+da+ teoria+marxiana+não+ tiveram+

repercussões+ apenas+ no+ campo+ teórico,+ mas+ também+ na+ vida+

prática+dos+autores.+Por+exemplo,+“Rubin,+sujeito+e+representante+

do+ melhor+ que+ a+ Revolução+ Russa+ aportou+ como+ renovação+

cultural,+foi+uma+das+incontáveis+vítimas+da+repressão+stalinista”+

(PAULA;+CERQUEIRA,+2014,+p.+11).+Preso+várias+vezes,+torturado+

e+ executado+ em+ 1937,+ Rubin+ “foi+ um+ dos+ grandes+ nomes+ do+

pensamento+ econômico+ marxista,+ um+ dos+ mais+ criativos+ e+

consistentes+intérpretes+de+Marx”+(PAULA;+CERQUEIRA,+2014,+p.+

11).++

+

+

+

5 Considerações%finais%

A+ ideia+deste+ trabalho+ foi+ considerar+ a+ atuação+política+

de+ Benjamim+ Mota+ e+ Ilich+ Rubin+ como+ uma+ resposta+ às+

demandas+do+ seu+ tempo+histórico.+A+partir+da+ leitura+do+artigo+

“O% pobre% é% vadio?”,+ publicado+ no+ jornal+ A% Plebe+ em+ 1917+ foi+

possível+ responder+ a+ hipótese+ estabelecida+ neste+ trabalho,+ de+

que+ apesar+ das+ particularidades+ conjunturais+ do+ Brasil,+ havia+

sim+ influência+ e+ repercussões+na+Primeira+República+das+ ideias+

marxianas.+ Comprovamos,+ portanto,+ que+ a+ centralidade+ da+

exploração+ do+ trabalho+ na+ sociedade+ capitalista+ explicada+ pela+

teoria+ do+ valor_trabalho+ de+ Marx+ teve+ influências+ distintas+ em+

vários+países+e+no+movimento+operário+internacional,+quer+entre+

os+ militantes+ brasileiros,+ como+ Benjamim+ Mota,+ quer+ nos+

militantes+russos,+como+Isaak+Illich+Rubin.%
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ENTRE%A%SOCIOLOGIA%E%A%TEORIA%DA%

ARGUMENTAÇÃO:%OS%LIMITES%DO%RACIOCÍNIO%

ANALÍTICO0FORMAL%NA%MODERNIDADE%JURÍDICA%

Marjorie%Carvalho%de%Souza*%

Resumo:% Situando+ a+ modernidade+ ocidental+ como+ o+ período+ da+ história+
caracterizado+ pelo+ triunfo+ da+ ciência+ enquanto+ método+ de+ conhecimento+
analítico_formal+ capaz+de+ fornecer+ respostas+ seguras+e+objetivas,+ este+ artigo+
se+dedica+a+investigar+os+limites+da+racionalidade+técnica+no+estudo+do+Direito+
a+partir+dos+escritos+de+Chaim+Perelman+e+Max+Weber.+Com+esse+objetivo,+será+
traçado+ um+ diálogo+ entre+ a+ teoria+ da+ argumentação+ do+ filósofo+ belga+ e+ a+
sociologia+ weberiana,+ de+ maneira+ a+ relacionar+ as+ contribuições+ que+ os+
diagnósticos+e+prognósticos+desses+autores+oferecem+à+ciência+jurídica.+

Palavras0chave:%Nova+retórica.+Politeísmo+de+valores.+Raciocínio+jurídico.%

1 Introdução%

Alçado+ ao+ posto+ de+ método+ de+ conhecimento+

privilegiado+ para+ alcançar+ a+ verdade,+ a+ racionalidade+ científica+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*!! Acadêmica!da!quarta! fase!da!graduação!em!Direito!da!Universidade!Federal!

de!Santa!Catarina.!Pesquisadora!bolsista!do!Programa!Institucional!de!Bolsas!
para! Iniciação! Científica.!Membro! do! grupo! interinstitucional! de!História! da!
Cultura! Jurídica! –! Ius! Commune.! Currículo! Lattes:!
<http://lattes.cnpq.br/8363416614470337>.!

atrofiou+ a+ noção+ de+ razão+ na+ modernidade+ reduzindo_a+ à+

evidência+ analítica+ e+ à+ lógica+ formal,+ em+ detrimento+ da+

concepção+de+ argumentação+dialética+ com+a+qual+ coexistia+ sem+

hierarquização+ nos+ escritos+ aristotélicos+ sobre+ as+ modalidades+

de+raciocínio.+

Transplantado+ para+ o+ estudo+ do+ Direito,+ o+ modelo+

cientificista+gera+incongruências+metodológicas+à+medida+que+se+

revela+ a+ insuficiência+ do+ raciocínio+ analítico_formal+ para+

comportar+ a+ controvérsia+ que+ permeia+ as+ lides+ jurídicas.+ O+

Direito+ não+ funciona+ por+ evidências+ das+ quais+ basta+

demonstração+ para+ verificar+ o+ que+ delas+ se+ afirma,+ nem+ pela+

dedução+de+conclusões+necessárias+a+partir+de+premissas+válidas.++

Quando+nem+a+experiência,+nem+a+dedução+lógica+podem+

fornecer+ soluções+ satisfatórias,+ essa+ concepção+ de+ razão+

demonstra_se+ limitada+ e+ insuficiente,+ tornando+ inevitável+ o+

recurso+ a+ um+ juízo+ de+ valor.+ Recusando+ a+ alternativa+ de+

abandonar+ às+ emoções,+ aos+ interesses+ e+ até+ à+ violência+ os+

problemas+relativos+à+ação+humana+e+na+tentativa+de+reabilitar+a+

noção+aristotélica+de+dialética,+Perelman+propõe+seu+ tratado+de+

argumentação+–+a+nova+retórica+–+como+alternativa+para+ampliar+

novamente+ as+ possibilidades+ do+ uso+ da+ razão.
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+ O+processo+de+racionalização+ocidental,+entretanto,+é+

objeto+de+análise+também+dos+estudos+do+sociólogo+Max+Weber,+

que+ o+ identifica+ como+ a+ marca+ da+ modernidade+ em+ todas+ as+

esferas+ da+ vida+ social.+ Recorrendo+ aos+ tipos+ ideais+ que+ ele+

constrói+no+âmbito+da+Sociologia+para+explicar+esse+processo+de+

racionalização+ das+ esferas+ de+ ação,+ será+ confrontado+ o+

prognóstico+ de+Weber+ –+ da+ natureza+ inconciliável+ e+ incoerente+

da+ vida+ cultural–+ coma+ proposta+ de+ Perelman+ de+ resgatar+ o+

discurso+dos+valores+do+âmbito+do+domínio+irracional.+Busca_se,+

assim,+ tomando+ consciência+ das+ limitações+ do+ raciocínio+

formalista+ no+ Direito,+ descortinar+ as+ possibilidades+ de+

desenvolvimento+da+razão+prática+na+lógica+jurídica.+

2 Os%limites%do%raciocínio%analítico%e%da%lógica%formal%no%
estudo%do%direito%

Cedendo+ ao+ itinerário+ habitual+ dos+ trabalhos+

acadêmicos+ de+ recorrer+ a+ prolegômenos+ de+ conceituação+ dos+

termos_chave+ que+ orientarão+ o+ desenvolvimento+ do+ texto,+

cumpre,+inicialmente,+esclarecer+alguns+significados+pelo+recurso+

à+fonte+primária+da+qual+provieram.+A+preocupação+de+delimitar+

esses+ conceitos+ decorre+ do+ compromisso+ com+ a+ honestidade+

intelectual+e+se+traduz+no+alerta+de+Pierucci+(2003,+p.+37)+de+que+

as+ categorias+ e+ as+ definições+ são+ a+ ferramenta+ de+ trabalho+ do+

pesquisador+e,+portanto,+devem+ser+adequadas+para+o+que+delas+

se+espera.+

Nesse+ sentido,+ busca_se+ em+ Aristóteles+ e+ no+ exame+

sistemático+ do+ desenvolvimento+ de+ ideias+ na+ filosofia+ que+

compõe+ seus+ escritos+ reunidos+no+Órganon1–+ especialmente+na+

obra+ Tópicos_+ a+ concepção+ de+ raciocínio,+ a+ partir+ da+ qual+ se+

distinguem+a+demonstração+analítica+e+a+argumentação+dialética.+

O+ filósofo+ grego+ parte+ da+ ideia+ de+ raciocínio+ como+ um+

argumento+em+que,+estabelecidas+certas+coisas,+outras+diferentes+

se+ deduzem+ necessariamente+ das+ primeiras+ (ARISTÓTELES,+

1973,+ p.+ 33)+ para+ diferenciar+ esses+ dois+ modos+ básicos+ de+

raciocinar.+ A+ demonstração+ analítica+ está+ calcada+ em+

proposições+ evidentes,+ que+ garantem+ a+ própria+ certeza+ e

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1! Conjunto das obras aristotélicas dedicadas à lógica, reunido nos primeiros 
séculos da era cristã pelos discípulos do autor. Essa denominação, que significa 
“instrumento” em grego, faz referência à ideia de que a lógica não seria parte 
integrante da ciência e da filosofia, mas apenas uma ferramenta que elas utilizam 
em sua construção. O Órganon inclui: as Categorias, que se debruça sobre os 
elementos do discurso, os termos da linguagem; Sobre a Interpretação, que trata 
do juízo e da proposição; os Analíticos (Primeiros e Segundos), que se ocupam do 
raciocínio formal (silogismo) e a demonstração científica; e os Tópicos, que 
expõem um método de argumentação geral, aplicável em todos os setores, tanto 
nas discussões práticas quanto no campo científico (ARISTÓTELES, 1973, p. 14).!
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conduzem+ à+ conclusão+ verdadeira,+ enquanto+ a+ argumentação+

dialética+ parte+ de+ opiniões+ geralmente+ aceitas,+ expressando_se+

em+ um+ argumento+ sobre+ enunciados+ prováveis+ dos+ quais+ se+

extraem+conclusões+verossímeis.++

Em+ que+ pese+ a+ ausência+ de+ hierarquização+ ou+

sobreposição+ entre+ eles+ na+ obra+ aristotélica,+ a+ concepção+ de+

dialética+ não+ recebeu+ igual+ atenção+ dos+ filósofos+ da+

modernidade,+ perdendo+ força+ para+ a+ noção+ de+ demonstração,+

que+se+encaixava+com+os+ideais+modernos+de+racionalidade+como+

precisão,+objetividade+e+exatidão+(SILVA,+2005,+p.+12).++

O+ afã+ racionalista+ e+ cientificista+ da+ Idade+Moderna+ que+

elevou+ o+ método+ científico+ à+ posição+ privilegiada+ com+ relação+

aos+ demais+ tipos+ de+ conhecimento+ deve_se,+ em+ grande+ parte,+

segundo+Chibeni+(2001,+p.+1),+ao+êxito+prático+obtido+pela+física,+

química+ e+ pela+ biologia,+ que+ redundaram+ na+ crença+ de+ que+ o+

saber+produzido+nessas+ciências+naturais+é+certo+e+seguro.+Essa+

pretensão+de+certeza+e+verdade+contaminou+também+as+ciências+

sociais,+ vindo+ respingar+ no+ Direito+ na+ tentativa+ de+ transpor+ o+

método+analítico+para+o+universo+jurídico,+sobretudo+a+partir+do+

século+ XIX.+ Contudo,+ a+ experiência+ histórica+ demonstrou+ a+

grande+dificuldade+desta+ transposição,+que+conduziu+o+ jurista+a+

cuidar+ apenas+ das+ relações+ lógico_formais+ dos+ fenômenos+

jurídicos,+ negligenciando+ seu+ conteúdo+ empírico+ e+ axiológico.+

(FERRAZ+JUNIOR,+1980,+p.+13).+

A+ relativização+ própria+ do+ saber+ historiográfico,+

acrescida+ da+ consciência+ da+ dinamicidade+ das+ relações+ sociais+

que+ a+ perspectiva+ sociológica+ evoca,+ revela+ a+ insuficiência+

metodológica+da+evidência+analítica+e+do+raciocínio+lógico_formal+

no+estudo+do+Direito.+Nesse+sentido,+Grossi+(2007,+p.+124)+situa+a+

historicidade+ das+ experiências+ jurídicas+ definindo_as+ como+

relativas+ a+ certos+ tempos,+ lugares,+ estágios+ de+ civilizações+

históricas,+ devendo+ ser+ fixadas+ como+ passíveis+ de+ variações+

devido+a+sua+elasticidade+natural.+A+atividade+do+historiador+do+

direito,+ nesse+ sentido,+ é+ advertir+ o+ jurista+ para+ o+ risco+ de+

imobilizar+o+direito+e+de+torná_lo+absoluto,+separando_o+do+fluido+

magma+ da+ sociedade.+ A+ paisagem+ jurídica,+ segundo+ o+ autor,+

assenta_se+nos+nervos+do+ social+ e+ é+ complexa+por+ sua+natureza+

(GROSSI,+ 2007,+ p.+ 68),+ característica+ que+ coloca+ em+ cheque+ a+

possibilidade+de+dedução+de+silogismos+verdadeiros+a+partir+de+

proposições+evidentes.+

Apesar+ de+ a+ pretensão+ universalista+ de+ verdade+ ter+

perpassado+vários+momentos+da+história+do+pensamento+jurídico
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–+ o+ ideal+ de+ jurisprudência+ universal+ encontra+ eco+ desde+ os+

juristas+ romanos,+ passando+ pelo+ direito+ canônico+ e+mais+ tarde+

pela+defesa+do+direito+natural+com+os+filósofos+racionalistas+–,+o+

movimento+ inexorável+ da+ história+ desconstrói+ os+monumentos+

teóricos+ que+ se+ pretendem+ imutáveis+ e+ eternos,+ relativizando+

qualquer+ concepção+ de+ Direito.+ As+ construções+ jurídicas+ são+

próprias+de+cada+sociedade,+sendo+para+este+sentido+que+aponta+

o+diagnóstico+de+Perelman+(2000,+p.+21):+

Esta+ conexão+ das+ leis+ com+ o+ meio+ e+ a+ época,+ sua+
dependência+ das+ condições+ políticas,+ sociais+ e+
culturais+ em+ que+ foram+ elaboradas,+ exclui+ a+
realização+ de+ uma+ jurisprudência+ universal,+ não+
apenas+ de+ fato,+ em+ razão+ da+ imperfeição+ dos+
legisladores,+ mas+ mesmo+ de+ direito,+ pois+ as+ leis+
deverão+ adaptar_se+ às+ sociedades+ que+ têm+ de+
reger.+

No+ que+ concerne+ especificamente+ à+ modernidade+

ocidental,+ o+ sociólogo+Max+Weber+ descreve_a+ como+ um+mundo+

desencantado2+ por+ um+ processo+ de+ racionalização+ que+ se+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Pierucci(2003, p. 145)elucida esse processo descrito por Weber: “Primeiro a 

religião (monoteísta ocidental) desaloja a magia e nos entrega o mundo natural 
desdivinizado, ou seja, devidamente fechado em sua ‘naturalidade’, dando-lhe, 
no lugar do encanto mágico que foi exorcizado, um sentido metafísico unificado, 
total, maiúsculo; mas depois, nos tempos modernos, chega a ciência empírico-
matemática e por sua vez desaloja essa metafísica religiosa, entregando-nos um 
mundo ainda mais naturalizado, um universo reduzido a um mecanismo causal, 
totalmente analisável e explicável, incapazes de qualquer sentido objetivo, 
menos ainda se for uno e total”. 

estende+a+ todos+os+âmbitos+possíveis+da+vida,+onde+cada+esfera+

passa+a+ser+autônoma,+independentemente+das+fundamentações+

axiológicas+religiosas.+Recorrendo+a+uma+metáfora+em+referência+

à+Idade+antiga,+Weber+define+a+cultura+moderna+como+permeada+

por+ um+ politeísmo+ de+ valores,+ em+ uma+ realidade+ fragmentada+

em+ várias+ esferas,+ entre+ as+ quais+ o+ indivíduo+ está+ livre+ pra+

escolher.+ Todavia,+ tudo+ o+ que+ faz+ não+ pode+ escapar+ de+ um+

insuperável+conflito3.+ “E+o+mesmo+acontece+em+todas+as+ordens+

da+vida”.+(WEBER,+1982,+p.+175).+

Diante+dessa+pluralidade+de+concepções+de+Direito+e+de+

valores,+reforça_se+a+impossibilidade+de+se+alcançar+uma+verdade+

absoluta,+mas+apenas+soluções+verossímeis.+Sendo+quase+sempre+

controvertido,+ o+ raciocínio+ jurídico,+ ao+ contrário+ do+ dedutivo+

puramente+ formal,+ só+muito+raramente+poderá+ser+considerado+

correto+ou+incorreto.+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Na sequência, o autor completa: “Pode-se desencantar o mundo ordenando-o 
sob um sentido que unifica, como fez a profecia ético-metafísica, e pode-se 
desencantá-lo estilhaçando este sentido unitário, como tem feito a ciência 
empírico-matemática.” (PIERUCCI, 2003, p. 185).!

3!! Aludindo ao processo de desencantamento do mundo descrito por Weber, 
Pierucci(2003, p. 139) diagnostica a guerra politeísta: “No mundo duplamente 
desencantado pela religião e pela moderna atitude cientifica, uma guerra 
politeísta. Ordens de vida conflitantes, valores últimos inconciliáveis, deuses 
intramundanos irredutivelmente plurais e autodeterminados”.!
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O+ direito,+ nesta+ perspectiva,+ não+ pode+ partir+ de+
premissas+ consideradas+ verdadeiras,+ pois,+ assim,+
só+ haveria+ uma+ decisão+ possível+ e+ obrigatória.+
Quando+ as+ premissas+ são+ enfraquecidas+ no+ seu+
rigor,+ através+ da+ dialética,+ não+ se+ impõe+ uma+
decisão+ como+ obrigatória,+ mas+ como+ a+ mais+
provável+ ou+ a+ melhor+ possível,+ naquele+ caso+
concreto.(SILVA,+2005,+p.+38_39).+

Além+ desse+ elemento+ de+ incerteza+ que+ caracteriza+ o+

raciocínio+ jurídico+e+o+diferencia+do+científico+analítico,+a+ lógica+

jurídica+ é+material,+ pois,+ se+ identificado+ o+ Direito+ com+ a+ lógica+

formal,+ isto+conduziria+ invariavelmente+à+ redução+de+raciocínio+

dos+ juristas+ a+ estruturas+ formais.+ Afinal,+ o+ Direito+ não+ pode+

desinteressar_se+ dos+ resultados+ concretos+ que+ decorrem+ das+

premissas+ válidas+ estatuídas+ pelo+ ordenamento+ jurídico.+ Pelo+

contrário,+o+esforço+dos+juristas,+em+todos+os+níveis+e+em+toda+a+

história+ do+ direito,+ esteve+ sempre+ voltado,+ também,+ para+

persecução+ de+ ideais+ como+ a+ justiça+ ou,+ ao+ menos,+ a+

aceitabilidade+ social+ da+ decisão.+ Essa+ preocupação+ basta+ para+

salientar+a+insuficiência+de+um+raciocínio+puramente+formal+que+

se+contentaria+em+controlar+a+correção+das+inferências,+sem+fazer+

um+juízo+sobre+o+valor+da+conclusão+(PERELMAN,+2000,+p.+13).+

Levando+ em+ conta+ a+ dimensão+ instrumental+ do+

raciocínio+ jurídico+ enquanto+ ferramenta+ de+ justificação,+ fica+

claro+que+a+subjetividade+da+apreciação+das+lides+é+um+elemento+

indissociável,+ e+ até+ necessário,+ pois+ as+ partes+ envoltas+ num+

processo+ jurídico+ não+ serão+ devidamente+ contempladas+ com+ o+

raciocínio+ formal,+apenas.+Nos+campos+onde+nem+a+experiência,+

nem+ a+ dedução+ lógica+ podem+ fornecer+ soluções+ satisfatórias,+

essa+ concepção+ de+ razão+ demonstra_se+ limitada+ e+ insuficiente.+

Torna_se,+assim,+inevitável+o+recurso+a+um+juízo+de+valor.++

Afinal,+tanto+não+é+possível+que+as+conclusões+emanadas+

em+um+processo+sejam+evidências+diante+daquela+pluralidade+de+

valores,+quanto+é+inviável+motivar+decisões+de+modo+coerente+e+

formal,+ retirando+ a+ arbitrariedade+ e+ a+ subjetividade+

integralmente,+ pois+ é+ necessário+ que+ as+ consequências+ das+

conclusões+decorrentes+de+premissas+válidas+sejam+ponderadas+

também.+++

Perelman,+ contudo,+ chama+ atenção+ para+ a+

impossibilidade+ de+ que+ os+ valores+ ou+ os+ interesses+ em+ litígio+

ofereçam+ solução+ judicial+ independentemente+ do+ sistema+

jurídico+que+o+juízo+deve+aplicar+quando+profere+suas+sentenças.+

Por+ essa+ razão,+ segundo+ ele,+ toda+ a+ problemática+ do+ raciocínio+

jurídico,+ especialmente+ judicial,+ reside,+ portanto,+ em+ elaborar+

uma+ dialética+ em+ que+ a+ busca+ de+ uma+ solução+ satisfatória
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permita+manter+ a+ coerência+do+ sistema+e+ torná_lo+mais+ flexível+

(PERELMAN,+2000,+p.+117).++

Por+ outro+ lado,+ o+ autor+ frisa+ o+ fato+ de+ que+ nenhuma+

regra+ de+ direito,+ assim+ como+ nenhum+ valor,+ são+ absolutos,+

havendo+ sempre+ situações+ nas+ quais+ uma+ regra+ deverá+ ser+

limitada+ou+que+um+valor+deverá+ceder+diante+de+considerações+

preponderantes+na+ocorrência+(PERELMAN,+2000,+p.+129).++

Todavia,+se+forem+considerados+inteiramente+arbitrários+

todos+ os+ juízos+ de+ valor,+ renunciar_se_á+ a+ qualquer+ filosofia+

prática,+ o+ que+ não+ o+ satisfazia,+ pois+ significaria+ abandonar+ às+

emoções,+aos+interesses+e+até+à+violência+o+controle+de+todos+os+

problemas+relativos+à+ação+humana+(PERELMAN,+2000,+p.+137).+

Por+ sua+ descrença+ em+ verdades+ pretensamente+ racionais+ e+

totalizantes+ e+ ao+ mesmo+ tempo+ inconformismo+ com+ a+

irracionalidade+que+poderia+decorrer+do+reconhecimento+dessas+

limitações,+ Perelman+ aposta+ na+ própria+ razão+ para+ criar+ sua+

teoria,+pois+considera+essa+uma+restrição+indevida+e+injustificada+

do+campo+de+onde+provém+a+ faculdade+humana+de+raciocinar+e+

de+provar.+A+concepção+lógico_formal+implica+em+uma+limitação+

inteiramente+ artificial+ das+ faculdades+ humanas,+ contrária+ aos+

procedimentos+reais+do+pensamento.+

Na+descrição+precisa+de+Douzinas+(2000,+p.+188),+a+Idade+

Moderna+ é+ marcada+ por+ um+ contínuo+ dinamismo+ e+ inovação+

incessante,+ de+ constantes+ saltos+ da+ imaginação,+ triunfo+ da+

ciência+e+avanços+tecnológicos.+Nenhum+limite+parece+restringir+

a+ habilidade+ humana+ de+ afirmar+ seu+ poder+ sobre+ a+ natureza+ e+

continuamente+ reescrever+ os+ limites+ do+ mundo.+ Não+ parece+

satisfatório,+ portanto,+ que+ os+ conflitos+ e+ as+ decisões+ sejam+

arremessados+à+irracionalidade.++

No+mais+das+vezes+os+desacordos+obrigam+a+impor+uma+

solução+mediante+autoridade.+A+solução+justa+parece+ser+menos+o+

resultado+ da+ aplicação+ indiscutível+ de+ uma+ regra+ inconteste+ do+

que+ a+ confrontação+ de+ opiniões+ opostas+ e+ de+ uma+ decisão+

subsequente,+por+via+da+autoridade.+A+falta+de+consenso+obriga+o+

recurso+ à+ autoridade,+ o+ que+ não+ representa+ propriamente+ uma+

garantia+de+razoabilidade+no+juízo.+

Por+certo,+o+Direito+se+elabora+através+das+controvérsias+

e+das+oposições+dialéticas,+das+discussões+em+sentido+diverso.+É+

raro+ que+ o+ raciocínio+ jurídico+ possa+ redundar,+ como+ nas+

demonstrações+ matemáticas,+ numa+ conclusão+ impositiva.+

(PERELMAN,+2000,+p.+10).++
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+ Perelman+busca+desenvolver+em+seus+estudos,+então,+

uma+metodologia+de+argumentação+que+fosse+capaz+de+dar+conta+

do+ envolvimento+ dos+ juízos+ de+ valores,+ de+ forma+ racional,+ no+

sistema+jurídico.+Procura+elaborar+uma+lógica+dos+juízos+de+valor+

que+não+os+fizesse+depender+dos+arbítrios+de+cada+um.+Só+que+ele+

acaba+ concluindo+ pela+ inexistência+ de+ uma+ lógica+ desse+ tipo,+

havendo+apenas+diferentes+técnicas+de+argumentação.+Impõe_se,+

então,+ na+ ausência+ de+ técnicas+ unanimemente+ admitidas,+ o+

recurso+ aos+ raciocínios+ dialéticos+ e+ retóricos,+ que+ visam+

estabelecer+um+acordo+ sobre+os+ valores+quando+ são+objetos+de+

controvérsia+ (PERELMAN,+ 2000,+ p.+ 139).+ + Como+ se+ obtém+ o+

acordo+alheio+é+o+objeto+de+análise+do+autor+em+seu+Tratado%da%

Argumentação:%a%nova%retórica,+que+surge+como+alternativa+entre+

o+ positivismo+ lógico+ voltado+ ao+ direito+ e+ o+ absoluto+

irracionalismo+dos+embates+judiciários,+para+a+qual+a+renúncia+à+

busca+ de+ uma+ verdade+ univocizada+ não+ se+ identifica+

forçosamente+com+a+desrazão.++

3 A%noção%de%auditório%como%conceito0chave%da%nova%

retórica%%

Lançando_se+em+uma+empreitada+pioneira+de+resgatar+a+

dialética+ aristotélica+ como+ um+ saber+ necessário+ e+ pertinente+ –+

depois+ de+ sucessivas+ gerações+ de+ filósofos+ terem_no+ preterido+

em+ favor+ do+ raciocínio+ analítico+ –+ Chaim+ Perelman+ e+ sua+

colaboradora+ Lucie+ Olbrechts_Tyteca+ reabilitam+ a+ retórica,+ que+

deixa+ de+ ser+ entendida+ apenas+ como+ arte+ de+ procurar,+ em+

qualquer+situação,+os+meios+de+persuasão+disponíveis+e+passa+a+

ser+encarada+como+o+estudo+das+técnicas+discursivas+que+visam+a+

provocar+ou+aumentar+a+adesão+dos+espíritos+(PERELMAN,+2000,+

p.+141).++

Objetivando+angariar+a+adesão+de+alguém+a+alguma+tese+

que+ lhe+ é+ proposta+ –+ e+ não+ obter+ uma+ conclusão+ necessária,+

irretorquível+ e+ universal+ (à+ semelhança+ do+ que+ pretende+ o+

silogismo+ perfeito)+ –+ é+ que+ a+ teoria+ da+ argumentação+ de+

Perelman+ (1999,+ p.+ 22)+ aproxima_se+ do+ raciocínio+ dialético+ e+

centra_se+na+noção+de+auditório+como+o+“conjunto+daqueles+que+

o+orador+quer+ influenciar+com+sua+argumentação”.+Enquanto+os+

raciocínios+ demonstrativos+ são+ corretos+ ou+ incorretos,+ os+

argumentos+ fornecidos+ pró+ ou+ contra+ uma+ tese+ têm+ maior+ ou+

menor+ força+ e+ fazem+ variar+ a+ intensidade+ da+ adesão+ dos+

interlocutores.
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Vale+ destacar,+ contudo,+ que+ o+ modelo+ concebido+ por+

