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declarar e afirmar os princípios que vai cumprir no governo.
A caminhada da sua formação política e ideológica, da 

adolescência até o se livrar da prisão e ingressar na vida 
política partidária, moldou a sua perspectiva de vida, fazendo 
da sua personalidade instrumento de trabalho e ação, como 
demonstrou nas altas funções administrativas que exerceu 
no governo do Rio Grande do Sul, no Ministério de Minas e 
Energia e na Casa Civil da Presidência da República.

A credibilidade que logrou conquistar, profusamente 
demonstrada durante os oito anos nas funções exercidas no 
governo passado, serviu de respaldo e garantia para poder 
fazer as reiteradas afirmações no discurso de posse, cujos 
termos tanto impressionaram os que a ouviram – até mesmo 
os que não apoiaram a sua candidatura e votaram no candidato 
José Serra, como afirmou o nosso estimado membro do 
Conselho Editorial da Revista, professor Ives Gandra Martins, 
que, logo após conhecer o teor do discurso de posse, escreveu 
a matéria publicada na edição de novembro, na qual afirma o 
seu respeito à nova governanta, declarando: “E entendo que 
todos os brasileiros ‘não governamentais’ devem dar um voto 
de confiança à nova presidente sem abdicar do direito sagrado 
em uma Democracia de criticar tudo aquilo que entendam não 
dizer respeito aos interesses do País”.  

Da firme e positiva peroração da presidenta e do 
conglomerado de atividades governamentais a que se propõe 

Nunca antes na história do Brasil, desde a proclamação 
da República em 1889, nenhum dos presidentes, 
do marechal Deodoro da Fonseca ao presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, se pronunciou de forma 

tão peremptória em defesa e a favor das liberdades como a 
presidenta Dilma em seu discurso de posse.

Declaradamente e de público, corajosamente e sem subter
fúgios, após ter prestado o juramento constitucional perante o 
Congresso Nacional, definiu os planos, o rumo, as diretrizes e 
a ação que pretende imprimir e aplicar durante o seu governo. 
Tratou de todas as atividades da Nação e abordouas dando 
ênfase às questões sociais, principalmente à erradicação da 
miséria e da fome.

Afirmou governar com os partidos que se coligaram e 
garantiram a vitória nas urnas, mas assentou com veemência: 
“Serei rígida na defesa do interesse público. Não haverá 
compromisso com o erro, o desvio e o malfeito. A corrupção 
será combatida permanentemente, e os órgãos de controle 
e investigação terão todo o meu respaldo para atuarem com 
firmeza e autonomia.”

O seu passado de lutas e sacrifícios, os percalços sofridos, 
o enfrentamento ideológico contra as forças da ditadura, as 
sofridas prisões por cerca de três anos e as violências e torturas 
por que passou enrijeceram e formataram o seu caráter, 
abonando a sua conduta e dando crédito e segurança para 

editorial

COMPROMISSO COM 
aS lIbERDaDES

“Reafirmo meu compromisso inegociável com a garantia plena 
das liberdades individuais; da liberdade de culto e da religião; da 
liberdade de imprensa e de opinião. Reafirmo que prefiro o barulho 
da imprensa livre ao silêncio das ditaduras.”
Dilma Rousseff – Presidenta da República 
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fazer e aplicar, podese deduzir o sentimento amplo de liberdade 
proclamado por Dilma Rousseff, que se irradia por todos os 
setores, como enfatizou no discurso: “(...) disse, no início 
deste discurso, que eu governarei para todos os brasileiros 
e brasileiras. E vou fazêlo. Mas é importante lembrar que o 
destino de um país não se resume à ação de seu governo. Ele é 
o resultado do trabalho e da ação transformadora de todos os 
brasileiros e brasileiras. O Brasil do futuro será exatamente do 
tamanho daquilo que, juntos, fizermos por ele hoje. Do tamanho 
da participação de todos e de cada um: 