Perelman+não+é+mera+prática+persuasiva,+pois+apesar+de+visar+à+

adesão+ do+ auditório+ ele+ pretende+ conquistá_lo+ por+ meio+ de+

argumentos,+ razões.+ + A+ proposta+ da+ nova+ retórica+ pode+ ser+

entendida+como+um+grande+esforço+intelectual+que+visa+ampliar+

os+horizontes+da+ racionalidade,+ conferindo+o+ status+de+ racional+

ou+razoável+a+uma+imensa+gama+de+formas+de+raciocinar.+

Como+ toda+ argumentação+ é+ relativa+ ao+ auditório+ a+ que+

ela+ se+ propõe+ influenciar,+ ela+ pressupõe,+ tanto+ da+ parte+ do+

orador+quanto+de+seu+público,+a+disposição+de+realizar+e+manter+

um+contato,+persuadindo+ou+prestando+atenção,+que+representa+

uma+ demonstração+ recíproca+ de+ apreço+ pela+ opinião+ de+ um+ e+

outro.+ Acrescente_se,+ a+ isso,+ a+ necessidade+ de+ uma+ linguagem+

comum+entre+quem+se+comunica.+(PERELMAN,+1999,+p.+17_18).++

Aí+ reside+ a+ importância+ de+ conhecer+ previamente+ o+

auditório+ que+ se+ pretende+ conquistar.+ Diante+ de+ um+ público+

heterogêneo,+é+difícil+determiná_lo+a+partir+de+critérios+objetivos,+

situação+em+que+o+orador+deverá+utilizar+argumentos+múltiplos+

para+ conquistar+ os+ diversos+ elementos+ do+ seu+ auditório.+ Nesse+

sentido+o+autor+defende+que+o+importante,+na+argumentação,+não+

é+saber+o+que+o+próprio+orador+considera+verdadeiro,+mas+qual+é+

o+parecer+daqueles+aos+quais+ela+se+dirige.+Atribui+ao+auditório,+

assim,+ o+ papel+ principal+ para+ determinar+ a+ qualidade+ da+

argumentação+ e+ o+ comportamento+ dos+ oradores+ (PERELMAN,+

1999,+p.+26_27).++

É,+ portanto,+ a+ natureza+ do+ auditório+ ao+ qual+ os+

argumentos+ podem+ ser+ submetidos+ que+ determina+ em+ ampla+

medida+tanto+o+aspecto+que+assumirão+as+argumentações+quanto+

o+alcance+que+lhes+serão+atribuídos.+Perelman+define,+então,+três+

espécies+de+auditórios:+o+universal,+o+unicamente+ formado+pelo+

interlocutor+e+o+constituído+pelo+próprio+sujeito.+Na+qualificação+

do+ autor,+ o+ primeiro+ assume+ importância+ primordial+ enquanto+

norma+ de+ argumentação+ objetiva,+ enquanto+ os+ demais+ não+ são+

mais+que+encarnações+precárias+(PERELMAN,+1999,+p.+34).+++

O+auditório+universal,+segundo+o+autor,+seria+constituído+

pela+ humanidade+ inteira,+ mas+ ele+ reconhece+ que+ esse+ acordo+

universal+ trata_se,+ evidentemente,+ não+ de+ um+ fato+

experimentalmente+ provado,+ mas+ de+ uma+ universalidade+ e+ de+

uma+unanimidade+que+o+orador+imagina.+O+auditório+universal+é+

constituído+ por+ cada+ qual+ a+ partir+ do+ que+ sabe+ de+ seus+

interlocutores,+ de+modo+ a+ transcender+ as+ poucas+ oposições+ de+

que+tem+consciência.+Assim,+cada+cultura,+cada+indivíduo+tem+sua
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própria+concepção+do+auditório+universal.+(PERELMAN,+1999,+p.+

35).+Essa+é+apenas+uma+construção+teórica+que+orienta+o+orador+

a+construir+sua+tese+com+vistas+a+obter+a+adesão+do+maior+público+

possível.+

As+ técnicas+ de+ argumentação,+ nesse+ sentido,+ fornecem+

todo+um+arsenal+de+razões+mais+ou+menos+fortes,+mais+ou+menos+

pertinentes,+para+obter+tal+intento.+Aí+reside+uma+das+principais+

distinções+entre+o+sistema+formal+e+a+argumentação:+no+primeiro,+

uma+ vez+ anunciados+ os+ axiomas+ e+ formuladas+ as+ regras+ de+

dedução+ admitidas,+ resta+ apenas+ aplicá_los+ corretamente+ para+

demonstrar+os+teoremas+de+uma+forma+impositiva.+O+mesmo+não+

acontece+ com+ argumentos,+ os+ quais+ podem,+ partindo+ de+ um+

mesmo+ponto,+conduzir+a+conclusões+diferentes+e+por+vezes+até+

opostas.+ Os+ argumentos+ podem+ fortalecer_se+mutuamente,+mas+

podem+também+combater_se,+e+é+raro+que,+contra+as+razões+em+

favor+ de+ uma+ tese,+ não+ se+ possam+ alegar+ razões+ em+ sentido+

contrário.++ +

4 As%respostas%da%sociologia%e%da%teoria%da%argumentação%

para%o%politeísmo%de%valores%

Visto+ que+ a+ proposta+ de+ Perelman+ consiste+ em+ um+

esforço+para+reabilitar+a+razão+prática+do+lugar+secundário+a+que+

foi+ localizada+ na+ visão+ racionalista+ da+ filosofia+ ocidental+

moderna,+ é+ possível+ traçar+ um+ paralelo+ entre+ essa+ sua+

empreitada+no+ âmbito+da+ teoria+da+ argumentação+ e+ os+ escritos+

de+ Max+ Weber+ quanto+ ao+ processo+ de+ racionalização+ da+

modernidade+no+Ocidente+dentro+da+Sociologia.++

Weber+ concebe+ o+ moderno+ Ocidente+ como+ demarcado+

por+ processos+ de+ racionalização+ formais+ e+ instrumentais+ em+

esferas+essenciais+da+existência,+cuja+busca+racional,+sistemática+

e+ especializada+ da+ ciência+ por+ parte+ de+ pessoal+ treinado+ e+

especializado+ não+ encontra+ par+ em+ nenhuma+ outra+ civilização,+

em+ que+ pese+ não+ esteja+ apenas+ confinada+ a+ esse+ espaço+

geográfico+ou+período+da+história,+(WEBER,+1999,+p.+3).+

O+desenvolvimento+das+sociedades+modernas,+do+ponto+

de+ vista+ dessa+ racionalização,+ observou+ a+ uma+ dissolução+ das+

formas+ tradicionais+ de+ vida+ e+ uma+ secularização+ da+ cultura+

ocidental.+O+ saber+ científico+ –+que+objetiva+ explicar+ a+ realidade+

sistematicamente+ em+ processos+ empíricos+ –+ se+ apresenta+

dissociado+da+religião,+bem+como+as+demais+esferas+(econômica,+

política,+ intelectual,+ estética)+ da+ vida+ social.
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+ Com+ a+ racionalização4+ das+ esferas+ de+ ação,+ Weber+

chama+ atenção+ para+ o+ caráter+ múltiplo+ e+ antagônico+ da+ vida+

cultural.+ Os+ fins+ e+ valores+ mostram_se+ diversos+ como+ também+

excludentes+quando+ levados+ às+ suas+últimas+ consequências.+No+

comentário+ de+ Nobre+ (2000,+ p.+ 98),+ a+ conquista+ racional+ da+

autonomia+cultural+destrói+a+crença+em+um+sentido+único+para+a+

cultura+ bem+ como+ a+ expectativa+ de+ um+ entendimento+ lógico+

entre+ os+ diferentes+ fins.+ Isso+ porque+ os+valores% superiores%são+

desacreditados+ tanto+ pela+ fragmentação+ dos+ fins+ quanto+ pelo+

domínio+ de+ uma+ racionalização+ de+ tipo+ formal+ em+ esferas+

estratégicas.+ Autonomizados,+ os+ valores+ se+ autossustentam;+

formalizados,+ eles+ prescindem+de+ qualquer+ justificação+ ética.+ O+

desencantamento+ é+ a+ desilusão+ quanto+ à+ unidade+ e+ à+

essencialidade+da+vida.++

A+modernidade+cultural,+segundo+Weber,+corresponde+à+

autonomia+ das+ esferas+ de+ atuação+ e+ valorações+ humanas+ –+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!! Weber+ (1982,+ p.+ 337)+ destaca+ os+ múltiplos+ significados+ que+ esse+ termo+ pode+

assumir:+ “Significa+ uma+ coisa+ se+ pensarmos+ no+ tipo+ de+ racionalização+ que+ o+
pensador+ sistemático+ realiza+ sobre+ a+ imagem+ do+ mundo:+ um+ domínio+ cada+ vez+
mais+ teórico+ da+ realidade+ por+ meio+ de+ conceitos+ cada+ vez+ mais+ precisos+ e+
abstratos.+ O+ racionalismo+ significa+ outra+ coisa+ se+ pensarmos+ na+ realização+
metódica+de+um+fim,+precisamente+dado+e+prático,+por+meio+de+um+cálculo+cada+vez+
mais+ preciso+ dos+ meios+ adequados.+ Esses+ tipos+ de+ racionalismo+ são+ muito+
diferentes,+apesar+do+fato+de+que+em+última+análise+estão+inseparavelmente+juntos+
[...].+A+racionalização+da+conduta+de+vida+que+vamos+examinar+aqui+assume+formas+
excepcionalmente+variadas”.!

ciência,+ arte+ e+ moral+ –+ em+ relação+ às+ imagens+ metafísico_

religiosas+ de+ mundo+ que,+ anteriormente,+ davam+ um+ sentido+ à+

vida+ humana.+ A+ esta+ autonomia+ Weber+ dá+ o+ nome+ de+

“desencantamento+ do+ mundo”:+ a+ “intelectualização”+ e+ a+

“racionalização”+ crescentes+ que+ se+ manifestam+ na+ conduta+

humana+em+geral+(WEBER,+1999,+p.+167).++

Com+esse+pano+de+fundo,+a+Sociologia+é+definida,+para+o+

autor,+ como+ “uma+ ciência+ que+ pretende+ compreender+

interpretativamente+a+ação+social+e+assim+explicá_la+causalmente+

em+seu+curso+e+em+seus+efeitos”+(WEBER,+2009,+p.+3).+Para+tanto,+

essa+ disciplina+ constrói+ conceitos+ de+ tipos+ e+ procura+ regras+

gerais+de+acontecimentos+(WEBER,+2009,+p.+12).+Aqui+se+inserem+

os+modelos+de+ação+social5+definidos+por+Weber,+sobre+tudo+o+da+

“ação+ racional+ referente+ a+ fins”,+ para+ o+ qual+ a+ formação+ das+

expectativas+para+uma+ação+consequente+era+o+sentido+típico+das

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Precisando+essa+definição:+“Ação+social+significa+uma+ação+que,+quanto+a+seu+sentido+
visado+pelo+agente+ou+os+agentes,+se+refere+ao+comportamento+de+outros,+orientando_
se+por+este+em+seu+curso”+(2009,+p.+3).+“Como+toda+ação,+pode+ser+determinada:+1)+de+
modo+racional+referente+a+fins:+por+expectativas+quanto+ao+comportamento+de+objetos+
do+ mundo+ exterior+ e+ de+ outras+ pessoas,+ utilizando+ essas+ expectativas+ como+
“condições”+ ou+ “meios”+ para+ alcançar+ fins+ próprios,+ ponderados+ e+ perseguidos+
racionalmente,+ como+ sucesso;+ 2)+ de+modo+ racional+ referente+ a+ valores:+ pela+ crença+
consciente+no+valor+–+ético,+estético,+religioso+ou+qualquer+que+seja+sua+interpretação+–+
absoluto+e+ inerente+a+determinado+comportamento+como+tal,+ independentemente+do+
resultado;+ 3)+ de+ modo+ afetivo,+ especialmente+ emocional:+ porá+ fetos+ ou+ estados+
emocionais+atuais;+4)+de+modo+tradicional:+por+costume+arraigado.!
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+condutas+do+homem+ocidental+moderno.+A+partir+desse+conceito,+

o+ sociólogo+ instrumentaliza+ a+ sua+ teoria+ do+ conhecimento+ e+

emprega+ a+ racionalidade+ com+ relação+ a+ fins+ como+ princípio+ de+

ação+que+se+orienta+por+expectativas+de+que+determinados+meios+

serão+ mais+ adequados+ para+ a+ obtenção+ dos+ fins+ intencionados+

por+um+agente+qualquer.+

É+ possível,+ neste+ sentido,+ descrever+ um+ paralelo+ entre+

Perelman+e+Weber,+ enquanto+este+ constrói+ seu+arquétipo+ como+

tipo+ideal+para+compreender+a+realidade.+

Para+a+consideração+científica+que+se+ocupa+com+a+
construção+de+ tipos,+ todas+as+ conexões+de+ sentido+
irracionais+ do+ comportamento+ afetivamente+
condicionadas+ e+ que+ influem+ sobre+ a+ ação+ são+
investidas+e+expostas,+de+maneira+mais+clara,+como+
“desvios”+ de+ um+ curso+ construído+ dessa+ ação,+ no+
qual+ ela+ é+ orientada+ de+ maneira+ puramente+
racional+pelo+seu+fim.+(WEBER,+2009,+p.+5).++

Perelman,+ por+ outro+ lado,+ em+ que+ pese+ também+

arquitete+sua+teoria+projetando_a+para+a+consecução+de+um+fim+–+

obter+ a+ adesão+ dos+ espíritos+ –,+ propõe_no+ na+ tentativa+ de+

resgatar+ da+ desrazão+ e+ do+ conflito+ o+ embate+ argumentativo+ de+

controvérsias.++

Especialmente+ através+ da+ noção+ de+politeísmo+ dos+

valores,+Weber+vai+sustentar+que+os+processos+de+racionalização+

explicitam+ a+ natureza+ inconciliável+ e+ incoerente+ da+ vida+

cultural.++Em+todas+as+esferas+sociais+tipicamente+racionalizadas+

os+ agentes+ manipulam+ meios+ com+ vistas+ ao+ cálculo+ dos+

resultados.+ Em+ todas+ elas+ meios+ generalizados+ tornaram_se+

estratégicos+ para+ objetivos+ particulares.+ Quando+ propõe+ o+

modelo+ da+ “ação+ racional+ referente+ a+ fins”,+ e+ faz+ dele+ sua+

ferramenta+ metodológica,+ Weber+ insiste+ que+ esta+ era+ a+ única+

forma+ de+ proceder+ em+ respeito+ ao+ "pluralismo+ dos+ valores"+

acoplados+às+escolhas+culturais.+

Já+Perelman+cria+uma+resposta+à+desrazão+a+que+estavam+

entregues+os+ juízos+de+valor+necessários+diante+da+ limitação+do+

raciocínio+ formal.+ A+ tônica+ de+ Weber,+ portanto,+ em+ seu+

pessimismo+ habitual,+ é+ transformar+ o+ "politeísmo+ de+ valores"+

numa+"guerra+de+deuses".+Acontece+que+afirmar+uma+diversidade+

cultural+ e+ uma+ pluralidade+ de+ formas+ de+ vida+ não+ implica+

necessariamente+a+afirmação+de+um+antagonismo+irreconciliável+

entre+ os+ valores;+ pelo+ contrário,+ pode+ afirmar+ inclusive+ uma+

tolerância+axiológica+e+um+respeito+profundo+pela+pluralidade.+

Nesse+ sentido,+ revela_se+ o+ inconveniente+ de+ reduzir+ ao+

nada+o+papel+e+as+esperanças+tradicionais+da+filosofia:+abandona_

se+a+solução+dos+conflitos+a+fatores+irracionais+e,+afinal+de+contas,
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à+ força+ e+ à+ violência.+ Recusar+ em+ qualquer+ sentido+ à+ noção+ de+

razoável+implica+na+resolução+das+discussões+e+controvérsias+de+

outro+ modo+ senão+ pelo+ recurso+ à+ força,+ levando+ vantagem+ a+

razão+do+mais+forte.+

As+ mudanças+ propostas+ pela+ argumentação+ não+

precisam+ser+impostas+pela+violência,+mas+podem+ser+justificadas+

por+ argumentos+ pretensamente+ válidos+ para+ um+ auditório+

universal.+ Esses+ argumentos+ não+ serão+ coercivos,+ mas+

permitirão+ formar+um+ juízo,+ tomar+uma+decisão.+Essa+é+a+ saída+

para,+em+que+pese+a+existência+de+uma+pluralidade+de+valores,+os+

homens+convivam+sem+apelar+para+a+violência.+

Segundo+ o+ autor,+ o+ modelo+ matemático+ invocado+ tão+

amiúde+ pelos+ filósofos+ racionalistas+ falseou+ completamente+ o+

ideal+ de+ racionalidade,+ inviabilizando+ uma+ análise+ séria+ da+

argumentação+–considerada+uma+forma+de+raciocínio+indignado+

filósofo+ –+ e+ tornando+ impossível+ ou+ ilusória+ a+ solução+ do+

problema+da+razão+prática.+A+ausência+de+acordo,+mesmo+sobre+

os+princípios+que+guiariam+o+homem+razoável+na+ação,+justificou+

uma+ redução+ progressiva+ do+ papel+ da+ razão,+ tornando_se+ esta+

uma+ faculdade+ de+ raciocinar+ logicamente,+ ou+ seja,+ em+

conformidade+ com+ as+ regras+ previamente+ aceitas+ da+ lógica+

formal+(PERELMAN,+2005,+p.+100).++

Perelman+ identifica+ essa+ decepção+ como+ resultante+ de+

uma+concepção+demasiado+estreita+da+ razão,+pois,+ ao+ver+neste+

apenas+ a+ faculdade+ do+ raciocínio+ demonstrativo,+ ou+ seja,+

formalmente+correto,+deixa_se+de+lado+o+fato+indubitável+de+que+

raciocinar+ não+ é+ somente+ deduzir+ e+ calcular,+ mas+ é+ também+

deliberar+ e+ argumentar.+ Se+ rejeitado+ esse+ niilismo,+ acreditando+

que+ nem+ tudo+ que+ concerne+ aos+ valores+ é+ arbitrário+ e+ que+ os+

juízos+ de+ realidade+ não+ são+ inteiramente+ independentes+ deles,+

afasta_se,+como+infundado,+o+fosso+aberto+pelo+positivismo+entre+

os+juízos+de+realidade+e+os+juízos+de+valor.++

A+ nova+ retórica+ enquanto+ proposta+ de+ racionalidade+

jurídica+almeja+romper+as+ilusões+do+direito+positivo,+chamando+

atenção+para+a+ impossibilidade+de+a+ciência+explicar+o+direito+e+

as+ suas+ decisões.+ As+ sentenças+ em+ juízo+ não+ redundam+ em+

posições+verdadeiras+tiradas+de+um+silogismo,+mas+em+respostas+

mais+aceitáveis+e+adaptadas,+integradas+numa+argumentação.+Se+

há+ciência+e+sistema+do+direito,+eles+não+podem+realizar_se+ fora+

da+ controvérsia+ e+ do+ conflito+ permanente.
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+ A+ centralidade+ com+ que+ Perelman+ situa+ a+ ideia+ de+

auditório+em+seu+tratado+de+argumentação+–+e+de+que+o+discurso+

deve+ ser+ construído+ em+ função+ dele+ para+ obter+ a+ adesão+ dos+

interlocutores–fundamenta_se+justamente+na+consciência+de+que+

no+campo+da+argumentação+não+existe+evidência,+uma+verdade.+

Enquanto+na+área+do+formal+o+raciocínio+é+correto+ou+incorreto,+

na+ seara+ da+ argumentação,+ entretanto,+ não+ há+ essa+ distinção,+

apenas+desníveis+no+grau+de+adesão+às+teses+apresentadas.+

5 Considerações%finais%

Diante+da+relativização+da+concepção+de+Direito+ao+longo+

da+história+e+da+constatação+da+pluralidade+conflitante+de+valores+

que+permeia+a+sociedade+moderna,+reforça_se+a+inviabilidade+da+

evidência+do+raciocínio+analítico+e+dos+silogismos+formais+dentro+

da+argumentação+jurídica.++

Na+ciência+do+Direito,+especialmente,+onde+cada+um+dos+

enunciados+pode+ser+interpretado+de+diferentes+formas+e+dar+azo+

a+ um+ número+ imenso+ de+ variantes,+ revela_se+ impossível+ e+ até+

inconveniente+descobrir+“a+verdade”,+pois,+quando+da+resolução+

de+conflitos,+a+maior+preocupação+deve+ser+a+busca+pela+solução+

que+se+adequar+aos+casos+individuais+da+forma+mais+equitativa+e+

oportuna,+ e+ não+ fornecer+ máximas+ que+ qualquer+ ser+ humano+

racional+entenda.++

Assim+ como+ o+ raciocínio+ analítico+ mostra_se+

problemático,+ ao+ defender+ a+ possibilidade+ de+ verdades+ e+

evidências+ a+ lógica+ formal+ também+ aparece+ insuficiente,+ já+ que+

extrai+ conclusões+ necessariamente+ válidas+ de+ premissas+

apresentadas+quando+o+raciocínio+jurídico+também+precisa+levar+

em+conta+as+consequências+fáticas+na+esfera+micro+que+produz.+O+

papel+da+ lógica+ formal+consiste+em+tornar+a+conclusão+solidária+

com+as+premissas,+mas+o+papel+da+lógica+jurídica+é+demonstrar+a+

aceitabilidade+ delas.+ A+ argumentação+ não+ visa+ à+ adesão+ a+ uma+

tese+exclusivamente+pelo+fato+de+ser+verdadeira,+mas+prima+pela+

tese+mais+útil,+razoável+e+bem+adaptada+à+situação.+

Ao+ defender+ que+ o+ valor+ da+ argumentação+ não+ é+

dimensionado+a+partir+de+demonstrações+ formalmente+corretas+

e+apontar+a+ inadequabilidade+do+método+de+ laboratório+para+as+

ciências+humanas,+Perelman+rompe+com+um+modelo+cientificista+

cartesiano+ do+ conhecimento+ do+ Direito+ e+ propõe+ novas+

perspectivas+ à+ filosofia+ jurídica.
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+ Nesse+sentido,+sua+proposta+acena+com+um+tom+mais+

otimista+ em+ relação+ às+ possibilidades+ da+ razão+ humana+ de+

contornar+o+politeísmo+de+valores+que+marca+a+modernidade+do+

que+ o+ diagnóstico+ de+ Weber+ se+ demonstrou.+ Isso+ porque+ a+

concepção+weberiana+visualiza+uma+inconciliável+guerra+entre+os+

múltiplos+valores+e+constrói+seus+tipos+ideais+apenas+na+tentativa+

de+tornar+inteligível+este+caos.+Por+outro+lado,+Perelman+procura+

combater+ uma+ concepção+ estreita+ da+ prova+ que+ acarreta+ numa+

concepção+ limitada+ da+ razão,+ apostando+ nas+ possibilidades+ da+

faculdade+ humana+ de+ raciocinar.+ Enquanto+ o+ primeiro+ se+

mantém+ desencantado+ e+ crente+ no+ conflito,+ o+ filósofo+ belga+

propõe+uma+alternativa+que+salve+o+direito+da+desrazão.+

Essa+discussão+figura+como+uma+pauta+muito+importante+

no+debate+acadêmico+à+medida+que+a+tomada+de+consciência+do+

pluralismo+de+ valores+ e+ das+ limitações+ do+ raciocínio+ formalista+

para+dirimir+controvérsias+dentro+do+Direito+é+uma+postura+que+

valoriza+a+alteridade+e+contribui+para+o+desenvolvimento+de+uma+

argumentação+capaz+de+alcançar+uma+síntese+satisfatória+para+as+

partes.+ O+ uso+ de+ argumentos+ em+ sentidos+ opostos+ permite+ o+

sopesamento+das+posições+com+vistas+a+obter+um+arremate+mais+

matizado+e+razoável.+

Além+ disso,+ este+ é+ um+ esforço+ de+ sincera+ honestidade+

intelectual+ capaz+ de+ desenclausurar+ o+ saber+ da+ academia+ pela+

sua+ aplicabilidade+prática.+ Trazendo+ contributos+ da+ filosofia+ de+

Aristóteles+para+o+estudo+do+Direito,+mantendo+erudição+e+rigor+

intelectual,+ainda+assim+Perelman+é+capaz+de+fazer+esta+conexão+

porque+seu+estudo+tem+uma+aplicabilidade+prática+incontestável.++

Da+sua+denúncia+à+inadequabilidade+da+transposição+do+

método+cientificista+à+argumentação+jurídica,+o+autor+mostrou_se+

capaz+ de+ reunir+ o+ trabalho+ cotidiano+ dos+ profissionais+ com+ a+

produção+ acadêmica,+ uma+ vez+ que+ todos+ os+ chamados+

operadores+ do+ direito+ são+ tidos+ como+ articuladores+ de+

argumentos+convincentes.+

Que+ a+ doutrina+ tenha+ às+ vezes+ pecado+ por+ abstração,+

esterilidade,+ destaque+da+ sociedade+ e+ da+ cultura+ é+ um+ fato+não+

desmentível,+ mas+ não+ devemos+ nos+ fixar+ em+ aspectos+

patológicos+ para+ condenar+ genericamente+ e+ injustamente+ os+

contributos+ profícuos+ que+ o+ diálogo+ entre+ saber+ acadêmico+ e+

operacionalização+prática+do+Direito+pode+oferecer.+O+castelo+de+

formas+ intelectualmente+probantes+e+ convincentes+ criado+pelos+

teóricos+da+Academia+tem+muito+a+contribuir+para+a+prática+dos+

bacharéis,+ sobretudo+ as+ técnicas+ de+ argumentação+ cuja
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aplicabilidade+ encontra+ espaço+ na+ atuação+ desses+ profissionais+

em+todos+os+três+poderes+da+República.+
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FEDERAÇÃO%COMO%SUJEITO%DE%DIREITO%