 dos movimentos sociais;
 dos que labutam no campo;
 dos profissionais liberais;
 dos trabalhadores e dos pequenos empreendedores;
 dos intelectuais;
 dos servidores públicos;
 dos empresários;
 das mulheres;
 dos negros, dos índios e dos jovens;
 de todos aqueles que lutam para superar distintas 

formas de discriminação.”
O sentido amplo da liberdade proclamado pela presidenta se 

difunde e propaga numa dimensão incomensurável alcançando 
na sua plenitude todos quantos, carentes e necessitados, 
pobres e desassistidos, precisam da ação positiva do Poder 

Público para poder subsistir, pois, como no dizer de Dilma, “o 
ser humano não é só realização prática, mas sonho; não é só 
cautela racional, mas coragem, invenção e ousadia. E esses são 
elementos fundamentais para a afirmação coletiva da nossa 
nação.” E, sem dúvida, esses sentimentos estão arraigados à 
liberdade de não ter fome, não ter frio, ter moradia, ter ensino, 
ter emprego e possibilidade de constituir família. 

As plataformas política, administrativa e governamental 
alicerçadas no discurso da presidenta Dilma Rousseff deixam 
antever que, no seu governo, o compromisso com as liberdades 
são para valer.

Positivamente, a presidenta Dilma Rousseff definiu no 
seu pronunciamento a formatação do governo como pretende 
governar o Brasil, que o destino lhe reservou como desígnio e 
propósito de se dedicar à prestação de serviços em benefício 
da Pátria.

Orpheu Santos Salles
Editor
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Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom
/ABr

Presidenta Dilma Rousseff durante sua posse
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Discurso proferido pela Presidenta Dilma Rousseff  
na ocasião de sua posse

“Queridas brasileiras e queridos brasileiros, pela decisão 
soberana do povo, hoje será a primeira vez que a faixa 
presidencial cingirá o ombro de uma mulher.

Sinto uma imensa honra por essa escolha do povo     brasileiro 
e sei do significado histórico desta decisão.

Sei, também, como é aparente a suavidade da seda verde
amarela da faixa presidencial, pois ela traz consigo uma enorme 
responsabilidade perante a nação.

Para assumila, tenho comigo a força e o exemplo da mulher 
brasileira. Abro meu coração para receber, neste momento, uma 
centelha de sua imensa energia.

E sei que meu mandato deve incluir a tradução mais generosa 
desta ousadia do voto popular que, após levar à presidência um 
homem do povo, decide convocar uma mulher para dirigir os 
destinos do país.

Venho para abrir portas para que muitas outras mulheres, 
também possam, no futuro, ser presidenta; e para que no dia de 
hoje todas as brasileiras sintam o orgulho e a alegria de ser mulher.

Não venho para enaltecer a minha biografia; mas para glorificar 
a vida de cada mulher brasileira. Meu compromisso supremo é hon
rar as mulheres, proteger os mais frágeis e governar para todos!

Venho, antes de tudo, para dar continuidade ao maior 
processo de afirmação que este país já viveu.

Venho para consolidar a obra transformadora do presidente 
Luis Inácio Lula da Silva, com quem tive a mais vigorosa 
experiência política da minha vida e o privilégio de servir ao país, 
ao seu lado, nestes últimos anos.

De um presidente que mudou a forma de governar e levou 
o povo brasileiro a confiar ainda mais em si mesmo e no futuro 
do seu País.

A maior homenagem que posso prestar a ele é ampliar e 
avançar as conquistas do seu governo. Reconhecer, acreditar e 
investir na força do povo foi a maior lição que o presidente Lula 
deixou para todos nós.

Sob sua liderança, o povo brasileiro fez a travessia para 
uma outra margem da história.

Minha missão agora é de consolidar esta passagem e avançar 
no caminho de uma nação geradora das mais amplas oportunidades.