INTERNACIONAL%E%UNIÃO%COMO%SUJEITO%DE%

DIREITO%INTERNO:%ANÁLISE%DE%NOVAS%VISÕES%DA%

ESTRUTURA%DO%FEDERALISMO%

Bruno%Arthur%Hochheim*%

Resumo:%O+federalismo+é+fenômeno+complexo,+tendo+sido+analisado+a+partir+
de+ diferentes+ perspectivas+ ao+ longo+ do+ tempo.+ Vem+ surgindo+ em+ parte+
considerável+ da+ doutrina+ nacional+ a+ defesa+ de+ uma+ concepção+ nova+ de+
federalismo,+ diferente+ da+ tradicional.+ Através+ do+ cuidadoso+ estudo+ dessa+
doutrina,+ objetiva_se+ analisar+ detalhadamente+ essa+ nova+ teoria+ do+
federalismo,+a+fim+de+se+concluir+se+ela+consegue+satisfatoriamente+explicar+o+
fenômeno.+ Conclui_se+ que+ não,+ e,+ como+ o+ estudo+ da+ matéria+ ainda+ tem+ de+
oferecer+respostas+a+diferentes+questões,+propõe_se+teoria+distinta+acerca+do+
federalismo,+a+fim+de+se+contornar+as+inconsistências+das+diversas+concepções.%
Palavras0chave:% Federalismo.+ Estado+ federal.+ Estrutura.+ República+
Federativa+do+Brasil.+União.%

1 Introdução%

O+Estado+federal+é+tema+de+análise+complexa+no+Direito+

Público.+ Fruto+ das+ experiências+ revolucionárias+ das+ Treze+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*! Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Currículo 
Lattes: 
<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4366936D1>.!

Colônias,+o+modelo+passou+a+ser+adotado+em+diversas+partes+do+

mundo,+ assumindo+ distintas+ formas.+ Apesar+ da+ pluralidade+ de+

modelos,+ todos+esses+Estados+são+tidos+como+federais,+de+modo+

que+ deve+ haver+ elementos+ mínimos+ comuns+ entre+ eles;+ deve+

haver+ uma+ estrutura+ em+ comum+ _+ de+ outro+ modo,+ não+ faria+

sentido+denominá_los+assim.+

Definir+o+federalismo+é+tarefa+da+mais+alta+ importância.+

Dependendo+ da+ estrutura+ que+ se+ defende,+ pode_se+ dar+ pesos+

diferentes+ às+ diversas+ autoridades.+ Uma+ coisa,+ por+ exemplo,+ é+

afirmar+que+a+União+é+soberana;+outra,+bem+distinta,+é+defender+

que+ela+é+autônoma.+A+mecânica+das+relações+entre+as+diferentes+

coletividades+muda+sensivelmente.+

Tradicionalmente+ entende_se+ que+ o+ Estado+ federal+ é+

composto+ por+ União+ e+ estados,+ sendo+ aquela+ soberana+ e+

sobrepondo_se+ a+ estes;+ os+ estados,+ contudo,+ têm+ sua+ esfera+

própria+ de+ autonomia,+ na+ qual+ estão+ livres+ dos+ desígnios+

federais,+ decidindo+ como+ irão+ agir+ –+ a+ União+ não+ deveria,+ a+

princípio,+invadir+a+esfera+de+autonomia+estadual+(nesse+sentido,+

a+ título+ de+ exemplo,+ DALLARI,+ 2012,+ p.+ 256;+ MEIRELLES;+

ALEIXO;+BURLE+FILHO,+2012,+p.+63;+MENDES;+BRANCO,+2012,+p.
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8561;+PINTO+FERREIRA,+1989,+p.+374)2.+União+e+estados+possuem+

em+muitos+aspectos+igualdade+jurídica,+de+modo+que+não+podem+

invadir+ a+ esfera+ de+ atribuições+ um+ do+ outro.+ A+ Constituição+

Federal+é+a+norma+suprema+do+Estado,+devendo+todas+as+outras,+

inclusive+as+constituições+estaduais,+ser+conforme+a+ela.+O+poder+

constituinte+ pertence+ à+ União,+ podendo+ ela+ moldar+ as+

instituições+ políticas.+ A+ União+ altera+ a+ Constituição;+ há+

participação+por+parte+dos+estados,+uma+vez+que+eles+compõem+o+

Senado,+mas+ quem+ altera+ a+ norma+ última+ do+ ordenamento+ é+ a+

União.+ União,+ ou+ União+ Federal,+ implícita+ ou+ explicitamente,+ é+

tida+como+o+mesmo+que+o+Estado+Federal.++

Respeitável+ doutrina+ nacional,+ contudo,+ passou+ a+

defender+um+modelo+diverso+de+estrutura+para+o+Estado+federal.+
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!! Fernanda+Dias+Menezes+de+Almeida+(2013,+p.701_702)+defende+que+esses+

autores+ sustentam+ concepção+ diversa+ de+ federalismo;+ entendemos,+
contudo,+ que+ eles+ defendem+ a+ visão+ aqui+ exposta.+ Não+ se+ faz+ menção+
expressa+a+uma+distinção+entre+União+e+outra+coletividade.!

2!! Em+ outro+ trabalho+ (HOCHHEIM,+ 2014,+ p.13)+ defendemos+ que+ Ferreira+
Filho,+ em+determinada+ obra+ (Curso% de%Direito% Constitucional,+ 2011,+ p.83)+
tem+ uma+ visão+ de+ federalismo+ como+ a+ aqui+ descrita.+ Fernanda+ Dias+
Menezes+ de+ Almeida+ (2013,+ p.701_702),+ todavia,+ afirma+ que+ o+ autor+
defende+ concepção+ diversa+ de+ federalismo,+ indicando+ outra+ obra+ sua+
(Comentários% à% Constituição%Brasileira% de% 1988.+ 3.+ ed.+ Sâo+Paulo:+ Saraiva,+
2000,+ v.1,+ p.138).+ Analisando_se+ sua+ indicação+ chega_se+ à+ conclusão+
(infelizmente,+tivemos+acesso+não+à+edição+por+ela+indicada,+apenas+a+outra+
muito+mais+antiga,+de+1990)+ indubitável+que+ele+de+ fato+o+ faz,+ razão+pela+
qual+mudamos+ de+ posicionamento.+ No+Curso+ seu+ posicionamento+ não+ se+
encontra+tão+claro+quanto+nos+Comentários.!

Entende_se,+resumidamente,+que+se+deve+distinguir+entre+União+

e+República+Federativa+do+Brasil:+ enquanto+aquela+ é+o+ governo+

central,+ contraposto+ aos+ governos+ locais,+ esta+ é+ a+ soma+ desses+

elementos.+A+República+Federativa+do+Brasil+é+a+junção+de+União,+

estados,+ municípios+ e+ Distrito+ Federal,+ sendo+ a+ detentora+ da+

soberania.+Nesse+modelo,+a+República+Federativa+do+Brasil,+ou+o+

Estado+ Federal,+ como+ por+ vezes+ é+ denominado,+ seria+ a+ pessoa+

jurídica+de+Direito+Internacional+Público,+enquanto+a+União+seria+

pessoa+de+direito+público+ interno,+ tal+qual+os+estados_membros+

(BASTOS;+ MARTINS,+ 1988,+ p.+ 220;+ FERREIRA+ FILHO,+ 1990,+ p.+

139_140;+MENEZES+DE+ALMEIDA,+2013,+p.+701;+MORAES,+2010,+

p.+ 276;+ SILVA,+ 2009,+ p.+ 99_100,+ p.492_3;+ TAVARES,+ 2010,+ p.+

1083).+

O+ objetivo+ desse+ trabalho+ é+ analisar+ como+ essa+ visão+

vem+ sendo+ desenvolvida+ pelos+ autores+ nacionais,+ levantando+

questões+ e+ eventuais+ incongruências,+ a+ fim+ de+ se+ concluir+ se+ o+

modelo+ é+ realmente+ apto+para+ explicar+ o+ fenômeno+ federalista.+

Estudar_se_ão+ os+ autores+ em+ bloco,+ dando_se+ atenção,+ sempre+

que+possível,+ às+peculiaridades+que+ existirem.+Realizar_se_á+um+

cuidadoso+ estudo+ dessa+ doutrina,+ minucioso+ levantamento+

bibliográfico,+ a+ fim+ de+ se+ analisar+ detalhadamente+ essa+ nova
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teoria+ e+de+ se+ estudá_la+ sistematicamente.+ Comparar_se_ão,+ por+

vezes,+as+posições+dos+diferentes+autores.+

Desse+ modo,+ primeiro+ analisar_se_ão+ os+

posicionamentos+dessa+doutrina+acerca+de+diferentes+tópicos+do+

federalismo,+procurando_se+traçar+um+quadro+geral+da+teoria+por+

ela+ sustentada.+ Num+ segundo+ momento,+ far_se_á+ uma+ análise+

crítica+da+ teoria+proposta,+ a+ fim+de+determinar+ se+ ela+ consegue+

explicar+ satisfatoriamente+ o+ fenômeno+ federalista.+ Ante+ a+

negativa+ disso,+ propor_se_á,+ num+ terceiro+ momento,+ uma+

alternativa+ que+ tente+ satisfatoriamente+ explicar+ o+ federalismo,+

cobrindo+as+questões+levantadas+no+decorrer+deste+trabalho.+

Deve_se+ ressaltar+ que+ o+ recorte+ do+ artigo+ abrangerá+

apenas+ a+ estrutura+ de+ federalismo+ defendida+ por+ essa+ teoria.+

Outros+ elementos+ que+ os+ autores+ eventualmente+ entendam+

como+ necessários+ à+ configuração+ de+ um+ Estado+ federal+ (como+

existência+ de+ corte+ constitucional,+ bicameralismo+ com+

representação+estadual,+etc.)+não+serão+aqui+analisados,+uma+vez+

que+ não+ é+ propriamente+ nesses+ elementos+ que+ há+ diferença+

significativa+frente+à+teoria+tradicional.+

2 As%visões%alternativas%do%federalismo%

Para+ a+ linha+ aqui+ analisada,+ a+ diferença+ básica+ entre+ a+

forma+de+Estado+unitária+e+a+federal+é+a+unidade+de+poder+que+o+

unitarismo+ apresenta:+ há+ um+ único+ poder+ sobre+ o+ território.+

Pode+até+haver+descentralizações,+mas+elas+serão+apenas+do+tipo+

autárquico,+ficando+as+coletividades+internas+na+dependência+do+

poder+central,+não+sendo+um+segmento+separado+ou+autônomo.+

Só+ no+ federalismo+ há+ autonomia+ das+ diversas+ partes+ (SILVA,+

2009,+p.+98_99;+TAVARES,+2010,+p.+1067).+

No+ federalismo,+ as+ diversas+ partes+ são+ autônomas3+ e+

compõem+ o+ Estado+ Federal.+ A+ grande+ tônica+ dessa+ posição+ é+ a+

distinção+ entre+ União,+ i.e.,+ poder+ central,+ e+ Estado+ Federal+ ou+

República+Federativa+do+Brasil.+A+ideia+é+de+que+o+Estado+Federal+

é+ o+ todo+ que+ congrega+ os+ diversos+ entes,+ inclusive+ a+ União.+

Afirma_se:+

Um+outro+ponto+merecedor+de+nossa+atenção+é+o+de+
na+ linguagem+ comum+utilizar_se+ indiferentemente+
República+ Federativa+ do+ Brasil+ e+ União+ como+ se+
fossem+ a+ mesma+ coisa.+ Já+ agora+ de+ posse+ dessas+
noções+ introdutórias+ sobre+ Federação+ podemos+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Entendense!por!autonomia,!em!termos!gerais,!a! capacidade!de!agir!dentro!de!
um!círculo!preestabelecido,!traçado!por!algo!externo,!geralmente!a!Constituição!
(BASTOS,!MARTINS,!1988,!p.!219n220;!FERREIRA!FILHO,!1990,!p.!140;!SILVA,!2009,!
p.!99n100,!p.484;!TAVARES,!2010,!p.!1107),!podendo!ser!mencionado!também!o!
poder!soberano!(MENEZES!DE!ALMEIDA,!2013,!p.!701).!
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fazer+ a+ distinção+ que+ a+ técnica+ constitucional+
impõe.+
República+Federativa+do+Brasil+é+o+nome+de+que+se+
dá+ ao+ todo,+ quer+ dizer,+ à+ resultante+ do+ poder+
central+ mais+ os+ poderes+ locais+ ou+ regionais.+ O+
Texto+ Constitucional+ chama_se+ Constituição+ da+
República+Federativa+do+Brasil,+exatamente+porque+
ele+ se+ preocupa+ em+ organizar+ e+ dar+ as+ linhas+
mestras+do+Estado+brasileiro,+ considerado+ em+ seu+
todo,+abrangendo+ todos+os+elementos+do+conjunto+
por+ele+representado.+
Do+ponto+de+vista+interno,+este+Estado+se+expressa+
basicamente+ através+ de+ duas+ ordens+ jurídicas+ (há+
uma+ terceira,+ a+dos+municípios,+ da+qual+ falaremos+
mais+ adiante)+ que+ são,+ de+ um+ lado,+ a+ União,+ e,+ de+
outro,+ os+ Estados_Membros+ ou+ os+ Estados+
federados,+ou,+simplesmente,+Estados.+
A+União+é,+portanto,+uma+pessoa+jurídica+de+direito+
público+dotada+de+ autonomia,+ vale+dizer,+ ela+pode+
atuar+ dentro+ dos+ limites+ que+ a+ Constituição+ lhe+
outorga,+ da+ mesma+ maneira+ que+ os+ Estados_
Membros+ também+ são+ autônomos.+ A+ autonomia+
recíproca+ entre+ os+ Estados_Membros+ e+ a+ União+ é+
essência+do+princípio+federativo+[...]+Hoje+prevalece+
a+ doutrina+ segundo+ a+ qual+ soberano+ é+ o+ Estado+
total,+ é+ a+ República+ Federativa+ do+ Brasil,+ que+
expressa+ a+ sua+ soberania+ na+ ordem+ internacional+
através+ dos+ órgãos+ da+União.+ (BASTOS;+MARTINS,+
1988,+p.+220,+grifo+nosso).+

Existe+tendência+em+identificar+União+e+Federação.+
A+ União+ é+ que+ se+ constitui+ pela+ congregação+ das+
comunidades+ regionais+ autônomas+ que+ vêm+ a+ ser+
os+ Estados_membros.+ Então+ quando+ se+ fala+ em+
Federação+ se+ refere+ à+união+ dos+ Estados.+ No+ caso+
brasileiro,+ seria+ a+ união+ dos+ Estados,+ Distrito+
Federal+e+Municípios.+Por+isso+se+diz+União%Federal,+
que+ assim+ seria+ a+ federação+ de+ Estados,+ Distrito+

Federal+ e+ Municípios,+ não+ como+ associação+ de+
Direito+ Internacional,+ porque+ não+ se+ constituíra+
com+base+num+pacto+de+Estados+soberanos,+mas+de+
Direito+ Constitucional,+ visto+ que+ o+ nosso+ sistema+
federal+ se+ organizou+ como+ técnica+ constitucional+
de+descentralização+do+Estado+unitário.+
A+União+é+a+entidade+federal+formada+pela+reunião+
das+ partes+ componentes,+ constituindo+ pessoa+
jurídica+ de+ Direito+ Público+ interno,+ autônoma+ em+
relação+ às+ unidades+ federadas+ (ela+ é+ unidade+
federativa,+ mas+ não+ é+ unidade+ federada)+ e+ a+ que+
cabe+ exercer+ as+ prerrogativas+ da+ soberania+ do+
Estado+ brasileiro.+ Estado% federal,+ com+ o+ nome+ de+
República%Federativa%do%Brasil,+ é+o+ todo,+ou+seja,+o+
complexo+ constituído+ de+ União,+ Estados,+ Distrito+
Federal+ e+ Municípios,+ dotado+ de+ personalidade+
jurídica+ de+ Direito+ Público+ internacional.+ (SILVA,+
2009,+p.+492_493,+grifo+nosso).+

No+ Estado+ federal+ há+ que+
distinguir+soberania%e+autonomia+e+ seus+
respectivos+titulares.+Houve+muita+discussão+sobre+
a+natureza+jurídica+do+Estado+federal,+mas,+hoje,+ já+
está+ definido+ que+ o+ Estado+ federal,+ o+ todo,+ como+
pessoa+ reconhecida+ de+ Direito+ internacional,+ é+ o+
único+ titular+ da+ soberania,+ considerada+poder%
supremo% consistente% na% capacidade% de%
autodeterminação.+ Os+ Estados+ federados+ são+
titulares+ tão_só+ de+ autonomia,+ compreendida+
como+governo% próprio% dentro% do% círculo% de%
competências% traçadas% pela% Constituição% Federal.+
(SILVA,+2009,+p.+100,+grifo+nosso).+

A+ União% é+ entidade+ federativa+ autônoma+ em+
relação+ aos+ Estados_membros+ e+ municípios,+
constituindo+ pessoa+ jurídica+ de+ Direito+ Público+
Interno,+ cabendo_lhe+ exercer+ as+ atribuições+ da+
soberania+ do+ Estado+ brasileiro.+ Não+ se+
confundindo+com+o+Estado%Federal,+este+sim+pessoa+
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jurídica+ de+ Direito+ Internacional+ e+ formado+ pelo+
conjunto+ de+ União,+ Estados_membros,+ Distrito+
Federal+ e+ municípios.+ Ressalte_se,+ porém,+ que+ a+
União+poderá+agir+em+nome+próprio,+ou+em+nome+
de+ toda+ a+ Federação,+ quando,+ neste+ último+ caso,+
relaciona_se+ internacionalmente+ com+ os+ demais+
países.+(MORAES,+2010,+p.+276,+grifo+nosso).+

União+é+entidade+diversa+do+Estado+federal.+Aquela+
é+ pessoa+ jurídica+ de+ direito+ público+ interno,+
enquanto+ este+ é+ pessoa+ jurídica+ de+ Direito+
internacional.+
O+ Estado+ federal+ é+ também+ pessoa+ jurídica+ de+
Direito+ interno,+ porém+ constituído+ pela+ União,+
Estados_membros,+ Distrito+ Federal+ e+ municípios.+
(TAVARES,+2010,+p.+1083,+grifo+nosso).+

O+Estado+denominado+federal+apresenta_se+como+o+
conjunto+ de+ entidades+ autônomas+ que+ aderem+ a+
um+ vínculo+ indissolúvel,+ integrando_o.+ Dessa+
integração+ emerge+ uma+ entidade+ diversa+ das+
entidades+ componentes,+ e+ que+ incorpora+ a+
federação.+
[...]+
Todos+ os+ componentes+ do+ Estado+ federal+ (sejam+
estados,+ distritos,+ regiões,+ províncias,+ cantões+ ou+
municípios)+ encontram_se+ no+ mesmo+ patamar+
hierárquico,+ou+seja,+não+há+hierarquia+entre+essas+
diversas+entidades,+ainda+que+alguma+seja+federal+e+
outras+ estaduais+ ou+ municipais.+ (TAVARES,+ 2010,+
p.+1084,+grifo+nosso).+

A+ matéria+ do+ Título+ III,+ em+ todas+ essas+
Constituições,+ é+ a+ mesma,+ as+ regras+ gerais+ da+
organização+ da+ nação,+ isto+ é,+ do+ Estado+ brasileiro+
como+um+todo.+Na+verdade,+como+toda+Constituição+
Federal,+a+do+Brasil+é,+a+um+tempo,+Constituição+do+
todo,+na+medida+em+que+fixa+as+bases+da+existência+

nacional+ e+ os+ princípios+ de+ organização+ das+
comunidades+nela+integradas,+os+Estados_Membros+
e+ os+ Municípios,+ e+ Constituição+ da+ União,+ na+
medida+ em+ que+ organiza+ os+ poderes+ centrais,+
competentes+relativamente+a+toda+população+e+em+
todo+o+território.+(FERREIRA+FILHO,+1990,+p.+139).+

Na+técnica+da+Constituição+vigente,+o+todo,+o+Estado+
federal,+ quer+ dizer,+ a+ República+ Federativa+ do+
Brasil,+ integra+ como+ entes+ a+ União,+ os+ Estados,+ o+
Distrito+Federal+e+os+Municípios.+Todos+estes+entes+
são+ ‘políticos_administrativos’,+ ou+ seja,+ exercem+
funções+políticas+e+funções+administrativas.+
São+ eles+ reciprocamente+ ‘autônomos’,+ melhor+
dizendo,+ reciprocamente+ independentes.+ Não+ há+
sujeição+hierárquica+entre+eles.+Cada+um,+na+esfera+
de+ competências+ que+ a+ Constituição+ lhes+ atribui+
(‘nos+ termos+ da+ Constituição’),+ goza+ de+ plena+
autodeterminação.+Esta,+circunscrita+pelas+normas+
desta+ Carta,+ não+ é+ ‘soberana’+ e+ sim+ autônoma.+
(FERREIRA+FILHO,+1990,+p.+140,+grifo+nosso).+

“Ora,+se+a+soberania+é+apanágio+do+Estado+Federal,+
não+ é+ correto+ atribuí_la+ à+ União,+ pois+ esta+ não+
equivale+ àquele.+ Corresponde+ antes+ ao+ poder+
central+ nele+ existente,+ que,+ tanto+ quanto+ os+
poderes+ estaduais,+ + integra+ a+ organização+
federativa,+ ostentando+ todos+ a+ condição+ de+ entes+
autônomos.+ É+ o+ que+ está+ dito+ com+ todas+ as+ letras+
no+caput+do+art.+18+da+Constituição.+
Se+ assim+ não+ fosse,+ se+ a+ União+ fosse+ soberana,+ os+
Estados+a+ ela+ se+ subordinariam+hierarquicamente,+
o+que+é+inadmissível+na+estrutura+federativa.+O+que+
se+pode+dizer+é+que,+no+plano+externo,+a+autoridade+
federal,+representando+o+Estado+soberano,+pratica,+
em+ nome+ deste,+ atividades+ próprias+ da+ soberania+
estatal.+Mas+isto+não+infirma+o+fato+de+o+detentor+da+
soberania+ ser+ o+ Estado+ Federal,+ por+ quem+ fala+ o+
seu+ representante+ constitucional
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Dito+ de+ outro+ modo,+ a+ soberania,+ ou+ seja,+ a+
qualidade+ de+ autodeterminação+ plena+ do+ poder,+
exercida+ sem+condicionamentos+de+ordem+ interna+
ou+ externa,+ é+ exclusiva+ do+ Estado+ Federal.+ A+ seus+
integrantes+ –+União+ e+ Estados,+ no+mais+ das+ vezes,+
ou+ União,+ Estados,+ Distrito+ Federal+ e+ Municípios,+
como+ no+ caso+ brasileiro+ –+ é+ atribuída+ autonomia,+
que+ é+ também+ poder+ de+ autodeterminação,+
demarcado,+ poderem,+ por+ um+ círculo+ de+
competências+ traçado+ pelo+ poder+ soberano,+ que+
garante+ aos+ entes+ autônomos+ –+ pensando_se+ em+
autonomia+ no+ seu+mais+ alto+ grau+ –+ capacidade+de+
auto_organização,+ autogoverno,+ autolegislação+ e+
autoadministração,+ exercida+ sem+ subordinação+
hierárquica+ dos+ poderes+ periféricos+ ao+ poder+
central.+ (MENEZES+ DE+ ALMEIDA,+ 2013,+ p.+ 701,+
grifo+nosso).+