Quero, neste momento, prestar minha homenagem a outro 
grande brasileiro, incansável lutador, companheiro que esteve 
ao lado do Presidente Lula nestes oito anos: nosso querido vice 
José Alencar. Que exemplo de coragem e de amor à vida nos dá 
este homem! E que parceria fizeram o presidente Lula e o vice
presidente José Alencar, pelo Brasil e pelo nosso povo!

Eu e Michel Temer nos sentimos responsáveis por seguir no 
caminho iniciado por eles.

Um governo se alicerça no acúmulo de conquistas realizadas 
ao longo da história. Ele sempre será, ao seu tempo, mudança 
e continuidade. Por isso, ao saudar os extraordinários avanços 
recentes, é justo lembrar que muitos, a seu tempo e a seu modo, 
deram grandes contribuições às conquistas do Brasil de hoje.

Vivemos um dos melhores períodos da vida nacional: 
milhões de empregos estão sendo criados; nossa taxa de 
crescimento mais que dobrou e encerramos um longo período 

“PReSIdeNtA de tOdOS  
OS bRaSIlEIROS”
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de dependência do FMI, ao mesmo tempo em que 
superamos nossa dívida externa.

Reduzimos, sobretudo, a nossa histórica 
dívida social, resgatando milhões de brasileiros da 
tragédia da miséria e ajudando outros milhões a 
alcançarem a classe média.

Mas, em um país com a complexidade do nosso, 
é preciso sempre querer mais, descobrir mais, 
inovar nos caminhos e buscar novas soluções.

Só assim poderemos garantir, aos que 
melhoraram de vida, que eles podem alcançar 
mais; e provar, aos que ainda lutam para sair da 
miséria, que eles podem, com a ajuda do governo 
e de toda sociedade, mudar de patamar.

Que podemos ser, de fato, uma das nações 
mais desenvolvidas e menos desiguais do mundo – 
um país de classe média sólida e empreendedora.

Uma democracia vibrante e moderna, plena 
de compromisso social, liberdade política e 
criatividade institucional.

Queridos brasileiros e queridas brasileiras, 
para enfrentar estes grandes desafios é preciso 
manter os fundamentos que nos garantiram 
chegar até aqui.

Mas, igualmente, agregar novas ferramentas e 
novos valores.

Na política é tarefa indeclinável e urgente uma 
reforma política com mudanças na legislação para 
fazer avançar nossa jovem democracia, fortalecer 
o sentido programático dos partidos e aperfeiçoar 
as instituições, restaurando valores e dando mais 
transparência ao conjunto da atividade pública.

Para dar longevidade ao atual ciclo de cresci
mento é preciso garantir a estabilidade de preços 
e seguir eliminando as travas que ainda inibem 
o dinamismo de nossa economia, facilitando a 
produção e estimulando a capacidade empreen
dedora de nosso povo, da grande empresa até 
os pequenos negócios locais, do agronegócio à 
agricultura familiar.

É, portanto, inadiável a implementação 
de um conjunto de medidas que modernize o 
sistema tributário, orientado pelo princípio da 
simplificação e da racionalidade. O uso intensivo 
da tecnologia da informação deve estar a serviço 
de um sistema de progressiva eficiência e elevado 
respeito ao contribuinte.

Valorizar nosso parque industrial e ampliar 
sua força exportadora será meta permanente. 
A competitividade de nossa agricultura e da 
pecuária, que faz do Brasil grande exportador de 
produtos de qualidade para todos os continentes, 
merecerá toda nossa atenção. Nos setores 
mais produtivos a internacionalização de nossas 
empresas já é uma realidade.

Ministro da AGU, Luis Inácio Adams,  
na posse da Presidenta Dilma Rousseff

 Foto: Roberto Stuckert Filho/PR

Presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco 
Cappi, na posse da Presidenta Dilma Rousseff
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O apoio aos grandes exportadores não é incompatível com 
o incentivo à agricultura familiar e ao microempreendedor. As 
pequenas empresas são responsáveis pela maior parcela dos 
empregos permanentes em nosso país. Merecerão políticas 
tributárias e de crédito perenes.