De+ acordo+ com+ essa+ teoria,+ a+ União+ é,+ tal+ quais+ os+

estados,+ autônoma;+ estão+ todos+ no+ mesmo+ plano,+ possuindo+

apenas+ atribuições+ diferentes.+ Isso+ é+ necessário,+ uma+ vez+ que,+

em+sendo+a+União+soberana,+em+detendo+ela+o+poder+último,+ela+

seria+hierarquicamente+superior+aos+estados.+O+governo+central+

seria+ superior+ aos+ governos+ locais,+ não+ tendo+ estes+ uma+ esfera+

própria+ de+ competências+ livre+ de+ invasões+ do+ governo+ federal.+

Não+haveria,+portanto,+diferença+entre+Estado+federal+e+unitário,+

uma+vez+que+o+poder+central+se+sobreporia+aos+locais.+

Mesmo+assim,+o+Estado+federal+é,+por+óbvio,+um+Estado,+

e+Estado+é+unidade.+O+Estado+federal+necessita+de+um+elemento+

que+ dê+ a+ ele+ unidade+ tanto+ política+ quanto+ jurídica.+ É+ aí+ que+

surge+ a+ figura+ do+ Estado+ federal+ ou+ Estado+ total+ ou+ República+

Federativa+do+Brasil.+Ele+é+constituído,+ formado+pelos+governos+

locais+e+central,+sendo+resultante+deles+e+o+elemento+que+garante+

unidade+ao+sistema.+

O+ Estado+ federal+ surge+ como+ detentor+ da+ soberania,+

sendo+a+totalidade,+a+pessoa+jurídica+de+direito+internacional,+em+

oposição+às+pessoas+de+direito+interno+público4.++

O+Estado+federal+aparenta+não+ter+órgãos+próprios,+não+

havendo+ qualquer+ menção+ a+ respeito.+ Ele+ pode+ ser+ soberano,+

pode+ ser+ a+ estrutura+ última+ do+ Estado+ brasileiro,+ mas+

curiosamente+ não+ é+ dotado+ de+ meios+ pelos+ quais+ possa+ se+

manifestar.+ Mesmo+ sendo+ pessoa+ jurídica+ de+ direito+

internacional,+não+ tem+órgãos+próprios+sequer+para+as+relações+

internacionais,+ agindo+ apenas+ por+ intermédio+ dos+ da+ União,+

exprimindo+sua+soberania+na+ordem+internacional+através+deles+

(BASTOS,+MARTINS,+1988,+p.+218;+MORAES,+2010,+p.+276;+SILVA,+

2009,+p.+494;+TAVARES,+2010,+p.+1103).+

O+Estado+federal,+portanto,+aparenta+ser+uma+espécie+de+

película+que+ envolve+ as+ entidades+ componentes.+ Elas+ existem+e
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!! Com+ a+ exceção+ de+ André+ Ramos+ Tavares,+ para+ quem+ o+ Estado+ federal+

também+ é+ pessoa+ jurídica+ de+ direito+ interno+ –+ sem+ explicitar+ quais+ são+
exatamente+as+consequências+daí+advindas+(TAVARES,+2010,+p.+1083).!
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têm+ sua+ autonomia,+ sendo+ pessoas+ de+ direito+ interno.+

Envolvendo+ todas+ elas+ está+ a+ República+ Federativa+ do+ Brasil,+

soberana,+ a+ qual+ possui+ personalidade+ jurídica+ de+ direito+

internacional+ público+ e+ garante+ unidade+ ao+ todo.+ Ela+ aparenta+

ser+apenas+um+elemento+de+coesão,+não+podendo+sequer+agir+por+

conta+própria,+não+tendo+sequer+órgãos+próprios5.+

Os+defensores+dessa+corrente+não+veem+diferença+entre+

um+ Estado+ federal+ formado+ pela+ união+ de+ Estados+ até+ então+

soberanos+(i.e.,+de+formação+centralizadora)+ou+um+formado+pela+

mudança+ de+ forma+ de+ um+Estado+ unitário+ para+ federal+ (i.e.,+ de+

formação+descentralizadora)+–+ou+se+afirma+isso+expressamente+

(BASTOS,+MARTINS,+1988,+p.+218;+MENEZES+DE+ALMEIDA,+2013,+

p.+701)+ou+não+se+menciona+qualquer+possível+diferença,+ sendo+

as+federações+formadas+de+ambos+os+modos+tratadas+do+mesmo+

jeito.+ Ademais,+ cabe+ lembrar,+ são+ autores+ que+ lidam+ com+ a+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!! Tanto+ que,+ indiretamente,+ chega_se+ a+ reconhecer+ que+ os+ poderes+ dos+

diferentes+ entes+ da+ federação,+ dos+ diferentes+ entes+ infraconstitucionais,+
tomados+em+sua+unidade+constituem+a+soberania,+ i.e.,+são+a+ totalidade+de+
poderes+ do+ Estado:+ “Desde+ o+momento+ em+ que+ a+ Constituição+ brasileira+
alçou+o+município+a+entidade+condômina+do+exercício+das+atribuições+que,+
tomadas+ na+ sua+ unidade,+ constituem+ a+ soberania,+ não+ poderia,+ a+ ser+
consequente+ consigo+ mesma,+ deixar+ de+ reconhecer+ que+ a+ própria+
Federação+ estava+ a+ sofrer+ um+ processo+ de+ diferenciação+ acentuada,+
relativamente+ ao+ modelo+ federal+ dominante+ no+ mundo+ que+ congrega+
apenas+a+ordem+jurídica+central+e+as+ordens+jurídicas+regionais:+a+União+e+
os+Estados_Membros.”+(BASTOS,+MARTINS,+1988,+p.+232,+grifo+nosso).!

Constituição+ brasileira,+ sendo+ que+ a+ federação+ no+ Brasil+ surgiu+

da+transformação+de+um+Estado+até+então+unitário.+

Mas+ mesmo+ com+ essa+ possibilidade+ de+ existência+ de+

federação+de+formação+descentralizadora,+no+que+tange+à+criação+

de+ uma+ federação+ predomina+ na+ doutrina+ uma+ visão+

eminentemente+ agregacionista,+ uma+ ideia+ de+ que+ a+ federação+

surge+como+junção+de+diferentes+partes,+ignorando_se+por+vezes+

a+possibilidade+de+surgir+de+modo+diverso.+Diz_se,+por+exemplo,+

que+ federação+ é+ uma+ associação+ de+ Estados+ que+ cria+ um+ novo+

Estado,+que+há+um+pacto+federativo+(BASTOS,+MARTINS,+1988,+p.+

218).+

Essa+ visão,+ todavia,+ nem+ sempre+ é+ apresentada+ de+

maneira+ totalmente+ desembaraçada.+ Por+ vezes,+ diz_se+ que+ o+

legislador+ constituinte,+ através+ da+ Constituição,+ cria+ o+ Estado+

federal+e+suas+partes+ indissociáveis,+a+Federação+ou+União,+bem+

como+os+estados_membros+–+o+que+exprime+uma+criação+de+cima+

para+baixo+–,+afirmando_se+logo+em+seguida+que+a+criação+de+um+

governo+ geral+ pressupõe+ a+ renúncia+ e+ o+ abandono+ de+ certas+

porções+de+ competências+ –+ o+que+denota+uma+ criação+de+baixo+

para+ cima+ (MORAES,+ 2010,+ p.+ 274).
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Por+ vezes+ assevera_se+ que+ “a+ União+ é+ que+ se+ constitui+

pela+ congregação+ das+ comunidades+ regionais+ autônomas+ que+

vêm+ a+ ser+ os+ Estados_membros”,+ enquanto+ se+ afirma+ que+

“Federação”+ faz+ referência+ apenas+ à+ união+ de+ estados,+ Distrito+

Federal+e+municípios+–+ou+seja,+não+inclui+a+União+_+(SILVA,+2009,+

p.+492_493).+Mas+também+se+afirma+que+são+a+União+e+as+demais+

entidades+que+compõem+a+República+Federativa+(SILVA,+2009,+p.+

492).+Numa+hora+a+ federação+não+ faz+referência+à+União,+ sendo+

esta+composta+pela+agregação+dos+estados,+e+noutra+a+União+e+as+

demais+entidades+compõem+a+federação.+

Num+ momento+ diz_se+ que+ “Por+ Federação+ deve_se+

entender,+ em+ direito+ público,+ um+ tipo+ de+ coletividade+

caracterizado+ pela+ associação% parcial% dessas+ mesmas+

coletividades+ em+ vista+ do+ atendimento+ a+ seus+ interesses+

particulares”+ (FERREIRA+ FILHO,+ 1990,+ p.+ 139_140),+

evidenciando_se+ que+ a+ federação+ vem+ de+ uma+ união+ de+

coletividades.+ Mas+ posteriormente+ se+ lembra+ de+ que+ o+

federalismo+ brasileiro+ surgiu+ da+ mudança+ da+ forma+ de+ um+

Estado+até+então+unitário+(FERREIRA+FILHO,+1990,+p.+204),+o+que+

exclui+a+possibilidade+dessa+união+de+coletividades.+

Apesar+ de+ se+ admitir+ que+ o+ federalismo+ pode+ surgir+

tanto+ de+ forma+ centralizadora+ quanto+ descentralizadora,+muito+

frequentemente+recorda_se+apenas+do+primeiro+caso+quando+se+

trata+de+definir+o+fenômeno+federalista.+Nesse+particular,+pode_se+

dizer+ que+ a+ doutrina+ encontra_se+ fortemente+ influenciada+ pela+

experiência+histórica,+pautada+inicialmente+no+federalismo+como+

resultante+ da+ junção+ de+ diversos+ Estados+ (Estados+ Unidos,+

Suíça).+Devido+ a+ isso,+ formula+ definições+ que+ inadvertidamente+

não+incluem+federalismos+oriundos+de+descentralização.+

A+teoria+aqui+analisada+também+tem+suas+considerações+

sobre+as+demais+coletividades+territoriais,+analisando_as.+

O+ Distrito+ Federal+ é+ considerado+ como+ ente+ da+

federação,+ sendo+ uma+ estrutura+ especial+ na+ qual+ se+ encontra+ a+

capital+ da+ União+ (FERREIRA+ FILHO,+ 1990,+ p.+ 142;+ 224_225;+

MENEZES+ DE+ ALMEIDA,+ 2013,+ p.700_701;+ MORAES,+ 2010,+ p.+

275;+SILVA,+2009,+p.+649;+TAVARES,+2010,+p.+1031_1032).+

Os+ territórios,+ por+ sua+ vez,+ recebem+ classificação+

diversa.+ Eles+ são+ vistos+ como+mera+ descentralização+ da+ União,+

como+ aplicação+ da+ teoria+ unitária+ na+ União.+ Não+ são+

considerados+ entes+ da+ federação,+ sendo+ apenas+ uma+ parte+ da+

União,+ uma+ divisão+ administrativa+ dela+ (BASTOS,+ MARTINS,
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1988,+p.+424;+FERREIRA+FILHO,+1990,+p.+142;+228;+MENEZES+DE+

ALMEIDA,+ 2013,+ p.+ 700;+ MORAES,+ 2010,+ p.+ 294;+ SILVA,+ 2009,+

p.473;+TAVARES,+2010,+p.+1068).+

Quanto+ao+município,+por+outro+lado,+há+certo+dissenso,+

o+qual+é+mesmo+reconhecido+ (MENEZES+DE+ALMEIDA,+2013,+p.+

701).+ Se+ por+ um+ lado+ a+ maioria+ da+ doutrina+ entende+ que+ o+

município+é+ente+da+federação,+já+que+ele,+tal+qual+o+estado,+tem+

um+ campo+ de+ atuação+ próprio,+ delimitado+ pela+ Constituição,+

sendo+ sua+ lei+ orgânica+ sua+ constituição+ (BASTOS,+ MARTINS,+

1988,+p.+221,+p.232_3;+FERREIRA+FILHO,+1990,+p.+212;+MENEZES+

DE+ ALMEIDA,+ 2013,+ p.+ 701;+ MORAES,+ 2010,+ p.+ 283;+ TAVARES,+

2010,+p.+1114;+1118),+há+certo+dissenso.+

Há+ quem+ entenda+ que+ foi+ um+ equívoco+ do+ constituinte+

incluir+ os+municípios+ como+ componentes+ da+ federação+ (SILVA,+

2009,+ p.+ 101).+ Resumidamente,+ argumenta_se+ que+ não+ existe+

federação+ de+ municípios,+ apenas+ de+ estados,+ não+ sendo+ eles+

estados_membros+ de+ segunda+ classe+ dentro+ dos+ estados+

federados.+Isso+seria+contrário+à+autonomia+federativa+tanto+dos+

estados+ quanto+ dos+ municípios,+ uma+ vez+ que+ ela+ pressuporia+

território+ próprio,+ não+ compartilhado.+ Ademais,+ eles+ só+ podem+

sofrer+ intervenção+ por+ parte+ dos+ estados,+ não+ por+ parte+ da+

União,+ o+ que+ mostraria+ que+ eles+ continuariam+ vinculados+

àqueles.+ Ter_se_ia,+ caso+ eles+ fossem+ membros+ dela,+ uma+

federação+muito+ complexa,+ com+ entidades+ superpostas+ (SILVA,+

2009,+p.+474_475).+Argumenta_se,+igualmente,+que+a+Constituição+

usa+ onze+ vezes+ das+ expressões+ unidade% federada+ e+ unidade% da%

Federação+ (no+ singular+ ou+ no+ plural)+ referindo_se+ apenas+ a+

estados+ e+Distrito+ Federal,+ sem+ envolver+ os+municípios+ (SILVA,+

2009,+p.+640).+Pode_se+ também+mencionar+o+argumento+de+que+

criação,+incorporação,+fusão+e+desmembramento+dos+municípios+

far_se_ão+por+lei%estadual,+dentro+do+período+determinado+por+lei+

federal,+ dependendo+ de+ plebiscito+ das+ populações+ diretamente+

interessadas,+o+que+mostra+que+eles+continuam+a+ser+divisões+dos+

estados+(SILVA,+2009,+p.+475).+

A+ divergência,+ contudo,+ não+ é+ tão+ aguda+ quanto+ pode+

parecer.+ A+ Constituição,+ afinal,+ menciona+ o+ município+ como+

integrante+da+ federação+e+concede+a+ele+competências+próprias,+

que+ não+ podem+ ser+ exercidas+ quer+ pela+ União,+ quer+ pelos+

estados.+ Isso+ não+ pode+ ser+ ignorado.+ Afirma_se+ então+ que+ “A+

solução+é:+o+Município+é+um+componente+da+federação,+mas+não+

entidade+ federativa”+ (SILVA,+ 2009,+ p.+ 101).+ O+ município+ é+

componente+ da+ República+ Federativa,+ sem+ ter+ natureza+ de+

entidade+federativa.+Não+fica+clara,+todavia,+a+diferença+entre+um
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e+outro;+o+que+significa+ser+componente+da+federação+sem+ser,+ao+

mesmo+ tempo,+ entidade+ federativa.+ Tampouco+ se+ pode+

facilmente+ extrair+ como+ essa+ solução+ contorna+ os+ problemas+

apontados+no+parágrafo+ anterior.+A+ única+diferença+que+parece+

haver+ é+que+a+ federação+é+ apenas+de+estados,+não+de+estados+e+

municípios+(SILVA,+2009,+p.+474_475)+–+mas,+mais+uma+vez,+não+

fica+ claro+ o+ que+ isso+ significa.+ No+ fim,+ parece+ que+ não+ há+

diferença+ prática+ entre+ a+ posição+ aqui+ descrita+ e+ a+ visão+ dos+

demais+autores+de+que+o+município+é+ente+da+federação6.+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!! Pode_se,+também,+questionar+boa+parte+da+argumentação+empregada.+Não+

parece+haver+problema+no+fato+de+estados+e+municípios+compartilharem+os+
mesmos+territórios;+a+União+e+os+estados+compartilham,+afinal,+o+território+
nacional.+Toda+ federação+ tem,+por+definição,+ entidades+ superpostas,+nem+
que+ sejam+ apenas+ os+ estados+ e+ a+ União.+ Quanto+ ao+ fato+ de+ o+ texto+ usar+
expressões+como+unidade%federada+sem+se+referir+aos+municípios,+pode_se+
levantar+ que+ o+ mesmo+ autor+ entende+ que+ nem+ todas+ as+ entidades+
autônomas+da+ federação+ são+ entidades+ federadas:+ “A+União+ é+ a+ entidade+
federal+ formada+ pela+ reunião+ das+ partes+ componentes,+ constituindo+
pessoa+ jurídica+ de+ Direito+ Público+ interno,+ autônoma+ em+ relação+ às+
unidades+ federadas+ (ela+ é+ unidade+ federativa,+ mas+ não+ é+ unidade+
federada)+[...]”+(SILVA,+2009,+p.+493,+grifo+nosso).+É+claro,+a+União+pode+ser+
exceção,+ já+ que+ ela+ é+ o+ governo+ central,+ não+ um+ governo+ local,+
diferentemente+de+estados+e+municípios.+Mas+se+todos+eles+(União,+estados,+
municípios,+ Distrito+ Federal)+ são+ entidades+ autônomas,+ constituindo+ a+
República+Federativa+do+Brasil+ (SILVA,+2009,+p.+493),+para+que+distingui_
las?+Só+por+causa+de+uma+ideia+de+formação+de+federalismo+pela+associação+
de+ entidades?+ E+ como+ fica+ no+ caso+ de+ uma+ federação+ formada+ pela+
mudança+de+forma+de+um+Estado+previamente+existente?+Tem+razão+de+ser+
a+distinção?!

Procurar+ definições+ de+ federalismo+ no+ texto+ da+

Constituição+ brasileira+ aparenta+ ser+ tarefa+ destinada+ ao+

insucesso.+ Ele+ faz+ remissões+ com+ conceitos+ distintos.+ No+ artigo+

primeiro,+caput,+ listam_se+estados,+Distrito+Federal+e+municípios+

como+componentes+da+federação,+sem+se+mencionar+a+União;+no+

dezoito,+caput,+por+sua+vez,+inclui_se+a+União,+ressaltando+que+são+

todos+os+entes+autônomos.+Pode_se+acrescentar,+como+apontado,+

as+vezes+em+que+o+texto+constitucional+usa+de+expressões+como+

unidade% federada+ e+ unidade% da% Federação+ (no+ singular+ ou+ no+

plural)+ referindo_se+ apenas+ a+ estados+ e+ Distrito+ Federal,+ sem+

envolver+ os+ municípios+ (SILVA,+ 2009,+ p.+ 640).+ Apesar+ desses+

obstáculos,+tenta_se,+por+vezes,+conciliar+o+texto.+

Parte+ da+ doutrina+ tenta+ conciliar+ os+ artigos+ primeiro+ e+

dezoito,+defendendo+que+união%indissolúvel+e+União+são+a+mesma+

coisa7.+ Além+ disso,+ tenta+ relativizar+ a+ posição+ do+município+ na+

federação,+como+já+examinado,+o+que+poderia+vir+a+explicar+o+fato+

de+o+texto+excluir+os+municípios+quando+se+utiliza+de+expressões+

como+ unidade% federada+ e+ unidade% da% Federação.+
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!! “Dizer+ que+ a+ República+ Federativa+ do+ Brasil+ é+ formada+ pela+união%

indissolúvel+dos+Estados+e+Municípios+e+do+Distrito+Federal+não+é+diverso+
de+dizer+que+ela+compreende+União,+Estados,+Distrito+Federal+e+Municípios,+
porque+união% indissolúvel+(embora+ com+ inicial+ minúscula)+ do+ art.+ 1º+ é+ a+
mesma+União+(com+inicial+maiúscula)+do+art.+18.+Repetição+inútil...”+(SILVA,+
2009,+p.+471).!
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Há+também+quem+entenda+que+não+se+deve+ ler+ literal+e+

isoladamente+ o+ artigo+ primeiro;+ deve_se+ considerar+ também+ o+

dezoito,+ o+ qual,+ de+ acordo+ com+ o+ autor,+ esclarece+

peremptoriamente+como+é+a+estrutura+do+Estado+brasileiro.+Mas,+

no+ fim,+ apesar+ de+ se+ dar+ a+ entender+ que+ se+ realiza+ uma+ leitura+

sistemática+do+texto+constitucional,+tudo+o+que+se+faz+é+ignorar+o+

primeiro+artigo,+utilizando_se+apenas+o+outro8.+

A+ maior+ parte+ da+ doutrina+ aqui+ analisada+ não+ se+

posiciona+a+respeito+dessas+variações+do+texto+constitucional.+Ela+

é+ ambígua+ e+ traz+ ideias+ distintas+ de+ federalismo+ e+ de+ sua+

estrutura,+ o+ que+ mostra+ que+ talvez+ ele+ não+ seja+ um+ bom+ guia+

nesse+particular.+

Caminhando_se+ para+ o+ fim+ dessa+ seção,+ pode_se+ dizer+

que+essa+é+basicamente+a+conceituação+do+federalismo+realizada+

pelos+ proponentes+ da+ linha+ teórica+ aqui+ analisada.+
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8! “Desde logo, contudo, é preciso alertar para o sentido dúbio do termo. Poder-

se-ia imaginar que a União nada mais é do que uma conjunção de Estados, 
Distrito Federal e Municípios. Ou seja, União no sentido de associação dos 
referidos entes federativos. Corroboraria esse entendimento a leitura isolada e 
literal do disposto no art. 1: ‘A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal’. Contudo, no 
art. 18, a Constituição esclarece, peremptoriamente, que a República 
Federativa do Brasil compreende ‘a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, todos autônomos’. Portanto, a União não se confunde com o 
Brasil, sendo apenas um dos entes federativos que compõem o Estado federal 
brasileiro.” (TAVARES, 2010, p. 1103).!

Resumidamente,+ deve_se,+ segundo+ eles,+ distinguir+ a+ União+ do+

Estado+ federal.+ Enquanto+aquela+ é+ autônoma,+ sujeito+de+direito+

interno,+este+é+soberano,+ sujeito+de+direito+ internacional,+ sendo+

formado+ pelas+ entidades+ autônomas+ –+ União,+ estados,+ Distrito+

Federal+ e+municípios.+O+Estado+ federal+ age+ por+ intermédio+ dos+

órgãos+ da+ União+ na+ seara+ internacional.+ Essa+ teoria+ admite+

algumas+ divergências+ internas+ por+ parte+ de+ seus+ expositores,+

como+no+caso+da+posição+do+município+na+federação+brasileira.+

Resta+analisar+se+ela+é+apta+a+explicar+todos+os+aspectos+

do+federalismo.+

3 Análise%das%visões%alternativas%

Iremos,+nessa+parte+do+ trabalho,+analisar+os+méritos+da+

teoria+ analisada;+ após+ isso,+ levantaremos+ os+ questionamentos+

que+podem+ser+feitos.+

A+ teoria+aqui+analisada+ tem+seus+méritos.+Ela+ consegue+

perceber+problemas+da+teoria+clássica+do+federalismo,+segundo+a+

qual+a+União+é+soberana+e+os+estados+são+autônomos.+

Um+ desses+ problemas+ é+ a+ incompatibilidade+ entre+

igualdade+ jurídica+ entre+ União+ e+ estados,+ necessária+ ao
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federalismo,+e+ soberania+da+União.+Sem+essa+ ideia+de+ igualdade+

jurídica+ não+ haveria+ como+ existir+ federalismo,+ uma+ vez+ que+ os+

governos+locais+seriam+subordinados+ao+governo+central+–+como+

é+por+vezes+expressamente+ levantado+ (MENEZES+DE+ALMEIDA,+

2013,+ p.+ 701).+ Mas+ o+ Estado+ federal,+ contudo,+ como+ qualquer+

Estado,+ precisa+ de+ um+ soberano+ que+ o+ crie+ e+ a+ ele+ confira+

unidade,+vindo+daí+a+noção+de+soberania+da+União+(contraposta+à+

autonomia+ estadual).+ A+ teoria+ aqui+ analisada+ tenta+ contornar+

isso,+ asseverando+ que+ a+ União+ é+ autônoma,+ assim+ como+ os+

estados;+ a+ soberania+ é+ considerada+ como+ atributo+ do+ Estado+

federal,+o+qual+é+estrutura+diversa+da+União+que+envolve+todas+as+

demais+coletividades.+

Na+ teoria+ clássica,+ conexo+ a+ esse+ problema+ está+ o+

inusitado+ fato+ de+ a+União,+ que+ é+ soberana,+ poder+ internamente+

incontrastável,+ ser+ bloqueada+ pela+ autonomia+ estadual+ quando+

tenta+ agir+ na+ esfera+ de+ atribuições+ dos+ estados.+ Um+ poder+

soberano+é+bloqueado+por+um+poder+autônomo.+Esse+fenômeno,+

consequência+ direta+ da+ caracterização+ do+ federalismo+ como+

forma+ de+ Estado+ na+ qual+ a+ União+ é+ soberana+ e+ os+ estados+ são+

autônomos,+ não+ parece+ ser+ sustentável.+ Mesmo+ assim,+ sua+

ocorrência+é+ tradicionalmente+ ignorada.+Essa+aparenta+ser+uma+

contradição+ insuperável+ da+ visão+ clássica+ do+ federalismo.+ A+

teoria+ aqui+ analisada+ evita+ esse+ problema+ ao+ estabelecer+ que+ a+

União+ é+ autônoma,+ tendo+ uma+ esfera+ própria+ e+ limitada+ de+

competências.+ Não+ há+ problema+ algum+ em+ uma+ coletividade+

autônoma+ser+bloqueada+por+outra+coletividade+autônoma.+

A+proposta+aqui+analisada,+não+obstante,+não+é+ livre+de+

questionamentos.+

Antes+ de+ tudo,+ é+ notória+ a+ falta+ de+ um+ soberano+ no+

âmbito+interno;+soberano+não+é+só+o+poder+que+não+se+submete+a+

outro+ externamente,+ mas+ aquele+ que+ também+ é+ internamente+

incontrastável.+O+Estado+ federal,+na+visão+aqui+analisada,+é+ tido+

como+pessoa+ jurídica+de+direito+ internacional,+ agindo+na+ esfera+

externa+ por+ meio+ dos+ órgãos+ da+ União.+ Não+ há+ qualquer+

soberano+interno,+apenas+um+agregado+de+autonomias,+o+que+não+

é+ o+ bastante+ para+ suprir+ a+ falta+ de+ um+ soberano.+ Precisa_se+ de+

um+ soberano+ para+ criar+ as+ próprias+ esferas+ distintas+ de+

autonomia,+ para+ traçar+ os+ limites+ das+ diferentes+ entidades+

autônomas+ do+ Estado+ federal.+ Um+ poder+ autônomo+ pressupõe+

um+poder+soberano+que+o+crie+e+o+delimite.+

Caso+ se+ entenda+ que+ o+ Estado+ federal,+ a+ República+

Federativa+ do+ Brasil,+ é+ soberano+ internamente,+ criando+ as+

diferentes+entidades+autônomas,+delimitando_as,+não+se+resolve+
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de+todo+o+problema;+na+verdade,+cai_se+em+contradição+por+duas+

vezes.+

Primeiro,+ o+ Estado+ federal,+ ao+ fazê_lo,+ passa+ a+ agir+

internamente+ –+ não+ age+ como+ pessoa+ jurídica+ de+ direito+

internacional+ público.+ Ele+ age+ como+ pessoa+ jurídica+ de+ direito+

interno+ –+ o+ que+ não+ é+ mencionado+ de+ maneira+ geral+ pelos+

autores+aqui+analisados9.+Para+essa+doutrina,+o+Estado+federal+é+

apenas+pessoa+jurídica+de+direito+internacional+público.+

Segundo,+ essa+ concepção+entra+em+conflito+ com+a+ ideia+

de+ que+ ele+ é+ formado+ pelas+ entidades+ autônomas+ (BASTOS,+

MARTINS,+ 1988,+ p.+ 220;+ FERREIRA+ FILHO,+ 1990,+ p.+ 139_140;+

MENEZES+ DE+ ALMEIDA,+ 2013,+ p.+ 701;+ MORAES,+ 2010,+ p.+ 276;+

SILVA,+2009,+p.+492_493;+TAVARES,+2010,+p.+1083),+de+que+são++

+
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!! Há+uma+exceção,+sem+dúvida:+“O+Estado+federal+é+também+pessoa+jurídica+

de+ Direito+ interno,+ porém+ constituído+ pela+ União,+ Estados_membros,+
Distrito+Federal+e+municípios”+(TAVARES,+2010,+p.+1083).+Mas+o+autor+em+
questão+não+vai+adiante.+Não+explica+quais+seriam+as+consequências+de+o+
Estado+ federal+ ser+ também+ pessoa+ de+ direito+ interno,+ nem+ que+ poderes+
teria,+ como+ agiria+ ou+ quais+ órgãos+ teria.+ Apenas+ menciona+ isso,+ sem+ ir+
além.+ Ademais,+ caracteriza+ o+ autor+ o+ Estado+ federal+ como+ constituído+
pelos+outros+entes,+o+que+ impossibilita+que+ele+ seja+visto+ como+soberano+
dentro+ de+ sua+ visão;+ se+ ele+ é+ apenas+ o+ produto+ da+ junção+ de+ diferentes+
entes,+não+é+poder+originário,+não+sendo,+portanto,+soberano.!