Valorizar o desenvolvimento regional é outro imperativo 
de um país continental, sustentando a vibrante economia do 
Nordeste, preservando e respeitando a biodiversidade da 
Amazônia no norte, dando condições à extraordinária produção 
agrícola do centrooeste, a força industrial do sudeste e a 
pujança e o espírito de pioneirismo do sul.

É preciso, antes de tudo, criar condições reais e efetivas 
capazes de aproveitar e potencializar, ainda mais e melhor, a 
imensa energia criativa e produtiva do povo brasileiro.

No plano social, a inclusão só será plenamente alcançada 
com a universalização e a qualificação dos serviços essenciais. 
Este é um passo, decisivo e irrevogável, para consolidar e 
ampliar as grandes conquistas obtidas pela nossa população.

É, portanto, tarefa indispensável uma ação renovada, efetiva 
e integrada dos governos federal, estaduais e municipais, em 
particular nas áreas da saúde, da educação e da segurança, 
vontade expressa das famílias brasileiras.

Queridas brasileiras e queridos brasileiros, a luta mais 
obstinada do meu governo será pela erradicação da pobreza 
extrema e a criação de oportunidades para todos.

Uma expressiva mobilidade social ocorreu nos dois 
mandatos do Presidente Lula. Mas, ainda existe pobreza a 
envergonhar nosso país e a impedir nossa afirmação plena como 
povo desenvolvido.

Não vou descansar enquanto houver brasileiros sem 
alimentos na mesa, enquanto houver famílias no desalento das 
ruas, enquanto houver crianças pobres abandonadas à própria 
sorte. O congraçamento das famílias se dá no alimento, na paz 
e na alegria. E este é o sonho que vou perseguir!

Esta não é tarefa isolada de um governo, mas um 
compromisso a ser abraçado por toda sociedade. Para isso 
peço com humildade o apoio das instituições públicas e 
privadas, de todos os partidos, das entidades empresariais e 
dos trabalhadores, das universidades, da juventude, de toda a 
imprensa e das pessoas de bem.

A superação da miséria exige prioridade na sustentação de um 
longo ciclo de crescimento. É com crescimento que serão gerados 
os empregos necessários para as atuais e as novas gerações.

É com crescimento, associado a fortes programas sociais, 
que venceremos a desigualdade de renda e do desenvolvimen
to regional.

Isso significa – reitero – manter a estabilidade econômica 
como valor absoluto. Já faz parte de nossa cultura recente a 
convicção de que a inflação desorganiza a economia e degrada 
a renda do trabalhador. Não permitiremos, sob nenhuma 

 Foto: Roberto Stuckert Filho/PR

Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo,  
com a Presidenta Dilma Rousseff em sua posse
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Foto: XXXXXXXXXXXXXXXX

 Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom
/ABr

Presidenta Dilma Rousseff e sua filha, Paula Rousseff

 Foto: Roberto Stuckert Filho/PR

Governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral,  
cumprimentando a Presidenta Dilma Rousseff
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hipótese, que esta praga volte a corroer nosso tecido econômico 
e a castigar as famílias mais pobres.

Continuaremos fortalecendo nossas reservas para garantir 
o equilíbrio das contas externas. Atuaremos decididamente nos 
fóruns multilaterais na defesa de políticas econômicas saudáveis 
e equilibradas, protegendo o país da concorrência desleal e do 
fluxo indiscriminado de capitais especulativos.

Não faremos a menor concessão ao protecionismo dos 
países ricos que sufoca qualquer possibilidade de superação da 
pobreza de tantas nações pela via do esforço de produção.

Faremos um trabalho permanente e continuado para 
melhorar a qualidade do gasto público.

O Brasil optou, ao longo de sua história, por construir um estado 
provedor de serviços básicos e de previdência social pública.