+

elas+que+o+criam10.+Ou+o+Estado+ federal+é+o+resultado+da+ junção+

das+entidades+autônomas+ou+ele+as+cria,+sendo+elas+produto+seu.+

Não+se+trata+de+truque+linguístico.+Deve+se+definir+qual+é+

a+origem+jurídica+de+cada+entidade+ao+se+discutir+a+formação+do+

federalismo.+Juridicamente,+dizer+que+as+entidades+autônomas+se+

associam+e+formam+o+Estado+federal+é+diferente+de+afirmar+que+o+

Estado+federal+é+que+forma+as+entidades+autônomas.+No+primeiro+

caso,+ o+ Estado+ federal+ é+ mero+ produto+ da+ ação+ das+ entidades+

autônomas,+sendo+elas+suas+criadoras;+no+segundo,+as+entidades+

autônomas+ é+ que+ são+ criação+ do+ Estado+ federal.+ Juridicamente,+

aquilo+ que+ cria+ possui+ proeminência,+ possui+ status% maior,+

hierarquia+ maior,+ podendo+ alterar+ ou+ mesmo+ desfazer+ o+ que+

anteriormente+ criou+ (salvo+ haja+ norma+ hierarquicamente+

superior+ expressamente+ proibindo+ a+ alteração+ ou+ o+

desfazimento+do+que+foi+criado).+

Tampouco+se+pode+afirmar+que+o+Estado+federal+cria+as+

entidades+ autônomas,+ as+ quais+ passam+ a+ formá_lo.+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!! Sendo+ essa+ concepção+ de+ criação+ do+ Estado+ federal+ pelas+ entidades+

componentes+ corroborada+ pela+ visão+ de+ que+ o+ Estado+ federal+ é+ apenas+
pessoa+de+direito+internacional.!
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Não+ pode+ ele+ criar+ aquilo+ que+ o+ forma11.+ Isso+ é+ um+

argumento+circular.+

Desse+modo,+no+afã+de+se+localizar+um+soberano+interno,+

seria+ inconsistente+ apontar+ como+ tal+ o+ Estado+ federal,+ o+ qual+

criaria+ as+ entidades+ autônomas,+ ao+ mesmo+ tempo+ em+ que+ se+

assevera+que+o+Estado+federal+é+apenas+pessoa+jurídica+de+direito+

internacional+ e+ se+ defende+ que+ ele+ é+ composto+ por+ essas+

entidades+autônomas.+

A+própria+visão+de+que+o+Estado+federal+é+formado+pelas+

entidades+autônomas+tem+seus+problemas.+Ela+significa+que+são+

as+ entidades+ autônomas+ que+ formam+ o+ todo,+ o+ Estado+ federal.+

Mas+ se+ é+ assim,+ o+ que+ forma+ essas+ entidades?+ Se+ elas+ são+

autônomas,+deve+existir+também+um+poder+que+as+crie,+um+poder+

que+defina+seu+círculo+de+atribuições.+Elas+não+podem+existir+por+

conta+ própria.+ A+ única+ coletividade+ que+ poderia+ criá_las+ é+ o+

Estado+federal,+o+que+é+incompatível+com+a+visão+de+que+ele+é+que+

é+criado+por+elas.+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!! Pode+ uma+ figura,+ é+ claro,+ criar+ subdivisões+ internas+ –+ elas+ são+ mero+

produto+ seu,+ ficando+ na+ sua+ dependência+ e+ sendo+ inferiores+ ao+ todo.+ O+
todo+existe+independentemente+dessas+subdivisões,+podendo+elas+próprias+
ser+mesmo+desfeitas+sem+qualquer+prejuízo+à+existência+do+todo.+Mas+não+
pode+uma+entidade+criar+aquilo+que+constitui+a+si+mesma.+ Isso+é+ incorrer+
num+ absurdo+ lógico,+ numa+ argumentação+ circular,+ pois+ a+ matéria+
constituinte+é+criada+por+aquilo+que+ela+constitui.!

Não+ fica+claro+como+essas+entidades+autônomas+podem+

existir+ previamente+ ao+Estado+ federal+ e+ posteriormente+ criá_lo.+

Se+se+trata+de+uma+federação+de+formação+descentralizadora,+isso+

só+seria+viável+se+se+entendesse+que+o+Estado+até+então+unitário+

as+ criasse+ e+ se+ dissolvesse,+ formando+ então+ essas+ entidades+

autônomas+ um+ novo+ Estado,+ agora+ federal.+ Mas+ parece+ difícil+

argumentar+ que+ o+ Estado+ anterior+ cessa+ de+ existir,+ sendo+

substituído+por+outro.+É+só+pensar+no+caso+brasileiro:+ao+passar+

de+ unitário+ a+ federal,+ o+ Estado+ brasileiro+ simplesmente+ alterou+

sua+organização+interna;+não+houve+qualquer+dissolução+estatal,+

apenas+continuidade12.+

A+ visão+ de+ entidades+ autônomas+ que+ existem+

previamente+e+se+associam,+formando+um+Estado+federal,+até+tem+

sentido+ quando+ se+ trata+ de+ federalismo+ de+ formação+

centralizadora+_+desde+que+se+entenda+que+elas+eram+soberanas+e+

se+associaram+criando+o+Estado+federal,+passando+então+a+serem+

autônomas.+Só+que+essa+visão+não+explica+a+existência+da+União+_

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!! Houve+ continuidade+ do+ Estado,+ não+ da+ Constituição;+ esta,+ é+ claro,+ foi+

substituída+no+ exemplo+mencionado.+Mas+não+ é+porque+um+Estado+ troca+
de+Constituição+que+ele+deixa+de+existir.+Assim+fosse,+não+haveria+qualquer+
elo+ entre+ o+ Estado+ brasileiro+ atual+ e+ aquele+ da+ ditadura+ militar,+ por+
exemplo.+ Ademais,+ um+ Estado+ pode+ muito+ bem,+ através+ de+ reforma+
constitucional,+ alterar+ sua+ organização+ interna+ –+ salvo+ exista+ alguma+
cláusula+pétrea+que+o+proíba,+como+é+o+caso+brasileiro.!
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que+ essa+ teoria+ também+considera+ autônoma+ _+ nem+do+Distrito+

Federal+ ou+dos+municípios+nas+ federações+ em+que+eles+ existam+

como+ entidades+ autônomas.+ Eles+ decididamente+ não+ existiam+

previamente+à+federação,+de+modo+que+não+haveria+como+eles+se+

associarem+e+a+criarem.+Essas+entidades,+mesmo+que+autônomas,+

são+ resultado+ direto+ da+ associação,+ são+ produto+ direto+ da+

Constituição.+ Elas+ definitivamente+ não+ formam+ a+ federação,+

sendo+a+federação+que+as+forma.+

+ Outro+ ponto+ da+ teoria+ aqui+ estudada+ é+ que+ não+ fica+

sempre+claro+a+quem+pertence+a+Constituição.+Por+vezes+dá_se+a+

entender+que+ela+pertence+ao+Estado+federal13,+ou+que+ela+é+tanto+

Constituição+do+ todo+quanto+da+União14.+Mas,+de+maneira+geral,+

não+fica+claro+a+quem+ela+pertence.+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!! “República+Federativa+do+Brasil+é+o+nome+de+que+se+dá+ao+todo,+quer+dizer,+

à+resultante+do+poder+central+mais+os+poderes+locais+ou+regionais.+O+Texto+
Constitucional+ chama_se+ Constituição+ da+ República+ Federativa+ do+ Brasil,+
exatamente+porque+ele+se+preocupa+em+organizar+e+dar+as+linhas+mestras+
do+ Estado+ brasileiro,+ considerado+ em+ seu+ todo,+ abrangendo+ todos+ os+
elementos+ do+ conjunto+ por+ ele+ representado”+ (BASTOS,+MARTINS,+ 1988,+
p.220).!

14!! Essa+ visão+ de+ que+ a+ Constituição+ é+ tanto+ do+ todo+ quanto+ do+ governo+
central,+aliás,+é+muito+similar+àquela+defendida+por+Hans+Kelsen+(2006,+p.+
317,+grifo+nosso)+num+momento+posterior+de+sua+vida:+“The+central+norms+
form+ a+ central+ legal+ order+ by+ which+ a+ partial+ legal+ community+ is+

+

Pode_se+ entender+ que+ a+ Constituição+ é+ da+União.+ Ela+ é,+

afinal,+ o+ elemento+ central,+ tendo+ então,+ tal+ qual+ os+ estados_

membros,+uma+constituição+própria.+O+Estado+federal,+de+acordo+

com+ a+ doutrina+ analisada,+ também+ é+ formado+ pelas+ entidades+

autônomas.+ As+ entidades+ autônomas+ _+ inclusive+ a+ União,+ de+

acordo+com+a+teoria+_+se+agregam+e+formam+o+todo.+Se+o+todo+é+

decorrente+ da+ mera+ união+ dessas+ entidades,+ não+ pode+ ter+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
constituted+ comprising+all+ndividuals+ residing+within+ the+whole+ territory+
of+ the+ federal+ State.+ This+ partial+ community+ constituted+ by+ the+ central+
legal+order+is+the+‘federation.’+It+is+part+of+the+total+federal+State,+just+as+the+
central+legal+order+is+part+of+the+total+legal+order+of+the+federal+State.+The+
local+norms,+valid+only+for+definite+parts+of+the+whole+territory,+form+local+
legal+ orders+ by+ which+ partial+ legal+ communities+ are+ constituted.+ Each+
partial+ legal+ community+ comprises+ the+ individual+ residing+within+ one+ of+
these+ partial+ territories.+ These+ partial+ legal+ communities+ are+ the+
‘component+ States.’+ Every+ individual+ thus+ belongs+ simultaneously+ to+ a+
component+ State+ and+ to+ the+ federation.+ The+ federal+ State,+ the+ total+ legal+
community,+thus+consists+of+the+federation,+a+central+legal+community,+and+
the+component+States,+several+local+legal+communities.+Traditional+theory+
erroneously+ identifies+ the+ federation+with+ the+ total+ federal+State.+Each+of+
the+ partial+ communities,+ the+ federation+ and+ the+ component+ States,+ rests+
upon+ its+ own+ constitution,+ the+ constitution+ of+ the+ federation+ and+ the+
constitution+of+the+component+State.+The+constitution+of+the+federation,+the+
‘federal+ constitution’,+ however,+ is+ simultaneously+ the+ constitution+ of+ the+
whole+ federal+ State.”+ Para+ uma+ análise+ mais+ detalhada+ sobre+ os+
posicionamentos+de+Hans+Kelsen+ acerca+do+ federalismo,+ ver+HOCHHEIM,+
2014,+p.+87_99.+
!
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constituição.+ Se+ a+ tivesse,+ estaria+ criando+ as+ entidades+

autônomas;+as+formaria,+em+vez+de+ser+por+elas+formado.+

Por+ outro+ lado,+ pode_se+ entender+ também+ que+ a+

Constituição+ pertence+ ao+ Estado+ federal,+ ao+ todo.+ Ela+ define+ os+

limites+ e+poderes+não+ só+da+União,+mas+de+ todos+os+ entes.+Não+

parece+ser+possível+que+norma+da+União+possa+definir+os+limites+

das+ demais+ entidades;+ isso+ quebraria+ a+ igualdade+ entre+ os+

diversos+entes,+além+de+significar+interferência+da+esfera+central+

nas+demais+coletividades+autônomas.+

Há+ elementos+ para+ entender+ que+ a+ Constituição+ do+

Estado+pertence+à+União,+assim+como+há+argumentos+para+definir+

que+ela+pertence+ao+Estado+federal;+da+mesma+forma,+há+razões+

para+sustentar+que,+definitivamente,+ela+não+pertence+nem+a+um+

nem+ a+ outro.+ A+ visão+ de+ federalismo+ aqui+ estudada+ não+ deixa+

claro+a+quem+pertence+a+norma+última+do+ordenamento+jurídico,+

a+quem+pertence+a+Constituição.+Fica+a+indefinição.+

Conexa+ à+ questão+ da+ detença+ da+ Constituição,+ existe+ a+

questão+ sobre+ a+ quem+ cabe+ a+ Kompetenzkompetenz,+ a+

competência+para+realizar+a+repartição+de+competências.+Não+fica+

claro+quem+realiza+a+distribuição+de+atribuições.+Mais+uma+vez,+

não+ poderia+ ser+ a+ União,+ uma+ vez+ que+ ela+ é,+ assim+ como+ os+

estados,+ ente+ autônomo,+ não+ podendo+ traçar+ os+ limites+ dos+

outros+–+nem,+a+rigor,+os+próprios+limites+(o+ente+autônomo+tem+

seus+ limites+ definidos+ por+ um+ poder+ externo+ a+ ele).+ Por+ outro,+

não+ poderia+ ser+ o+ Estado+ federal,+ já+ que+ ele+ é+ composto+ pela+

união+ das+ diversas+ entidades.+ É+ com+ a+ junção+ delas+ –+ o+ que+

pressupõe+que+elas+já+têm+suas+próprias+atribuições+–+que+passa+

a+existir+o+Estado+federal.+

Notável+ é+ também+ a+ formulação+ que+ se+ dá+ ao+ Estado+

federal.+No+ fim,+ ele+não+passa+de+uma+película+que+ congrega+as+

entidades+ autônomas.+ Mas+ o+ que+ é+ que+ o+ Estado+ federal+ faz+

exatamente?+ Como+ é+ que+ ele+ age?+ Se+ é+ que+ ele+ age.+ Ele+ não+

parece+sequer+ter+órgãos+próprios+–+tanto+que,+quando+ele+age+no+

plano+ internacional,+ diz_se+que+ ele+ age+por+meio+dos+órgãos+da+

União.+Mas+que+coletividade+é+essa+que+não+tem+órgãos,+que+não+

age+ por+ conta+ própria?+ Dá+ para+ sequer+ dizer+ que+ existe+ uma+

coletividade+ se+ se+ trata+ de+ algo+ que+ sequer+ age+ por+ conta+

própria?+

A+ própria+ visão+ de+ que+ o+ Estado+ federal+ age+ na+ arena+

internacional+através+dos+órgãos+da+União+pode+ser+contestada.+

No+ fim,+ parece+ que+ se+ está+ a+ confundir+ o+ âmbito+ interno+ do+

Estado+o+com+o+âmbito+externo.+Do+ponto+de+vista+externo,+tanto
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faz+ se+o+Estado+é+unitário+ou+ federal,+ sua+ forma+é+ irrelevante15.+

Ele+ participará+ da+ arena+ internacional+ da+ mesma+ forma+ em+

ambos+os+casos.+A+diferença+entre+ambas+as+formas+é+puramente+

interna;+no+federalismo,+as+diversas+atribuições+são+distribuídas+

entre+ diferentes+ entes+ –+ inclusive+ as+ relacionadas+ às+ relações+

internacionais,+ as+ quais+ geralmente+ são+ em+ sua+ totalidade+ da+

esfera+ central16.+ Questões+ como+ quais+ autoridades+ internas+

podem+ agir+ no+ âmbito+ internacional+ e+ a+ qual+ entidade+ elas+

pertencem+ caso+ se+ trate+ de+ uma+ federação+ são+ assuntos+

puramente+internos.+

O+ fenômeno+ das+ relações+ internacionais+ de+ um+ Estado+

federal+deve+ser+abordado+com+duas+óticas+diversas.+Uma+delas+é+

a+externa+ou+ internacional,+segundo+a+qual+determinado+Estado+

federal+ participa+ das+ relações+ internacionais,+ de+ tratados,+ de+

organizações+internacionais,+etc.+A+outra+delas,+interna,+é+relativa+

a+ quais+ autoridades+ estatais+ têm+ por+ atribuição+ participar+ em+

atividades+relacionadas+à+esfera+internacional,+bem+como+a+qual+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15!!!Ver+nota+abaixo.!
16!! Geralmente.+ Em+ certas+ federações,+ como+ a+ austríaca,+ estados_membros+

têm+competência+para+firmar+tratados+internacionais+sobre+determinados+
assuntos.+ É+ claro+ que,+ no+ limite,+ aí+ há+ uma+ diferença,+ do+ ponto+ de+ vista+
internacional,+se+o+Estado+em+questão+é+unitário+ou+federal,+mas+só+porque+
a+ entidade+ com+ a+ qual+ se+ firma+ o+ tratado+ no+ caso+ não+ é+ o+ Estado,+ e+ sim+
apenas+uma+parte+dele.!

ente+ da+ federação+ elas+ pertencem.+ Do+ ponto+ de+ vista+ externo,+

deve_se+dizer+que+é+um+órgão+do+Estado+que+age,+do+Estado+que+

eventualmente+adota+a+forma+federal;+do+interno,+que+é+um+órgão+

pertencente+ à+ entidade+ autônoma+ que+ tem+ competência+ para+

agir+ na+ esfera+ internacional.+ Passando_se+ ao+ caso+ brasileiro,+

deve_se+ dizer:+ do+ ponto+ de+ vista+ externo,+ o+ presidente+ da+

República,+ ao+ firmar+ tratado+ internacional,+ age+ como+ órgão+ do+

Estado+ brasileiro;+ do+ interno,+ o+ presidente+ da+ República,+ ao+

firmar+ tratado+ internacional,+ age+ como+ órgão+ da+ União,+ pois,+

dentre+ os+ entes+ da+ federação,+ ela+ é+ que+ tem+ competência+ para+

tanto.+ Trata_se+ de+ âmbitos+ completamente+ diversos+ que+ não+

podem+ser+misturados,+apreciados+indistintamente.+

Ora,+ dizer+ que+no+Estado+de+ forma+ federal+ o+ sujeito+ de+

direito+ internacional+age+nas+relações+ internacionais+através+de+

órgãos+da+União+é+justamente+confundir+esses+âmbitos+diversos,+

é+ tratar+ o+ interno+ e+ o+ externo+ indistintamente.+ É+ querer+ fazer+

com+que+assunto+de+organização+interna+seja+relevante+do+ponto+

de+ vista+ internacional+ e+ querer+ fazer+ com+ que+ a+ ótica+

internacional+ interfira+ em+ como+ a+ organização+ interna+ é+ vista.+

Essa+ visão+ não+ parece+ ser+ a+ mais+ apta+ a+ explicar+ do+ ponto+ de+

vista+ jurídico+ como+ o+ fenômeno+ das+ relações+ internacionais+

ocorre+ numa+ federação,+ devendo+ ser+ abandonada.+
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Como+analisado,+ a+visão+doutrinária+aqui+estudada+ tem+

seus+méritos,+contornando+problemas+de+que+a+visão+tradicional+

do+ federalismo+ se+ ressente,+ como+ a+ incompatibilidade+ entre+

soberania+ da+ União+ de+ um+ lado+ e+ a+ necessidade+ de+ igualdade+

jurídica+ entre+ União+ e+ estados+ do+ outro.+ Ela,+ contudo,+ levanta+

questões+também.+

Falta+ à+ teoria+ aqui+ observada+ um+ soberano+ interno+ na+

organização+ do+ Estado.+ O+ mais+ próximo+ que+ se+ tem+ disso+ é+ o+

Estado+federal+ou+República+Federativa+do+Brasil,+que+é+soberano+

apenas+externamente.+A+própria+posição+de+que+o+Estado+federal+

é+ formado+ pelas+ entidades+ componentes+ também+ tem+ seus+

poréns,+uma+vez+que+ fica+difícil+de+explicá_la+nas+ federações+de+

formação+centralizadora,+além+de+ter+seus+problemas+também+no+

que+tange+a+Estados+federais+de+formação+descentralizadora.+

Outro+ponto+a+se+observar+é+a+inexatidão+no+que+tange+à+

Constituição+ e+ à+ Kompetenzkompetenz:+ não+ fica+ claro+ quem+ as+

possui,+havendo+razões+tanto+para+dizer+que+o+Estado+federal+as+

detém+quanto+para+afirmar+que+elas+pertencem+à+União+–+assim+

como+há+elementos+para+excluir+a+pertença+desses+elementos+a+

ambos.+

A+visão+proposta+de+República+Federativa+do+Brasil+leva+

à+curiosa+consequência+de+uma+coletividade+que+não+tem+órgãos+

próprios.+ Ora,+ se+ uma+ coletividade+ não+ tem+ órgãos,+ não+ tem+

como+ agir,+ pode_se+ dizer+ de+ fato+ que+ ela+ existe?+ Ademais,+ o+

exemplo+usualmente+dado+de+que+o+Estado+ federal+ age+na+área+

das+relações+internacionais+através+dos+órgãos+da+União+também+

aparenta+ não+ ser+ a+mais+ tecnicamente+ acurada,+ havendo+ outra+

que+ satisfatoriamente+ dá+ conta+ do+ fenômeno+ sem+ recorrer+ à+

ideia+coletividade+sem+órgãos+que+se+utiliza+dos+órgãos+de+outra.+

A+ teoria,+ portanto,+ não+ explica+ de+ forma+ satisfatória+ a+

natureza+ jurídica+ do+ Estado+ federal.+ Pode_se+ apontar+

questionamentos+ relacionados+ à+ ausência+ de+ um+ soberano+

interno,+ à+ ausência+ de+ clareza+ quanto+ a+ quem+pertence+ tanto+ a+

Constituição+ quanto+ o+ poder+ para+ realizar+ a+ repartição+ de+

competências,+além+de+outros+relativos+à+concepção+de+que+são+

as+ diversas+ entidades+ autônomas+ que+ compõem+ a+ República+

Federativa+do+Brasil,+e+não+o+contrário.+

Deve,+ portanto,+ outra+ concepção+ ser+ utilizada+ para+

explicar+o+federalismo.+
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4 Propondo%alternativas:%federalismo%baseado%na%figura%do%

Estado%como%um%todo%

As+ maneiras+ pela+ quais+ o+ fenômeno+ federalista+ é+

encarado+apresentam+seus+problemas,+como+analisado.+Na+teoria+

tradicional,+ por+ exemplo,+ o+ grande+ problema+ é,+ no+ fim,+ a+

ambivalência+de+papéis+da+União:+ela+deve+ser,+ao+mesmo+tempo,+

igual+aos+estados_membros,+para+não+poder+invadir+sua+esfera+de+

competências,+e+superior+a+eles,+para+ser+soberana.+

A+ solução+ para+ esse+ problema+ já+ foi+ indicada+ há+muito+

tempo,+ ainda+que+ isso+não+ tenha+ sido+notado+pela+doutrina+ em+

geral.+Por+vezes,+afirma_se+que,+no+fim,+ federalismo+e+separação+

de+poderes+são+o+mesmo+fenômeno,+apenas+pautado+em+critérios+

diversos.+ Assim,+ afirma_se+ que+ a+ separação+ de+ poderes+ é+ uma+

repartição+horizontal+de+funções,+enquanto+o+federalismo+é+uma+

repartição+vertical+(GAMPER,+2005,+p.+1308;+MENDES;+BRANCO,+

2012,+ p.+ 860_861);+ que+ a+ “Federação+ nada+ mais+ é+ do+ que+ a+

transplantação+ para+ o+ plano+ geográfico+ da+ tripartição+ de+

poderes,+ no+ plano+ horizontal,+ de+ Montesquieu”+ (BASTOS;+

MARTINS,+ 1988,+ p.+ 215);+ que+ a+ separação+ de+ poderes+ é+

descentralização+ orgânica+ do+ poder+ político,+ enquanto+ o+

federalismo+é+sua+descentralização+espacial+(PIOVESAN,+2010,+p.+

80);+ou,+menos+diretamente,+que+ “a+descentralização+é+ também+

uma+ fórmula+de+ limitação+do+poder.+É+ geradora+de+um+sistema+

de+ freios+ e+ contrapesos+ propícios+ à+ liberdade”+ (FERREIRA+

FILHO,+2011,+p.+79);+ou,+também+de+maneira+não+tão+direta,+que+

enquanto+ a+ separação+ de+ poderes+ é+ uma+ separação+ entre+

poderes,+ horizontal,+ o+ federalismo+ é+ uma+ entre+ os+ níveis+ de+

poder,+vertical+(TAVARES,+2010,+p.+1115)17.+

Ora,+se+ambos+são+o+mesmo+fenômeno,+pautado+apenas+

em+critérios+diversos,+por+que+não+se+enxerga+ambos+do+mesmo+

jeito?+ Na+ separação+ de+ poderes+ entende_se+ que+ a+ tripartição+

clássica+ não+ basta+ por+ si+ só+ para+ explicar+ os+ poderes+ estatais.+

Cria_se+um+superior,+o+poder+constituinte,+o+qual+cria+e+conforma+

os+demais+poderes.+Por+que+não+aplicar+então+a+mesma+visão+ao+

federalismo?+Fazendo_se+ isso,+ os+diferentes+ entes+da+ federação,+

como+União+e+estados,+passam+a+ser+criados+e+conformados+por+

uma+ instância+superior,+que+pode+ser+denominada+Estado%como%

um% todo.+ Assim+ como+ há+ uma+ cisão+ entre+ poder+ legislativo+ e

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17! “A+ democracia,+ como+ se+ sabe,+ implica,+ dentre+ outras+ coisas,+ o+

reconhecimento+ da+ descentralização+ não+ entre+ os+ poderes+ (horizontal),+
mas+ também+ entre+ os+ níveis+ de+ poder+ (vertical).+ O+ federalismo+ entre+
exatamente+ aqui,+ neste+ último+ ponto,+ possibilitando+ a+ distribuição+ do+
poder+entre+diversas+camadas+de+poder.”+(TAVARES,+2010,+p.+1115).!
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poder+ constituinte,+ há+ outra+ entre+ União+ e+ Estado% como% um%

todo18.+

Cindir+ os+ poderes+ que+ a+ União+ tem+ de+ acordo+ com+ a+

teoria+clássica+faz+sentido.+Mas,+ao+contrário+da+teoria+alternativa+

nesse+ artigo+ analisada,+ essa+ entidade+ distinta+ da+ União+ não+ é+

mera+ película,+ não+ é+ formada+ pela+ agregação+ das+ entidades+

autônomas.+ Ele+ é+ ente+ com+ atribuições+ próprias+ do+ ponto+ de+

vista+ interno,+estando+em+posição+de+superioridade+hierárquica+

em+relação+a+todos+os+demais.+Ele+é,+na+verdade,+soberano19.+

Assim+ como+ o+ poder+ constituinte+ cria+ e+ conforma+ os+

poderes+da+tripartição,+sendo+hierarquicamente+superior+a+eles,+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18!! Essa+seção+é,+ em+essência,+um+resumo+muito+ limitado+de+um+estudo+que+

fizemos+ sobre+ a+ questão+ em+outro+ trabalho.+ Para+maiores+ detalhes,+ bem+
como+ a+ abordagem+ de+ questões+ aqui+ não+ levantadas,+ ver+ HOCHHEIM,+
2014.!

19!! Não+se+pode+usar+como+argumento+contrário+à+existência+dessa+estrutura+
o+fato+de+a+Constituição+brasileira+não+prever+expressamente+a+existência+
de+ tal+ entidade+ superior.+ O+ que+ realmente+ importa+ para+ o+ estudo+
acadêmico+ de+ um+ fenômeno+ jurídico+ é+ a+ sua+ natureza+ jurídica,+ não+
qualificações+que+o+direito+positivo+possa+porventura+ a+ ele+dar+ (embora,+
por+ vezes,+ isso+ tenha+ sua+ importância).+ Não+ se+ contesta,+ por+ exemplo,+ a+
existência+do+poder+constituinte+derivado+no+Brasil,+mesmo+a+despeito+de+
a+ CRFB+ não+ prever+ sua+ existência.+ Ela+ não+ a+ prevê,+ pois+ as+ disposições+
referentes+à+alteração+da+Constituição+encontram_se+no+capítulo+referente+
ao+poder+ legislativo,+não+havendo+qualquer+menção+a+poder+ constituinte+
derivado.+ Apesar+ disso,+ a+ existência+ do+ poder+ constituinte+ derivado+ é+
necessária+no+Brasil,+ já+que+a+Constituição+prevê+o+procedimento+através+
do+qual+ela+pode+ser+alterada.!

o+Estado% como%um% todo+ cria+ e+ conforma+os+ entes+da+ federação,+

sendo+ hierarquicamente+ superior+ a+ eles.+ Enquanto+ estes+ são+

autônomos,+ tendo+um+campo+próprio+de+atribuições+delimitado+

por+ um+ poder+ externo+ a+ eles,+ aquele+ é+ soberano20,+ sendo+

internamente+ incontrastável+ e+ criando+ os+ demais.+ Como+ é+ o+

Estado%como%um%todo+que+cria+os+entes+autônomos,+realizando+a+

repartição+ de+ competências,+ a+ ele+ pertence+ a+

Kompetenzkompetenz.+

A+União,+ com+ isso,+ é+autônoma+como+os+estados,+ tendo+

cada+ figura+ dessas+ seu+ campo+ próprio+ de+ atribuições.+ E+ assim+

como+não+ é+ necessário+ haver+ apenas+ os+ três+ poderes+ clássicos,+

podendo+haver+variações,+como+no+caso+do+poder+moderador+do+

Brasil+ Império,+pode+haver+ também+mais+ tipos+de+entes.+Assim,+

podem_se+ ter+ outros+ tipos+ de+ entes+ além+ de+ União+ e+ estados,+

como+ no+ caso+ dos+ municípios+ no+ Brasil.+ Eles+ são+ entes+ da+

federação+ sim,+ pois+ tem+ seu+ campo+ próprio+ de+ atribuições

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20!! O+ Estado+ como+ um+ todo+ é+ estrutura+máxima,+ situada+ acima+ de+ todas+ as+

outras.+ Nesse+ sentido,+ somente+ nesse+ sentido,+ ele+ pode+ ser+ considerado+
soberano.+ Isso+ é+ como+ dizer+ que+ determinado+ Estado+ democrático+ é+
soberano+na+esfera+ internacional,+ em+vez+de+dizer+que+o+ seu+povo+o+ seja+
(embora+ haja+ uma+ diferença+ de+ enfoque:+ na+ esfera+ do+ Direito+
Internacional,+ o+ foco+ é+ a+ ausência+ de+ entidade+ superior;+ na+ do+ Direito+
interno,+a+ausência+de+entidade+que+seja+igual+ao+Estado+como+um+todo).!
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constitucionalmente+ previstas,+ não+ pertencentes+ nem+ à+ União+

nem+aos+estados.+

O+Estado%como%um%todo+é+a+totalidade21,+é+todo+o+Estado,+

reunindo+em+si+todos+os+poderes+estatais,+inclusive+os+que,+para+

fins+ de+ organização+ interna,+ são+ repartidos+ entre+ as+ entidades+

autônomas+num+nível+ hierárquico+distinto.+ Essas+ entidades+ são+

apenas+uma+parte+do+Estado,+uma+fração+dele.+Elas+estão+para+o+

Estado%como%todo%assim+como+as+províncias+estão+para+o+governo+

central+num+Estado+unitário.+

Estado+ é+ unidade,+ é+ criação+ de+ cima+ para+ baixo.+ O+

soberano+(seja+ele+o+povo+ou+qualquer+outro+indivíduo+ou+grupo+

de+indivíduos)+age,+criando+o+poder+constituinte+e+o+Estado%como%

um% todo,+ pertencendo+ aquele+ a+ este.+ O+ Estado% como% um% todo,+

através+ do+ poder+ constituinte,+ cria+ as+ demais+ coletividades,+

União+ e+ estados,+ com+ competências+ próprias.+ Não+ são+ as+

coletividades+que+se+agregam+e+o+formam.+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21!! Infelizmente,+não+parece+haver+no+vernáculo+bons+termos+que+possam+ser+

utilizados+tanto+como+nome+dessa+entidade+superior+quanto+para+exprimir+
a+ ideia+ de+ unidade.+O+ uso+ de+ expressões+ como+ “Estado+ total”+ ou+ “Estado+
integral”,+ devido+ a+ experiências+ históricas+ quer+ nesse+ lado+ do+ Atlântico,+
quer+ no+ outro,+ revela_se+ altamente+ não+ recomendável,+ por+ facilmente+
transmitir,+de+forma+errônea,+ideias+que+não+tem+a+mínima+relação+com+o+
que+é+aqui+abordado.!

Tanto+faz+se+a+federação+surge+pela+união+de+Estados+até+

então+ soberanos+ ou+ pela+mudança+ de+ forma+ de+ um+ Estado+ até+

então+unitário.+Nesse+último+caso,+esse+fenômeno+é+aparente,+não+

sendo+ difícil+ visualizá_lo+ –+ já+ há+ centralização+ de+ poder.+ Já+ no+

primeiro+ caso,+ os+ Estados+ previamente+ existentes+ deixam+ de+

existir+ completamente+ no+ plano+ jurídico.+ Suas+ soberanias+ se+

amalgamam,+ criando+ uma+ nova,+ completamente+ diferente+ das+

que+ se+ uniram+ para+ formá_la.+ O+ que+ pode+ acontecer,+ e+

geralmente+ ocorre+ por+ razões+ políticas,+ é+ o+ novo+ poder+

constituinte+ criar+ estados_membros+ que+ tenham+ as+ mesmas+

fronteiras+ e+ instituições+ dos+ Estados+ que+ originariamente+

formaram+a+ federação.+Mas+ isso+não+ é+ necessário,+ podendo+ ser+

criados+estados_membros+diversos+com+territórios+e+instituições+

diferentes22.+Do+ponto+de+vista+ jurídico,+o+Estado%como%um%todo+

pode+criar+entidades+autônomas+conforme+melhor+lhe+aprouver.+

Não+ há+ qualquer+ vinculação+ ao+ passado,+ nem+ qualquer+ direito+

dos+Estados+anteriormente+existentes+que+seja+oponível+ao+novo+

Estado.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22! Na+ reunificação+ alemã,+ a+ Alemanha+ Ocidental,+ federal,+ incorporou+ a+

Alemanha+ Oriental,+ unitária,+mantendo+ a+ forma+ federal.+Mas+ o+ território+
que+até+então+era+da+Alemanha+Oriental+não+passou+a+ ser+o+ território+de+
um+ único+ estado_membro+ (Land)+ da+ República+ Federal+ Alemã;+ pelo+
contrário,+ foi+ dividido+ em+ quatro,+ referentes+ a+ quatro+ novos+ Länder,+
surgidos+do+processo+reunificatório.!
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Na+ visão+ aqui+ analisada,+ portanto,+ o+ Estado% como% um%

todo+é+entidade+interna;+é+hierarquicamente+superior+às+demais,+

sendo+ soberana.+E+ tem+órgãos+próprios.+Deve_se+ apontar+que+a+

Constituição+claramente+é+norma+do+Estado%como%um%todo,+pois+é+

criada+ pelo+ poder+ constituinte,+ que+ a+ ele+ pertence23.+ Pode_se+

dizer+ que+ o+ que+ lida+ diretamente+ com+ a+ Constituição+ pode+ ser+

considerado+órgão+do+todo24.+Desse+modo,+o+Congresso+Nacional,+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23!! Como+ a+ Constituição+ pertence+ ao+ todo,+ ela+ não+ pertence+ à+ União.+ O+ que+

ocorre+é+que+a+Constituição+do+Estado+como+um+todo+organiza+diretamente+
a+ União,+ estabelecendo+ suas+ instituições+ básicas.+ Poderia+ ter+ permitido+
que+o+próprio+governo+central+se+organizasse+através+de+uma+constituição+
própria,+ tal+ qual+ permite+ os+ estados+ fazerem,+ mas+ não+ foi+ essa+ a+ opção+
tomada.+ Ela+ é,+ todavia,+ sempre+ uma+ possibilidade,+ independente+ de+ ter+
sido+ utilizada+ ou+ não.+ Tudo+ depende+ das+ posições+ políticas+ que+ são+
tomadas.+Para+mais+detalhes,+ver+HOCHHEIM,+2014,+p.+53_58.!

24!! Utilizamos+ o+ conceito+ de+ órgão+ de+ Hans+ Kelsen,+ que+ o+ autor+ desenvolve+
num+contexto+completamente+diferente,+ sem+se+relacionar+a+ federalismo,+
numa+obra+na+qual+praticamente+não+se+faz+menção+ao+tema,+mas+que+pode+
ser+ também+aqui+aproveitado.+Para+o+austríaco,+órgão+de+uma+entidade+é+
aquele+que+exerce+um+ato+que+possa+ser+imputado+a+ela:+“Um+indivíduo+é+
órgão+ de+ uma+ comunidade+ porque+ e+ na+ medida+ em+ que+ realiza+ uma+
conduta+ atribuível+ à+ comunidade+ e+ uma+ conduta+ é+ atribuível+ à+
comunidade+ quando+ está+ determinada+ na+ ordem+ normativa+ constitutiva+
da+ comunidade+ como+ pressuposto+ ou+ conseqüência.+ Este+ é+ o+ conceito+
primário,+fundamental+da+função+de+órgão,+da+função+de+órgão+no+sentido+
mais+ amplo+ da+ palavra.”+ (KELSEN,+ 2009,+ p.+ 168,+ grifo+ nosso).+ Como,+
todavia,+ esse+ conceito+ é+ muito+ amplo,+ envolvendo+ toda+ a+ conduta+
determinada+pela+ordem+jurídica,+mesmo+a+que+é+pressuposto+de+sanção,+
recorre+ o+ autor+ a+ uma+ conceituação+ mais+ estrita+ no+ uso+ da+ linguagem:+
“Somente+ as+ funções+ determinadas+ pela+ ordem+ jurídica+ que+ sejam+
desempenhadas+ segundo+ o+ princípio+ da+ divisão+ do+ trabalho,+ quer+ dizer,+
realizadas+por+certos+indivíduos+qualificados,+são+atribuídas+à+comunidade+
jurídica,+e+apenas+os+indivíduos+que+atuam+segundo+o+princípio+da+divisão+

ao+ criar+ ou+ alterar+ a+ Constituição,+ age+ como+ órgão+ do+ todo.+

Igualmente,+o+Supremo+Tribunal+Federal,+ao+realizar+controle+de+

constitucionalidade,+ determinando+ a+ interpretação+ da+

Constituição,+age+como+órgão+do+todo25.++

Na+ verdade,+ a+ visão+ aqui+ proposta+não+ é+de+ todo+nova.+

Através+ de+ outro+ caminho,+ partindo+ não+ da+ semelhança+ entre+

separação+de+poderes+e+federalismo,+e+sim+da+descentralização+e+

da+ coordenação+ entre+ diferentes+ esferas+ jurídicas,+ Kelsen+ a+

defendeu+ já+ na+ década+ de+ 2026.+ Segundo+ ele,+ existem+ ordens

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
do+ trabalho,+ quer+ dizer,+ apenas+ certos+ indivíduos+ qualificados,+ são+
designados+ como+ ‘órgãos’+ neste+ sentido+ estrito”+ (KELSEN,+ 2009,+ p.+ 171).+
Desse+ modo,+ quem+ lida+ diretamente+ com+ a+ Constituição+ é,+ na+ verdade,+
órgão+ do+Estado% como% um% todo.+ Para+mais+ detalhes+ sobre+ o+ conceito+ de+
Kelsen+de+órgão,+ver+HOCHHEIM,+2014,+p.40_2.!

25!! Nada+ impede+ um+ indivíduo+ ou+ grupo+ deles+ de+ acumular+ diferentes+
funções,+ agindo+ tanto+ como+ órgão+ de+ uma+ coletividade+ quanto+ de+ outra.+
Dessa+forma,+no+Brasil,+o+Congresso+Nacional+pode+agir+tanto+como+órgão+
do+Estado+como+um+todo,+ao+lidar+com+a+Constituição,+quanto+como+órgão+
da+ União,+ ao+ agir+ no+ nível+ infraconstitucional,+ funcionando+ como+
legislativo+federal.+Da+mesma+forma+o+Supremo+Tribunal+Federal:+quando+
faz+ controle+de+ constitucionalidade,+ age+ como+órgão+do+Estado+ como+um+
todo;+quando,+por+exemplo,+julga+parlamentares+do+Congresso+em+virtude+
de+sua+prerrogativa+de+foro,+age+como+órgão+da+União.!

26!! Já+ em+Allgemeine+ Staatslehre,+ de+1925,+ o+ autor+delineava+ essa+ estrutura.+
Para+ uma+ análise+ mais+ detalhada+ sobre+ os+ posicionamentos+ de+ Hans+
Kelsen+acerca+do+federalismo,+ver+HOCHHEIM,+2014,+p.87_99.+Por+alguma+
razão+ que+ não+ pudemos+ rastrear,+ contudo,+ o+ autor+ mudou+ de+
posicionamento+ ao+ longo+ da+ vida,+ defendendo+ posteriormente+ a+ visão+
mencionada+na+nota+de+rodapé+número+18.!
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jurídicas+ distintas,+ sendo+ que+ a+ superior,+ a+ da+ federação,+ tem+

órgãos+próprios+e+cria+e+condiciona+as+demais,+União+e+estados.+O+

austríaco+ também+ sugere+ que+ o+ parlamento,+ ao+ lidar+ com+ a+

Constituição,+ age+ como+ órgão+ do+ todo+ (KELSEN,+ 1927,+ p.+ 131_

132),+ assim+ como+ a+ corte+ constitucional+ ao+ interpretá_la+

(KELSEN,+1927,+p.+165_167).+

Hans+ Kelsen+ sugere+ mais+ um+ órgão+ do+ todo.+ Na+

Constituição+ da+República+ de+Weimar,+ cabe+ ao+Bundespräsident+

fazer+ cumprir+ sentenças+ judiciais+ que+ julgam+ conflitos+ entre+

entes+ da+ federação,+ que+ julgam+ se+ houve+ alguma+ violação+ da+

repartição+de+competências.+O+austríaco,+analisando+isso,+afirma+

que+o+Bundespräsident+age+então+como+órgão+do+todo+(KELSEN,+

1927,+ p.+ 168).+ Se+ o+ julgamento+ visa+ a+ dirimir+ conflitos+

federativos,+ fazendo+ valer+ a+ Constituição27,+ ele+ é+ ato+ de+

indivíduos+ que+ agem+ como+ órgão+ do+ todo.+ Concordamos+ com+

esse+ posicionamento+ do+ autor.+ Seguindo+ esse+ raciocínio,+ e+

aplicando_o+ao+caso+brasileiro,+pode_se+dizer+que+o+Presidente+da+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27!! Tanto+que+o+termo+em+alemão+para+intervenção%federal+é+Bundesexekution,+

“execução+ federal”+ ao+ pé_da_letra.+ É+ meio+ pelo+ qual+ se+ faz+ executar+ os+
ditames+da+Constituição+Federal.!

República,+ ao+ decretar+ intervenção+ federal,+ age+ como+ órgão+ do+

todo28.++

Com+ base+ nas+ colocações+ de+ Hans+ Kelsen+ sobre+

intervenção+federal,+podemos+apontar+mais+um+órgão+do+Estado%

como% um% todo.+ Há+ casos+ nos+ quais+ a+ aplicação+ ordinária+ da+

Constituição,+por+previsão+expressa+dela+mesma,+ é+ relativizada,+

como+no+caso+do+estado+de+ sítio+e+do+estado+de+emergência+no+

Brasil.+Esses+ casos+ lidam+diretamente+ com+a+Constituição+e+ sua+

aplicabilidade,+ de+ modo+ que+ o+ indivíduo+ responsável+ pela+ sua+

decretação,+ o+ presidente+ da+ República+ no+ Brasil,+ só+ pode+ agir+

como+órgão+do+todo+nessa+hora+(e+não+da+União).+

Desse+modo,+ pode_se+ dizer+ que+Estado+ federal+ é+ forma+

de+ Estado+ na+ qual+ uma+ entidade+ superior,+ o+ Estado% como% um%

todo,+ cria+ e+ conforma+ os+ entes+ da+ federação.+ Ele+ é+ soberano,+

sendo+a+estrutura+última+do+Estado.+Ele+possui+a+Constituição+e

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28!! O+mesmo+vale+para+a+intervenção+estadual+no+Brasil.+O+governador+executa+

a+ Constituição,+ agindo+ como+ órgão+ do+ todo.+ E+ isso+ se+ aplica+ mesmo+ à+
intervenção+com+base+no+art.+35,+IV+(como+meio+de+garantir+a+observância+
de+princípios+indicados+na+constituição+estadual).+É+a+própria+Constituição+
que+determina+que+os+municípios+devem+observar+os+princípios+indicados+
na+ constituição+ estadual,+ de+ modo+ que+ esse+ dever+ provém+ não+ da+
constituição+ estadual+ em+ si,+ mas+ da+ Constituição.) Ao+ fazer+ valer+ esses+
princípios+ estaduais,+ o+ governador+ faz+ valer+ a+ Constituição,+ a+ qual+
determina+ que+ esses+ princípios+ estaduais+ devem+ ser+ seguidos+ pelos+
municípios.!
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realiza+ a+ repartição+ de+ competências,+ detendo+ a+

Kompetenzkompetenz.+ As+ demais+ entidades,+ inclusive+ a+ União,+

são+ apenas+ autônomas,+ possuindo+ um+ campo+ próprio+ de+

atribuições+delimitado+por+um+poder+que+lhes+é+externo.+Elas+são+

hierarquicamente+ inferiores+ ao+ todo,+ mas+ iguais+ entre+ si.+ O+

Estado%como%um%todo+possui+órgãos+próprios,+sendo+eles+aqueles+

que+ lidam+ diretamente+ com+ a+ Constituição,+ como,+ no+ Brasil,+ o+

Congresso+ Nacional+ ao+ alterar+ a+ Constituição,+ o+ Supremo+

Tribunal+Federal+ao+interpretá_la+e+o+Presidente+da+República+ao+

realizar+ a+ intervenção+ federal+ ou+ ao+ decretar+ estado+ de+

emergência+ou+estado+de+sítio.+

Com+ esse+ modelo,+ portanto,+ reputa_se+ ter+ uma+

explicação+ mais+ funcional+ do+ federalismo.+ Vencem_se+ os+

problemas+da+visão+tradicional,+oriundos,+sobretudo,+pelo+fato+de+

a+ União,+ ao+ mesmo+ tempo+ em+ que+ é+ considerada+ igual+ aos+

estados,+ ser+ considerada+ superior+ a+ eles,+ e+ os+ da+ teoria+ aqui+

analisada,+que+tem+por+obstáculos+elementos+como+a+inexistência+

de+ um+ soberano+ interno,+ certas+ indefinições+ no+ que+ tange+ a+

quem+ possui+ a+ Constituição+ e+ a+ Kompetenzkompetenz% e+ certos+

problemas+ na+ ideia+ de+ que+ são+ as+ entidades+ autônomas+ que+

compõem+a+estrutura+superior,+o+Estado+federal.+

5 Considerações%finais%

Vem+ sendo+ defendida+ no+ país+ uma+ nova+ visão+ sobre+ o+

federalismo.+A+chave+dela+está+na+distinção+entre+União+e+outra+

coletividade,+ denominada+ Estado+ federal+ ou+ República+

Federativa+ do+ Brasil,+ a+ qual+ seria+ composta+ por+ todas+ as+

entidades+ autônomas.+ Enquanto+ a+ própria+União+ é+ autônoma+ e+

pessoa+de+direito+ interno,+o+Estado+federal+é+soberano+e+pessoa+

de+ direito+ internacional,+ exercendo+ suas+ atribuições+ no+ campo+

das+relações+internacionais+através+dos+órgãos+da+União.+Essa+é,+

resumidamente,+ a+ teoria+ alternativa+ defendida+ na+ doutrina+

pátria.+ O+ Estado+ federal+ aparenta+ ser+ espécie+ de+ película+ que+

envolve+ todas+ as+ entidades+ autônomas,+ sendo+ criado+ com+ a+

junção+delas.+

Ela+ tem+ seus+ méritos,+ contornando+ problemas+ que+ a+

teoria+ tradicional+ enfrenta.+ Explana,+ por+ exemplo,+ como+ é+ que+

pode+ o+ estado_membro+ bloquear+ a+ União,+ que+ seria+ soberana+

para+ a+ teoria+ tradicional,+ quando+ ela+ tenta+ agir+ no+ âmbito+ das+

competências+ estaduais.+ Justifica,+ igualmente,+ como+é+que+pode+

haver+uma+ figura+central+ juridicamente+em+pé+de+ igualdade+em+

relação+ aos+ estados+ ao+mesmo+ tempo+ em+que+ se+ deve+ ter+ uma



230++++++++++++++++++++++++++++++++++++++XVIII+Semana+Jurídica+|+2014++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Trabalhos+Apresentados+na+Mostra+de+Pesquisa++++++++++231+
+ !

figura+que+abranja+todo+o+território+da+federação+e+envolva+todas+

as+demais+coletividades.+

Essa+ teoria,+ contudo,+ tem+ seus+ problemas.+ Ela+ se+

ressente+da+falta+de+um+soberano+interno,+de+um+poder+que+seja+

internamente+ incontrastável.+ Também+ não+ fica+ claro+ a+ que+

coletividade+pertencem+a+Constituição+e+a+Kompetenzkompetenz,+

havendo+ razões+ para+ se+ apontar+ a+ União+ ou+ o+ Estado+ federal,+

assim+ como+ existem+ razões+ para+ se+ excluir+ ambos.+ Do+ mesmo+

modo,+há+certos+questionamentos+que+podem+ser+feitos+sobre+a+

noção+ de+ que+ são+ as+ entidades+ autônomas+ que+ compõem+ o+

Estado+federal,+e+não+o+contrário.+

Para+ se+ tentar+ explicar+ a+ estrutura+ do+ federalismo,+

propõe_se+outra+ visão,+ baseada+na+ semelhança+ entre+ separação+

de+poderes+e+federalismo:+ambos+seriam+o+mesmo+fenômeno,+só+

que+pautado+em+critérios+distintos.+Com+isso,+assim+como+existe+

um+ poder+ superior,+ existe+ uma+ coletividade+ superiora,+ que+

denominados+ Estado% como% um% todo.+ Assim+ como+ o+ poder+

constituinte+ cria+e+ conforma+os+demais+poderes,+o+Estado%como%

um%todo+cria+e+conforma+as+demais+entidades,+inclusive+a+União,+

sendo+ estas+ autônomas+ e+ aquele+ soberano.+ A+ Constituição+ e+ a+

Kompetenzkompetenz+pertencem+ao+Estado%como%um%todo,+o+qual+

também+ tem+ órgãos+ próprios,+ os+ quais+ desempenham+ funções+

que+dizem+respeito+à+própria+Constituição.+Essa,+resumidamente,+

é+a+teoria+proposta.+

Essa+ concepção+ não+ é+ de+ todo+ nova.+ Hans+ Kelsen,+ na+

verdade,+há+muito+tempo,+e+partindo+de+um+raciocínio+diferente,+

chega+a+uma+estrutura+ federal+muito+parecida.+Ao+ longo+de+sua+

vida,+ contudo,+ ele+ a+ abandonou,+ defendendo+ visão+ diversa+ do+

fenômeno.+

O+ modelo+ analisado+ nesse+ artigo+ é+ da+ mais+ elevada+

importância,+pois+chama+atenção+para+a+necessidade+de+se+cindir+

a+ figura+da+União+na+ teoria+ tradicional,+de+modo+a+se+explicar+a+

razão+pela+qual+o+poder+central+ora+aparenta+estar+no+plano+dos+

estados,+ ora+ aparenta+ envolvê_los.+ Mas+ não+ se+ deve+ deter+ o+

estudo+ da+ estrutura+ do+ federalismo+ nesse+ ponto,+ pois+ se+ deve+

tentar+ vencer+ também+ outras+ inconsistências+ dos+ diferentes+

modelos+ de+ federalismo+ propostos,+ inclusive+ as+ da+ teoria+ aqui+

analisada.+É+o+que+se+tenta+fazer+ao+se+propor+a+figura+do+Estado%

como% um% todo.
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UMA%CRÍTICA%HUMANISTA%AOS%LINCHAMENTOS%

SOB%A%PERSPECTIVA%DE%ALBERT%CAMUS%

Marja%Mangili%Laurindo*%

Resumo:% Propõe_se+ neste+ trabalho+ uma+ leitura+ camusiana+ do+ linchamento+
que+ nega+ o+ linchar+ como+ ato+ de+ justiça+ e+ o+ reconhece+ como+ simples+
assassinato+ decorrente+ da+ crescente+ desvalorização+ da+ vida+ pela+ atual+
sociedade+ brasileira,+ valendo_se+ dos+ escritos+ biográficos,+ políticos,+ críticos,+
ensaísticos+ e+ literário+ de+ Albert+ Camus.+ A+ perspectiva+ humanista+ de+ Camus+
deve+ auxiliar+ na+ desconstrução+ dos+ argumentos+ trazidos+ pelos+ estudos+
recentemente+ realizados+ de+ que+ os+ linchamentos+ são,+ em+ realidade,+
movimentos+de+revolta+por+justiça.%

Palavras0chave:+Linchamento.Justiça.+Niilismo.+Albert+Camus.%

1 Introdução%

Não+há,+no+Brasil,+uma+tradição+de+estudo+do+fenômeno+

social+ do+ linchamento,+ embora+ haja+ pesquisas+ esparsas,+ em+

especial+as+realizadas+pelo+Núcleo+de+Estudos+da+Violência+(USP),+

cujo+esforço+se+caracteriza+pela+máxima+sistematização+possível+

–+ tendo+ em+ vista+ que+ muitos+ dos+ linchamentos+ sequer+ tomam+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*!! Aluna!da!10ª! fase!da! faculdade!de!Direito!da!Universidade!Federal!de!Santa!

Catarina! e! bolsista! do! Programa! de! Educação! Tutorial! (PETnDireito! UFSC).!
Currículo!lattes:!<http://lattes.cnpq.br/8707789664603964>.!

repercussão+ nacional+ –+ dos+ números,+ das+ motivações+ e+ da+

efetividade+dos+linchamentos.++

O+ presente+ trabalho+ procura+ estudar+ os+ linchamentos+

sob+ a+ perspectiva+ de+ Albert+ Camus,+ argelino+ de+ descendência+

francesa+ por+ parte+ de+ pai+ (morto+ por+ estilhaços+ durante+ a+

Primeira+Grande+Guerra)+e+espanhola,+por+parte+de+mãe.+Camus+

experimentou+ desde+ cedo+ a+ injustiça+ da+ pobreza+ e,+ por+ outro+

lado,+ a+ justiça+ do+ sol.+ Essas+ duas+ condições,+ a+ de+ ambiente+ e+ a+

social,+ dão+ a+ tônica+ de+ seus+ escritos+ desde+ seus+ primeiros+

ensaios,+ como+em+O%avesso%e%o%Direito,+ escrito+aos+22+anos,+nos+

idos+de+1937,+em+sua+terra+natal.+No+prefácio+deste+livro,+escrito+

em+ 1958+ quando+ da+ sua+ reedição,+ Camus+ afirma+ que+ Para%

corrigir% uma% indiferença% natural,% fui% colocado% a% meio% caminho%

entre% a% miséria% e% o% sol.% A% miséria% impediuQme% de% acreditar% que%

tudo%vai%bem%sob%o%sol%e%na%história;%o%sol%ensinouQse%que%a%história%

não%é%tudo+(CAMUS,+2007,+p.+18).+

Mais+ ensaísta+ que+ filósofo+ propriamente+ dito,+ Camus+

usava+ da+ literatura+ e+ dos+ textos+ jornalísticos+ para,+ em+ uma+

espécie+de+prosa+poética,+ convencer+ seus+ leitores+de+que+–+não+

obstante+ a+ absurdidade+ do+ mundo+ –+ é+ preciso+ resistir,+ sem+

alimentar+ qualquer+ esperança+ em+ um+ futuro+ divino+ ou
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historicamente+profético.+Além+disso,+defendeu+até+seus+últimos+

escritos+ um+ retorno+ à+ natureza+ e+ ao+ que+ há+ de+ essencial+ no+

homem,+ aquilo+ que+o+ une+ em+ solidariedade+ com+os+ outros:+ um+

autêntico+movimento+de+revolta+que+conecte+o+homem+solitário+

às+causas+comuns.+

Em+meio+às+notícias+de+linchamentos+no+Brasil,+diz_se+na+

mídia+ que+ este+ é+ um+ fenômeno+ que+ representaria+ a+ união+ dos+

cidadãos+pelo+bem+comum,+pela+ justiça+que+tardou,+que+precisa+

ser+realizada+a+qualquer+custo.+O+que+se+pretende+mostrar,+neste+

trabalho,+é+que+o+movimento+de+linchamento+está+muito+longe+do+

que+ se+ costuma+ se+ chamar+ de+ justiça.+ Talvez+ para+ a+mídia,+ tão+

acostumada+ a+ executar+ sumariamente+ seus+ suspeitos,+ os+

linchamentos+pareçam+o+meio+mais+eficaz+e+racional.++

Os+ estudos+ apontam+ que+ há+ muito+ que+ se+ pesquisar+

sobre+ essa+ forma+ punitiva,+ desde+ sua+ causa,+ seus+ fatores+

motivacionais+ diretos+ e+ indiretos+ e+ sua+ influência+ sobre+ a+

população.+ José+ de+ Souza+Martins+ (1995)+ aponta,+ por+ exemplo,+

que+ há+ que+ se+ fazer+ uma+ distinção+ entre+ os+ linchamentos+

ocorridos+ nos+ Estados+ Unidos+ e+ os+ realizados+ atualmente+ no+

Brasil.+Segundo+o+autor,+os+objetivos+das+ações+nestes+dois+países+

diferem+ na+ medida+ em+ que+ a+ cultura+ estadunidense+ encara+ o+

linchar+como+método+pedagógico:+o+ linchado+seria+uma+espécie+

de+ exemplo+ aos+ demais+ por+ determinado+ ato,+ com+ o+ intuito+ de+

manter+ determinada+ ordem+moral.+ Estaria+ diretamente+ ligado,+

no+ que+ se+ difere+ do+ que+ dizem+ os+ estudos+ no+ Brasil1,+ à+

manutenção+das+castas+que+separam+negros+de+brancos.+Motivos+

raciais,+portanto.+O+caso+brasileiro+não+apontaria+para+este+viés.+

Diz_se,+aqui,+que+os+linchamentos+almejam+a+punição,+associada+à+

vingança,+ do+ sujeito+ acusado+ de+ cometer+ determinado+ ato+

reprovável+pela+comunidade+(MARTINS,+1995).+

Enquanto+ forma+ de+ execução+ sumária,+ o+ linchamento+

ignora+os+protocolos+do+Poder+Judiciário+e+instaura+seus+próprios+

procedimentos.+ Não+ há+ processo+ que+ investigue+ se+ o+ réu_

linchado+ está,+ de+ fato,+ ligado+ à+ notícia_crime+ (cujo+ apuramento+

começa,+normalmente,+ através+de+boatos),+ tampouco+há+espaço+

para+ o+ contraditório+ ou+ oitiva+ de+ testemunhas.+ Ao+ linchado+ só+

resta+ aceitar+ o+ destino+ que+ o+ “justiciamento”+ popular+ lhe+

designa:+ a+ pena+ de+morte.+ A+ obra+ de+ Camus+mostra,+ por+ outro

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!! As+pesquisas,+no+entanto,+mostram+o+contrário:+a+maioria+dos+linchados+no+

Brasil+ são+ homens+ negros.+ Segundo+ Natal+ (2009,+ p.+ 31),+ “os+ grupos+ de+
vítimas+ da+ violência+ fatal+ também+ têm+ características+ bem+ demarcadas,+
são+ jovens,+ negros+ do+ sexo+masculino”.+ As+ centenas+ de+ notícias+ também+
coadunam+nesse+sentido.!



240++++++++++++++++++++++++++++++++++++++XVIII+Semana+Jurídica+|+2014++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Trabalhos+Apresentados+na+Mostra+de+Pesquisa++++++++++241+
+ !

lado,+que+a+justiça+com+as+próprias+mãos,+uma+justiça+imediata+e+

violenta+que+visa+a+morte+do+acusado,+nada+tem+de+justa.+

2 Os%linchamentos%

Os+ linchamentos+ ocuparam+ os+ noticiários+ no+ Brasil+ em+

2014.+Segundo+os+jornais,+os+linchamentos+vitimaram+mais+de+50+

pessoas+somente+em+seu+primeiro+semestre2.+A+origem+do+termo+

surgiu+ nos+ Estados+ Unidos+ no+ século+ XVIII,+ como+ explica+ Natal+

(2009,+p.+53):+

Existem+diversas+hipóteses+a+respeito+da+origem+do+
linchamento.+ Elas+ fazem+ referência+ tanto+ ao+
surgimento+ da+ palavra+ em+ si,+ quanto+ da+ prática+ a+
que+ ela+ se+ refere.+ Apesar+ das+ controvérsias,+ é+
consensual+que+o+termo+Lynch%law+(posteriormente+
lynching)+ se+ tornou+ corrente+ nos+ Estados+ Unidos+
no+ século+ XVIII,+ em+ geral+ para+ fazer+ referência+ a+
uma+forma+de+justiçamento+sumário,+executado+de+
maneira+direta,+sem+a+mediação+do+Estado.+

Martins+nota+que+apesar+do+termo+ser+cunhado+naquele+

século,+os+linchamentos+ocorrem+no+Brasil+desde+o+século+XVI.+

Na+ verdade,+ os+ linchamentos+ não+ são+ uma+
novidade+ na+ sociedade+ brasileira.+ Há+ registros+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!! Para!informações!sobre!linchamento!se!recomenda!o!acesso!ao!mapeamento!

realizado! pelo! canal! do! G1,! através! do!
link:<http://g1.globo.com/politica/diasndenintolerancia/platb/>.!

documentais+de+formas+de+justiçamento+desse+tipo+
no+ país+ já+ na+ primeira+ metade+ do+ século+ XVIII,+
antes+ mesmo+ que+ aparecesse+ a+ palavra+ que+ o+
designa.+ Os+ jornais+ brasileiros+ do+ final+ do+ século+
XIX,+ aproximadamente+ a+ partir+ das+ vésperas+ da+
abolição+ da+ escravatura+ negra,+ trazem+ frequentes+
notícias+de+linchamentos++nos+Estados+Unidos,+mas+
também,+ no+ Brasil.+ Eram+ linchamentos+ de+
motivação+ racial,+ contra+ negros,+ mas+ também+
contra+ seus+ protetores+ brancos.+ Nessa+ época,+ a+
palavra+ linchamento% já+ era+ de+ uso+ corrente+ no+
vocabulário+brasileiro.+(MARTINS,+2014).+

O+ perfil+ dos+ linchadores+ não+ é+ certo:+ estão+ nas+ ruas,+

esperando+ pelo+ acaso.+ São+ mulheres,+ homens+ e+ crianças,+

provindos+de+quaisquer+ classes+ sociais.+ Por+ outro+ lado,+ o+ perfil+

do+linchado+é+bem+conhecido+e,+não+por+coincidência,+é+o+mesmo+

da+maior+ parte+ das+ vítimas+do+ sistema+policial+militar+ (NATAL,+

2012).+ Em+ sua+ grande+ maioria,+ as+ vítimas+ de+ linchamento+ são+

homens+negros+e+pobres,+acusados+de+atentar+contra+pessoas+ou+

coisas+(MARTINS,+1996).+

+Pesquisas+ apontam+ que+ a+ partir+ dos+ anos+ de+ 1990+ a+

motivação+ dos+ linchamentos+ esteve+ associada+ principalmente+

aos+ crimes+ contra+ pessoa+ (40%,+ dos+ quais+ 8%+ resultaram+ em+

condenação+ da+ vítima+ pelo+ judiciário),+ tais+ quais+ homicídios,+

latrocínios,+ estupros+ seguidos+ de+ morte+ e+ lesões+ corporais,+

seguida+por+crimes+contra+o+patrimônio+ (36%)+e+ crimes+contra
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os+ costumes+ (24%)+ (NATAL,+ 2012,+ p.+ 130).+ Costumam+ ocorrer+

em+ lugares+ públicos,+ como+ ruas+ e+ praças,+ adquirindo+ muitas+

vezes+–+semelhantemente+à+via%crucis+–+caráter+itinerário.+

Apesar+de+parte+dos+ crimes+ atribuídos+ às+ vitimas+ estar+

prevista+no+ordenamento,+pode_se+afirmar+que+há+um+processo+

de+ “criminação”+ que+ prevê+ condutas+ para+ além+ dos+ códigos,+

submetidas+ à+ apreciação+ das+ regras+ e+ das+ penas+ locais,+ como+

também+ ao+ próprio+ procedimento+ inquisitorial+ local,+ marcado+

por+ torturas+ e+ mutilações+ (BENEVIDES;+ FERREIRA,+ 1983).+ Os+

participantes,+ no+ entanto,+ não+ veem+ o+ linchamento+ como+

desrespeito+à+lei,+mas+como+um+ato+de+justiça.+Para+eles,+a+justiça+

nem+sempre+coincide+com+as+leis.+

O+ poder+ público+ classifica+ uma+ ação+ de+
linchamento+ como+ um+ homicídio,+ já+ para+ a+
população+ aquela+ seria+ uma+ ação+ de+ defesa+ da+
justiça+ e+ da+ paz+ local+ e,+ portanto,+ não+ seria+ algo+
errado+ ou+ condenável,+ pois+ seria+ uma+ atitude+
tomada+diante+de+uma+necessidade+e+para+garantir+
a+proteção.+(NATAL,+2009,+p.+142).++

+A+Justiça+parece+tão+misteriosa+em+seu+funcionamento+e+

tão+ imprevisível+ em+ suas+ resoluções+ que+ gera+ desconfiança+

(SINHORETTO+ apud%NATAL,+ 2012).+ A+ “justiça+ com+ as+ próprias+

mãos”+torna_se,+por+fim,+a+via+efetiva+de+combate+ao+crime.+

O+ linchamento+não+procura+esclarecer+ e+pensar+ formas+

de+ prevenção+ aos+ atos+ em+ julgamento,+ mas+ garantir+ que+ o+

acusado+ de+ determinado+ seja+ punido+ de+ modo+ que+ sinta+ o+

sofrimento+ da+ suposta+ vítima+ do+ linchado,+ uma+ pena+ que+ o+

humilhe+e+o+recuse+como+humano+a+fim+de+sentenciá_lo+à+morte.+

O+ linchamento,+ nestas+ comunidades,+ passa+ a+ ser+ um+ meio+ de+

controle+ de+ condutas+ cuja+ efetividade+ procura+ combater+ o+

discurso+ dos+ Direitos+ Humanos,+ um+ dos+ vilões+ responsáveis+

pelas+impunidades,+segundo+os+linchadores+(NATAL,+2012).+

Segundo+ Eliane+ Brum,+ os+ linchadores+ procuram+ fazer+

oposição+ aos+ linchados+ enquanto+ representantes+ do+ bem+ e+ da+

humanidade,+propagando+uma+ideia+de+justiça+violenta+que+tudo+

permite,+ inclusive+ dilacerar+ o+ corpo+ de+ um+ jovem+ negro+

acorrentado+ao+poste.+O+fazem+por+meio+do+discurso+de+que+são+a+

encarnação+da+própria+justiça+e+do+bem,+que+atinge+os+marginais+

que+desarmonizam+com+sua+concepção+de+bem.+

O+discurso+do+bem+cabe+em+poucas+frases.+O+Estado+
é+ omisso.+ A+ polícia+ é+ desmoralizada.+ A+ Justiça+ é+
falha.+ Diante+ desses+ fatos,+ e+ todos+ os+ fatos+ são+
sempre+ inquestionáveis+ no+ discurso+ do+ bem,+
acorrentar+ jovens+ negros+ em+postes+ com+ trava+ de+
bicicleta,+ cortar+ a+ sua+ orelha+ e+ arrancar+ suas+
roupas+ é+ um+ direito+ de+ legítima+ defesa+ dos+
cidadãos+ de+ bem.+ Se+ quiserem+ torturar+ o+ menino+
negro,+como+fizeram,+eles+podem,+assegura+o+bem.+
Se+ quiserem+ matá_lo,+ eles+ podem,+ também.+ E
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alguns+o+ fazem.+Meninos+negros+não+são+meninos.+
Não+ é+ preciso+ investigação,+ não+ é+ preciso+
julgamento,+não+é+preciso+ lei.+Os+ cidadãos+de+bem+
sabem,+ porque+ são+ a+ lei.+ Também+ são+ a+ justiça.+ O+
menino+ é+ um+ marginalzinho,+ é+ também+ um+
vagabundo,+ diz+ o+ bem.+ E+ bandido+ bom+ é+ bandido+
morto,+garante+o+bem.+Se+você+não+pensa+assim,+o+
bem+ tem+um+pedido+ a+ lhe+ fazer:+ faça+um+ favor+ ao+
Brasil,+adote+um+bandido.+Simples,+direto,+objetivo.+
O+ discurso+ do+ bem+ orgulha_se+ de+ ser+ simples,+
orgulha_se+de+só+ter+certezas.+A+dúvida+atrapalha+o+
bem.+ E+ o+ bem+ não+ deve+ ser+ perturbado.+ E+ como+
duvidar+ que+ acorrentar+ um+ menino+ negro+ a+ um+
poste+pelo+pescoço,+cortar+a+sua+orelha+e+arrancar+
suas+roupas+é+o+bem?+
Encontro+ uma+ explicação+ definitiva+ no+ discurso+
dos+justiceiros+amplificado+nas+redes+sociais.+Quem+
acorrenta+ um+ jovem+ negro+ a+ um+ poste,+ corta+ um+
pedaço+ da+ sua+ orelha+ e+ arranca+ suas+ roupas+ –+ e+
quem+defende+o+direito+de+fazer+tudo+isso+–+são+os+
“verdadeiros+ humanos”.+ E+ também+ os+ “humanos+
verdadeiros”.+(BRUM,+2014).+

O+ discurso+ da+ classe+ média+ e+ alta+ brasileira+ sobre+ o+

conceito+de+justiça+é+bem+disseminado+pela+mídia+e+pelo+próprio+

sistema+punitivo+brasileiro.+Certamente+devem+ser+considerados+

inúmeros+ fatores+ que+ desencadeiam+ ou+ colaboram+ com+ os+

linchamentos,+ como+ a+ ausência+ de+ um+ sistema+ democrático+ de+

Justiça,+ o+ truculento+ aparelho+ policial+militar,+ a+ deficiência+ dos+

serviços+ públicos,+ fatores+ regionais+ de+ cultura+ e+ a+mídia.+ Paulo+

Sérgio+ Pinheiro+ (1997)+ acredita+ que+ a+ população+ imita+ as+

práticas+do+Estado,+que+tem+longa+tradição+de+extermínio+como+

política+ de+ controle+ da+ violência.+ A+ população+ justiceira+ estaria+

reproduzindo+ uma+ cartilha+ própria+ de+ política+ de+ segurança+

associada+à+polícia+brasileira.+No+mesmo+sentido,+o+discurso+pela+

pena+de+morte,+difundido+pela+mídia,+contribui+fortemente+para+a+

defesa+ da+ “limpeza+ social”.+ + No+ entanto,+ a+ maior+ parte+ dos+

estudiosos+ e+ da+ mídia+ encara+ o+ linchamento+ como+ um+

movimento+ de+ revolta3+ que+ requer+ direitos+ em+ um+ sentido+

amplo.+

Assim,+ pôde_se+ constatar+ que+ os+ linchamentos,+
nessas+circunstâncias,+apareciam+claramente+como+
revoltas+populares,+mais+abrangentes,+marcantes+e+
significativas+ do+ que+ simplesmente+ a+ execução+ de+
um+suposto+criminoso.+A+execução+aparecia+como+o+
ponto+ culminante+ de+ um+ movimento+ coletivo+ de+
instauração+de+uma+ordem+no+bairro+recentemente+
ocupado,+ estando+ encadeada+ a

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!! “Além disso, Benevides e Ferreira (1983) recolheram em sua pesquisa 

depoimentos dados a jornais por autoridades locais delegados, vereadores, 
prefeitos, padres, que interpretam o linchamento como uma manifestação de 
revolta popular, a qual revela-se legítima aos olhos de várias dessas 
autoridades pelo fato dos linchadores agirem em defesa da honra da cidade 
(1983). Considera-se que o linchamento surge como revolta contra o crime, a 
insegurança e contra o funcionamento do sistema de justiça pública. De acordo 
com as autoras, a revolta popular eclode contra a ineficiência dos serviços de 
segurança e justiça, contra a percepção de que a justiça pública é influenciada 
pelo recorte de classe, operando diferentemente para ricos e pobres. Porém, 
segundo as autoras, a revolta popular que se manifesta como linchamento é 
provocada também pela ineficiência de uma série de serviços públicos que não 
funcionam adequadamente para a maior parte dos habitantes das grandes 
cidades, como a saúde, a moradia, o saneamento, o transporte, a educação.” 
(SINHORETTO, 1998, p. 5).!
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uma+sequência+de+outras+atitudes+coletivas+ligadas+
à+reivindicação+de+segurança+e+ao+reconhecimento+
político.+(SINHORETTO,+2009,+p.+77).+

O+ que+ se+ procura,+ neste+ trabalho,+ é+ dissociar+ os+

linchamentos+ de+ um+ movimento+ de+ revolta+ como+ o+ entende+

Camus.+Uma+leitura+camusiana+do+linchamento+fornece+subsídios+

para+ combater+ essa+ forma+de+ “justiça”+ violenta+ que+desemboca+

em+assassinato+pretensamente+ justificado+em+nome+de+um+bem+

maior,+que+seria+a+ justiça+na+sociedade+brasileira.+A+perspectiva+

humanista+ de+ Camus+ deve+ auxiliar+ na+ desconstrução+ dos+

argumentos+ trazidos+pelos+ estudos+ recentemente+ realizados+de+

que+os+ linchamentos+ são,+ em+ realidade,+movimentos+de+ revolta+

por+justiça+(SINHORETTO,+1998).+

3 O%absurdo%

Em+O%mito%de%Sísifo,+Camus+trata+da+questão+fundamental+

que+orienta+sua+obra+até+seus+últimos+dias:+a+de+que+só+existe+um+

problema+filosófico+realmente+sério,+qual+seja+o+do+suicídio.+É+a+

partir+do+julgamento+de+que+a+vida+vale+ou+não+a+pena+ser+vivida+

que+Camus+abordará+a+questão+do+suicídio,+em+primeiro+lugar,+e+

do+assassinato,+posteriormente,+como+uma+consequência.+A+vida,+

em+Camus,+é+um+bem+maior+que+qualquer+argumento+filosófico.+

Neste+sentido,+Camus+começa+por+ tratar+do+suicídio+a+partir+do+

indivíduo+ para+ compreender+ sua+ implicação+ última+nos+ termos+

da+coletividade.++

A+ pergunta+ pelo+ sentido+ da+ vida+ implica+ na+ concepção+

que+temos+dela+e,+consequentemente,+na+orientação+das+ações+a+

partir+de+determinado+entendimento.+Perguntar_se+pelo+sentido+

e+validade+da+vida+é+por+em+xeque+as+ações+e+as+consequências+

que+a+filosofia+analisa.+Neste+sentido,+Camus+começará+por+tratar+

do+ suicídio+ a+ partir+ do+ indivíduo+ para+ compreender+ sua+

implicação+ última+ nos+ termos+ da+ coletividade.+ Em+ princípio,+

portanto,+ Camus+ despreza+ a+ sociedade+ no+ que+ se+ refere+ ao+

fenômeno+do+suicídio.+Segundo+ele,+o+verme+está+no+coração+do+

homem.+Inicia_se,+portanto,+uma+análise+da+condição+absurda+do+

homem+que+parte+da+condição+do+indivíduo,+o+desenvolvimento+

de+um+sentimento+de+absurdo+que+se+converte,+em+um+primeiro+

momento,+em+uma+revolta+consciente,+mas+ainda+solitária,+contra+

a+injustiça+do+mundo.+

O+suicídio+seria,+de+modo+geral,+uma+confissão+de+que+a+

vida+ não+ vale+ a+ pena+ ser+ vivida.+ Assim,+ dirá+ que+ Morrer% por%

vontade%própria%supõe%que%se%reconheceu,%mesmo%instintivamente,
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o% caráter% ridículo% desse% costume,% a% ausência% de% qualquer%motivo%

profundo%para%viver,%o%caráter%insensato%da%agitação%cotidiana%e%a%

inutilidade%do%sofrimento.(CAMUS,+2010,+p.+19).+

Morto+Deus,+o+homem+está+sem+um+sentido+anterior+que+

o+ ampare,+ jogado+ à+ indiferença+ do+ mundo,+ à+ contingência+ das+

coisas,+ entregue+ a+ uma+ morte+ que+ não+ justifica+ sua+ vida+ de+

sofrimento.+Ele+é+um+estrangeiro,+um+eterno+devir+em+um+mundo+

que+é.++

Se+eu+fosse+uma+árvore+entre+as+árvores,+gato+entre+
os+ animais,+ a+ vida+ teria+ um+ sentido+ ou,+ antes,+ o+
problema+ não+ teria+ sentido+ porque+ eu+ faria+ parte+
desse+ mundo.+ Eu+ seria+ esse+ mundo+ ao+ qual+ me+
oponho+agora+com+toda+a+minha+consciência+e+com+
toda+ a+ minha+ exigência+ de+ familiaridade.+ Esta+
razão,+tão+irrisória,+é+a+que+me+opõe+a+toda+criação.+
(CAMUS,+2010,+p.64).+

+A+esse+sentimento+de+deslocamento,+à+oposição+entre+a+

consciência+e+o+mundo,+Camus+dá+o+nome+sentimento%do%absurdo.+

O+ absurdo+é,+ em+um+primeiro+momento,+ o+que+ liga+o+homem+à+

aspiração+ ao+ nada.+ O+ homem+ está+ sozinho+ e+ sem+ quaisquer+

garantias+ de+ um+destino+ certo,+ em+ contraposição+ às+ coisas+ que+

são+mundo:+o+homem+é+um+vir_a_ser,+porque+está+destituído+de+

uma+essência+divina+que+o+determine,+e+por+isso+se+depara+ante+o+

nada.+ O+ absurdo+ é+ resultado+ dessa+ relação+ conflituosa+ entre+ a+

exigência+ de+ certeza+ do+ homem+ e+ um+ mundo+ que+ nada+ lhe+

garante;+ sem+Deus,+ tudo+ é+ possível.+ O+ homem+é+ ser_no_mundo,+

indissociável+porque+não+pertence+aos+céus,+mas+estranho+a+ele+

porque+não+possui,+como+um+gato+ou+uma+árvore,+a+um+aspecto+

de+ coisa.+ Portanto,+ o+ absurdo+ depende+ de+ ambos,+ mundo+ e+

homem,+ para+ se+ fazer+ presente.+ Por+ isso,+ não+ há+ absurdo+ no+

mundo,+mas+no+homem+que+habita+o+mundo.++

Levando+ em+ consideração+ o+ caráter+ desolador+ da+

relação+homem_mundo,+Camus+ levanta+a+questão+do+suicídio.+A+

atribuição+ ou+ não+ de+ sentido+ à+ vida+ prescinde+ na+ resposta+ por+

sua+validade?+O+suicídio+é+deduzível+desta+filosofia+do+absurdo?+

Deve_se+ responder+ não+ a+ estas+ perguntas.+ Camus+ quer+

colocar+ em+ choque+ a+ consciência+ do+ homem+ em+ face+ da+

absurdidade+de+uma+forma+positiva.+Levando+a+lógica+do+absurdo+

ao+ extremo,+ defenderá+ que+ é+ preciso+ não+ cultivar+ qualquer+

esperança+ (sem,+ contudo,+ desesperar_se),+ recusar+

continuamente+ a+ injusta+ condição+ do+ homem+ (sem+ renunciar+ a+

ela)+e+a+manutenção+de+uma+constante+insatisfação+consciente.+O+

absurdo,+no+paradoxo+radical+camusiano,+só+tem+sentido+quando%

não%admitido.+Trata_se,+antes+de+tudo,+de+uma+teimosia:+a+revolta+

consciente+ contra+ uma+ condição+ irracional+ que+ exige



250++++++++++++++++++++++++++++++++++++++XVIII+Semana+Jurídica+|+2014++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Trabalhos+Apresentados+na+Mostra+de+Pesquisa++++++++++251+
+ !

urgentemente+ por+ um+ sentido,+ por+ familiaridade+ e+ unidade,+

diante+de+uma+condição+intransigente+em+ceder+respostas.+

Por+isso+há,+por+assim+dizer,+uma+antinomia+entre+aquilo+

que+o+homem+deseja+e+o+modo+que+as+coisas+são.+O+absurdo+é+o+

contraste+ entre+ a+ condição+ ideal+ e+ a+ condição+ real.+ Nesse+

universo+ em+ que+ nada+ parece+ fazer+ sentido,+ a+ razão+ sofre+ as+

consequências.+É+preciso+admitir+uma+parcela+de+irracionalidade+

no+modo+das+coisas.+Nem+tudo+é+passível+de+explicação.+

O+suicídio+seria+a+solução+consequente+do+sentimento+de+

absurdo?+ A+ atribuição+ ou+ não+ de+ sentido+ à+ vida+ prescinde+ na+

resposta+ por+ sua+ validade?+ Há+ uma+ lógica+ que+ chegue+ até+ a+

morte?+Eis+a+pergunta+de+Camus.++

O+ homem,+ por+mais+ que+ se+ esforce+ por+melhorar,+ está+

destinado+ a+ envelhecer+ e+ morrer.+ Esta+ revolta+ da+ carne+ é+ o+

absurdo.+Se+o+homem+está+destinado+à+morte,+nenhuma+moral+é+

justificável+a%priori.+O+homem+vê_se+fragilizado+pelo+tempo+e+pela+

falta+ de+ identificação+ com+ o+ resto+ das+ coisas+ no+mundo.+ Exige,+

nesta+ situação,+ um+ sentimento+de+ familiaridade.+O+homem+está+

envolto+ pela+ nostalgia+ da+ unidade,+ pela+ nostalgia+ do+ certo,+ da+

ordem,+ da+ regra,+ do+ presumível.+ É+ o+ apetite+ pelo+ absoluto.+ O+

absurdo+nasce+desse+confronto+entre+o+apelo+humano+e+o+silêncio+

irracional+ do+ mundo.+ O+ irracional,+ a+ nostalgia+ humana+ e+ o+

absurdo+que+surge+de+seu+encontro,+eis+os+ três+personagens+do+

drama+ que+ deve+ necessariamente+ acabar+ com+ toda+ a+ lógica+ de+

que+ uma+ existência+ é+ capaz.+ (SARTRE,+ 2005).+ Nisto+ Camus+ em+

muito+ deve+ a+ Heidegger+ e+ a+ Sartre,+ apesar+ de+ distinguir_se+ de+

ambos+ os+ autores+ radicalmente.+ Não+ bastasse+ estar+ em+ um+

mundo+estranho,+o+homem+ainda+é+estranho+a+si+mesmo.+

Como+ bem+ aponta+ Sartre,+ Camus+ faz+ distinção+ entre+ o+

sentimento+de+absurdo+e+a+noção+de+absurdo.+

[...]+ sob+ a+ pena+ de+ Camus+ essa+ palavra+ [absurdo]+
assume+ duas+ significações+ muito+ diferentes:+ o+
absurdo+é+ao+mesmo+tempo+um+estado+de+fato+e+a+
consciência+ lúcida+ que+ certas+ pessoas+ adquirem+
desse+estado.+É+absurdo+o+homem+que+em+ face+de+
uma+ absurdidade+ fundamental+ indefectivelmente+
tira+ as+ conclusões+ que+ se+ impõem+ sua+ existência,+
entre+a+“inquietação”,+que+é+sua+própria+essência,+e+
a+ vaidade+ e+ seus+ esforços.+ A+ morte,+ o+ pluralismo+
irredutível+ das+ verdades+ e+ dos+ seres,+ a+
ininteligibilidade+do+real,+o+acaso+–+eis+os+pólos+do+
absurdo.(SARTRE,+2005,+p.+117_118).+

O+sentimento+é+fundante+da+noção+de+absurdo.++

Camus+ leva+ao+extremo+a+ lógica+absurda+ao+reconhecer+

que+a+vida+supõe+a+ausência+de+esperança,+a+recusa+contínua+e+a+

satisfação+ consciente+do+próprio+ absurdo.+Mas,+ ao+ contrário+do
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que+ talvez+ possam+ soar+ tais+ afirmações,+ Camus+ nos+ afirma+que+

aquilo+ que+ ignora+ essas+ atitudes+ com+ relação+ ao+ absurdo+ o+

arruína+e+desvaloriza+a+atitude+a+que+ele+se+propõe:+a+valorização+

da+vida.+O+absurdo+só+tem+sentido+uma+vez+que+em+que+não+seja+

admitido,+ que+ não+ afirme+ a+ vida+ ao+ invés+ de+ negá_la.+ Vamos%

morrer,% escapar% pelo% salto,% reconstruir% uma% casa% de% idéias% e% de%

formas% à% nossa% medida?% Ou,% pelo% contrário,% vamos% manter% a%

aposta%dilacerante% e%maravilhosa%do%absurdo?+ (CAMUS,+2010,+p.+

64).++

Desta+ forma,+ Camus+ nos+ aponta+ que+ da+ experiência+

absurda+há+dois+possíveis+caminhos:+o+suicídio+(ou+assassinato)+

ou+a+ revolta.+Entende+que+a+ revolta+é+o+ caminho+mais+ coerente+

por+ ser+ um+ confronto+ constante+ do+ homem+ com+ sua+ própria+

escuridão.+ Ela+ é+ a+ exigência+ de+ uma+ transparência+ impossível+

que+ questiona+ o+ mundo+ a+ todo+ momento.+ Aqui+ se+ vê+ como+ a+

experiência+ absurda+ se+ afasta+ do+ suicídio.+ O+ suicídio+ –+ ou+

assassinato+–+não+resolve+o+absurdo.+Apesar+disso,+ele+não+é+seu+

desenlace+ lógico:+ a+ revolta+ recusa+ o+ assassinato+ na+medida+ em+

que+ é+ ao+ mesmo+ a+ consciência+ de+ um+ destino+ esmagador+ e+ a+

recusa+ da+morte.+ É,+ claramente,+ uma+ teoria+ da+ contradição,+ da+

antinomia+(CAMUS,+2010).+

Diante+da+vida+pode_se+adotar+o+niilismo,+ a+negação+da+

vida+ou+a+revolta.+Camus+constata+que+o+absurdo+não+ liberta+os+

homens,+ pelo+ contrário,+ ele+ os+ amarra.+O+ absurdo+não+ autoriza+

todos+ os+ atos.+ “Tudo+ é+ permitido”+ não+ significa+ que+ nada+ é+

proibido.+É+preciso,+em+nome+da+humanidade,+escolher+a+revolta,+

e+não+a+total+negação.+A+morte,+para+todo+revoltado,+não+faz+parte+

de+uma+justiça.+

Do+ absurdo+da+ condição+ em+que+o+homem+se+ encontra+

concluímos+que+não+se+é+possível+tirar+uma+regra+de+ação.+Mas+a+

revolta,+tal+qual+compreendida+por+Albert+Camus,+é+a+experiência+

que+ tira+ o+ homem+ de+ sua+ individualidade+ e+ o+ coloca+ ante+ a+

humanidade,+ que+ visa+ negar+ uma+ moral+ absurda+ em+ nome+ do+

valor+mais+alto+que+oriente+a+ação+–+a+vida.+A+revolta+reivindica+

uma+ ordem+ de+ criação+ de+ novos+ valores,+ porém+ consciente+ de+

que+sem+leis+não+há+liberdade+e+que+o+caos+a+ausência+de+valores+

também+é+uma+servidão.++

4 A%revolta%%

O+absurdo+é+o+ponto+de+partida+para+se+chegar+à+questão+

revolta+ porque+ ele+ não+ enuncia+ qualquer+ regra+ de+ ação.+ O
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absurdo+ indica,+ enquanto+ sentimento,+ os+ caminhos+ para+ a+

revolta.+ Uma+ vez+ colocada+ a+ absurdidade+ do+ mundo+ e+ a+

necessidade+ de+ uma+ revolta+ solitária+ consciente+ da+

irracionalidade+ das+ coisas,+ defensora+ de+ uma+ moral+ de+ amor+

desesperado+ à+ vida+ e+ à+ valoração+ indistinta+ das+ experiências,+

Camus+ colocará,+ por+ outro+ lado,+ a+ questão+ de+ uma+ revolta+ que+

ultrapassa+ o+ indivíduo+ e+ reclama+ por+ um+ valor,+ uma+ revolta+

solidária.%

Um+homem+revoltado+é+um+homem+que+diz+não,+que+se+

opõem+ ao+ ferimento+ de+ um+ direito+ humano+ que+ julgue+

fundamental.+É+o+sentimento+de+que+o+outro+ultrapassa+os+limites+

do+ aceitável,+ que+ estende+ o+ seu+ direito+ além+ do+ permitido.+ O+

revoltado+ passa+ a+ defender+ um+ direito+ que+ considera+ seu+ e+ da+

humanidade+ em+ solidariedade+ a+ todos+ os+ homens.+ Diz+ não+ às+

opressões,+ mas+ diz+ sim+ a+ um+ direito.+ O+ que+ é+ a+ revolta?+ É+ a+

candidata+ mais+ provável+ para+ indicar+ os+ valores+ inerentes+ ao+

homem:+ela+aponta+para+a+justiça+e+a+injustiça+dos+atos+segundo+

esses+ valores,+ que+ nada+ mais+ são+ do+ que+ direitos+ que+ se+

insurgem+ contra+ os+ fatos+ de+ maneira+ geral,+ pois+ ela% nasce% do%

espetáculo% da% desrazão% diante% de% uma% condição% injusta% e%

incompreensível.%Mas%seu%ímpeto%cego%reivindica%a%ordem%no%meio%

do%caos%e%a%unidade%no%próprio%seio%daquilo%que%foge%e%desaparece.%

[...]%sua%preocupação%é%transformar.%O+homem,+diante+do+absurdo,+

reconhece+ que+ não+ há+ uma+ ordem+ anterior+ ao+ mundo:+ não+ há+

quaisquer+regras+de+conduta+e+o+sentimento+se+restringe+ao+nível+

do+indivíduo.+O+homem+revoltado+não+admite+essa+condição:+ele+

declara+que+ela+é+ injusta+e+reclama+por+uma+ordem+que+oriente+

não+só+ao+revoltado,+mas+a+humanidade.+

Na+ experiência+ do+ absurdo,+ o+ sofrimento+ é+
individual.+ A+ partir+ do+ movimento+ de+ revolta,+ ele+
ganha+a+consciência+de+ser+coletivo,+é+a+aventura+de+
todos.+ O+ primeiro+ avanço+ da+ mente+ que+ se+ sente+
estranha+ é,+ portanto,+ reconhecer+ que+ ela+
compartilha+esse+sentimento+com+todos+os+homens+
e,+que+a+realidade+humana,+em+sua+totalidade,+sofre+
com+esse+distanciamento+em+relação+a+si+mesma+e+
ao+ mundo.+ O+ mal+ de+ apenas+ um+ homem+ torna_se+
peste+coletiva.(CAMUS,+2011,+p.+35).+

A+ revolta+ é+ a+ primeira+ experiência+ de+ coletividade,+ o+

sentimento+de+que+os+homens+estão+ ligados+por+um+direito+que+

lhes+é+inerente.+É+uma+tomada+de+consciência.+Ela+sobrepõe+a+um+

interesse+imediato+uma+causa+maior+pela+qual+vale+a+pena+lutar,+

como+ um+ escravo+ que+ se+ revolta+ contra+ seu+ senhor+ a+ custo+ de+

sua+própria+vida.+A+revolta+reclama+por+um+valor+universal+que+

se+impõe+a+todos+os+homens,+por+uma+essência+humana+que+não+

pode+ ser+ vilipendiada.+ Portanto,+ não+ são+ só+ os+ oprimidos,+

familiarizados+com+os+demais+em+sua+situação+que+se+revoltam,+

mas+ qualquer+ pessoa+ que+ se+ transcenda+ no+ outro,+ que+ se
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solidarize+ com+ o+ outro.+ A+ revolta+ exige+ um+ valor+ positivo.+ O+

revoltado+ luta+ pela+ integridade+ de+ uma+ parte+ de+ seu+ ser.+ Não+

busca+conquistar,+mas+declarar+aquilo+que+é.+

A+ admissão+ dos+ direitos+ inerentes+ à+ humanidade+ é+

necessária+ na+ medida+ em+ que+ se% nada% é% verdadeiro% nem% falso,%

bom%ou%mau,%a%regra%será%mostrarQse%o%mais%eficaz,%quer%dizer,%o%

mais% forte% (CAMUS,+ 2011,+ p.+ 16).+ A+ negação+ destes+ valores+

legitima+o+assassinato.+A+conclusão+última+do+raciocínio+absurdo+

é,+ na+ verdade,+ a+ rejeição+ do+ suicídio+ e+ a+ manutenção+ desse+

confronto+desesperado+entre+a+interrogação+humana+e+o+silêncio+

do+mundo.+Não+ se+pode+dar+ coerência+ao+assassinato+quando+a+

recusamos+ao+suicídio.+Se+o+nosso+tempo+admite+tranquilamente+

que+ o+ assassinato+ tenha+ suas+ justificações,+ é+ devido+ a+ essa+

indiferença+ pela+ vida+ que+ é+ a+marca+ do+ niilismo.+ O+ assassinato+

legitimado+ é+ a+ lógica+ do+ suicídio+ levada+ as+ suas+ últimas+

consequências.++

A+ revolta+ surge,+ sim,+ diante+ de+ uma+ condição+ injusta+ e+

incompreensível.+ Ela+ reivindica+ uma+ ordem+ no+ meio+ do+ caos.+

Adverte+ Camus+ que+ apesar+ de+ que+ o+ objetivo+ da+ revolta+ seja+ a+

transformação,+caso+não+se+tenham+bem+definidos+os+valores+de+

humanidade+–+a+justiça+ou+a+injustiça+do+assassinato+–+a+revolta+

poderá+ser+guiada+pela+ ideia+de+que+tudo+é+permitido,+ inclusive+

de+ que+ a+morte+ pode+ ser+ justificada.+ Desta+ forma,+ a+ revolta+ se+

impõe+como+a+abertura+ao+homem+da+possibilidade+de+encontrar+

uma+indicação+sobre+o+direito+ou+o+dever+de+matar.+

5 Considerações%finais%

Os+valores+não+estão+dados.+O+absurdo+nos+joga+no+nada.+

O+ raciocínio+ abandona+ o+ homem+ à+ decisão+ de+ matar+ ou+ não+

matar;+ contudo,+ se+ não+ impede+ o+ assassinato,+ tampouco+ o+

legitima.+ O+ direito+ pela+ qual+ a+ revolta+ se+ insurge+ não+ é+ pela+

decisão+da+vida+do+outro,+mas+por+sua+afirmação+radical.+

Camus+ faz+ brevemente+ uma+ distinção+ entre+ revolta+ e+

ressentimento+ que+ talvez+ seja+ pertinente+ à+ questão+ do+

linchamento.+ Os+ linchamentos+ estão+ mais+ para+ ressentimento+

que+ revolta,+ uma+ vez+ que+ o% ressentimento% deleitaQse% por%

antecipação% com% uma% dor% que% ele% gostaria% de% ver% sentida% pelo%

objeto% de% seu% rancor+ (CAMUS,+ 2011,+ p.+ 31_32).% Nietzsche+ e+

Scheler,+adverte+Camus,+ têm+razão+quando+veem+em+Tertuliano+

esse+ressentimento.+Tertuliano+afirma+que+no+céu+a+maior+fonte+

de+ felicidade+ será+ o+ espetáculo+ dos+ imperadores+ romanos
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consumidos+pelo+fogo+do+inferno.%Esta%também%é%a%felicidade%da%

plebe% que% ia% assistir% às% execuções% capitais.% A% revolta,% pelo%

contrário,% limitaQse% a% recusar% a% humilhação% sem% exigiQla% para% os%

outros+(CAMUS,+2011,+p.+30).+

A+revolta+é+o+ato+do+homem+consciente+de+seus+direitos,+

porém+não+apenas+de+seus+direitos,+mas+da+humanidade.+Trata_

se+ de+ um+ movimento+ de+ solidariedade,+ de+ humanismo.+ A+

solidariedade+ dos+ homens+ se+ fundamenta+ no+ movimento+ de+

revolta+ e+ esta,+ por+ sua+ vez,+ só+ encontra+ justificação+ nessa+

cumplicidade.+Toda+revolta+que+se+permite+negar+a+solidariedade+

perde+ o+ nome+ de+ revolta+ e+ coincide+ com+ um+ consentimento+

assassino.+Mesmo+o+escravo+que+se+insurge+contra+o+seu+senhor+

não+ se+ preocupa+ em+ negá_lo+ enquanto+ homem,+ mas+ apenas+

enquanto+senhor+(CAMUS,+2011).+

Por+fim,+Camus+esclarece+que+a+revolta+se+insurge+contra+

a+injustiça+feita+a+nós+mesmos+e+à+humanidade.+Porém,+quando+a+

lucidez+dá+ lugar+ao+desespero,+a+negação+acaba+por+se+estender+

justamente+àquilo+que+se+pretendia+defender,+ isto+é,+os+valores.+

Quando+ se+ assume+ a+ impotência+ de+ se+ reparar+ a+ injustiça+ pela+

justiça,+ prefere_se+ se+ fazer+ justiça+ por+ meio+ de+ uma+ injustiça,+

justificando_se+assim+o+assassinato+geral.+

Camus+ propõe+ uma+ revolta+ que+ reivindica+ uma+ ordem+

de+ criação+de+novos+valores,+porém+consciente+de+que+ sem+ leis+

não+há+ liberdade+e+que+o+ caos+a+ ausência+de+valores+ também+é+

uma+ servidão.+ O+ revoltado+ passa+ a+ defender+ um+ direito+ que+

considera+ seu+ e+ da+ humanidade+ em+ solidariedade+ a+ todos+ os+

homens.+ Diz+ não+ às+ opressões,+ mas+ diz+ sim+ a+ um+ direito.+ A+

admissão+ dos+ direitos+ inerentes+ à+ humanidade+ é+ necessária+ na+

medida+ em+que+ se% nada% é% verdadeiro% nem% falso,% bom%ou%mau,% a%

regra% será% mostrarQse% o% mais% eficaz,% quer% dizer,% o% mais% forte%

(CAMUS,+2011,+p.+16).+

A+ justiça,+para+Camus,+diferentemente+de+uma+explosão+

de+violência+que+tudo+pretende+destruir+e+matar+em+nome+de+um+

ideal,+ é+ realizável+ através+ de+ ações+ justas,+ que+ considerem+ os+

valores+ inerentes+ à+ condição+humana.+A+ fraternidade+ é+ o+ único+

meio+de+alcançá_la+verdadeiramente.+A+autêntica+revolta+contra+

as+injustiças+do+mundo+leva+o+outro+em+consideração.+

+A+negação+de+um+valor+que+seja+inerente+ao+homem,+que+

confira+a+ele+a+humanidade,+legitima+o+assassinato.+É+por+isso+que+

o+linchamento+é+absurdo+e+inaceitável.+Não+deve+ser+confundido+

com+ um+ movimento+ de+ revolta,+ que+ é+ uma+ reivindicação+

autêntica+ de+ direitos% universais,+ isto+ é,+ direitos+ que+ não
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exclusivos+a+determinada+classe+que+atribui+a+si+mesma+o+título+

de+“cidadãos+de+bem”.+É+isso+que+se+defere+a+partir+da+leitura+de+

Albert+Camus.+É+necessário+saber+diferenciar+justiça+de+injustiça,+

e+é+aqui+que+entra+o+papel+o+operador+do+Direito.+Quando%nem%a%

razão% nem% a% livre% expressão% dos% indivíduos% conseguem% firmar%

sistematicamente% a% unidade,% é% preciso% decidirQse% a% eliminar% os%

corpos%estranhos+(CAMUS,+2011,+153).%
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