Isso significa custos elevados para toda a sociedade, mas 
significa também a garantia do alento da aposentadoria para 
todos e serviços de saúde e educação universais. Portanto, a 
melhoria dos serviços é também um imperativo de qualificação 
dos gastos governamentais.

Outro fator importante da qualidade da despesa é o aumento 
dos níveis de investimento em relação aos gastos de custeio. O 
investimento público é essencial como indutor do investimento 
privado e como instrumento de desenvolvimento regional.

Através do Programa de Aceleração do Crescimento e do Minha 
Casa Minha Vida, manteremos o investimento sob estrito e cuidado
so acompanhamento da Presidência da República e dos ministérios.

O PAC continuará sendo um instrumento de coesão da ação 
governamental e coordenação voluntária dos investimentos 
estruturais dos estados e municípios. Será também vetor 
de incentivo ao investimento privado, valorizando todas as 
iniciativas de constituição de fundos privados de longo prazo.

Por sua vez, os investimentos previstos para a Copa do Mundo 
e para as Olimpíadas serão concebidos de maneira a dar ganhos 
permanentes de qualidade de vida, em todas as regiões envolvidas.

Este princípio vai reger também nossa política de transporte 
aéreo. É preciso, sem dúvida, melhorar e ampliar nossos 
aeroportos para a Copa e as Olimpíadas. Mas é mais que 
necessário melhorálos já, para arcar com o crescente uso 
deste meio de transporte por parcelas cada vez mais amplas da 
população brasileira.

Queridas brasileiras e queridos brasileiros, junto com a 
erradicação da miséria, será prioridade do meu governo a luta 
pela qualidade da educação, da saúde e da segurança.

Nas últimas duas décadas, o Brasil universalizou o ensino 
fundamental. Porém é preciso melhorar sua qualidade e 
aumentar as vagas no ensino infantil e no ensino médio.

Para isso, vamos ajudar decididamente os municípios a 
ampliar a oferta de creches e de pré escolas.

No ensino médio, além do aumento do investimento público 
vamos estender a vitoriosa experiência do PROUNI para o 
ensino médio profissionalizante, acelerando a oferta de milhares 
de vagas para que nossos jovens recebam uma formação 
educacional e profissional de qualidade.

Mas só existirá ensino de qualidade se o professor e a 
professora forem tratados como as verdadeiras autoridades da 

educação, com formação continuada, remuneração adequada e 
sólido compromisso com a educação das crianças e jovens.

Somente com avanço na qualidade de ensino poderemos 
formar jovens preparados, de fato, para nos conduzir à sociedade 
da tecnologia e do conhecimento.

Queridas brasileiras e queridos brasileiros, consolidar o Sistema 
Único de Saúde será outra grande prioridade do meu governo.

Para isso, vou acompanhar pessoalmente o desenvolvimento 
desse setor tão essencial para o povo brasileiro.

Quero ser a presidenta que consolidou o SUS, tornandoo um 
dos maiores e melhores sistemas de saúde pública do mundo.

O SUS deve ter como meta a solução real do problema 
que atinge a pessoa que o procura, com uso de todos os 
instrumentos de diagnóstico e tratamento disponíveis, tornando 
os medicamentos acessíveis a todos, além de fortalecer as 
políticas de prevenção e promoção da saúde.

Vou usar a força do governo federal para acompanhar a 
qualidade do serviço prestado e o respeito ao usuário.

Vamos estabelecer parcerias com o setor privado na área 
da saúde, assegurando a reciprocidade quando da utilização dos 
serviços do SUS.

A formação e a presença de profissionais de saúde 
adequadamente distribuídos em todas as regiões do país será 
outra meta essencial ao bom funcionamento do sistema.

Queridas brasileiras e queridos brasileiros, a ação integrada 
de todos os níveis de governo e a participação da sociedade é o 
caminho para a redução da violência que constrange a sociedade 
e as famílias brasileiras.

Meu governo fará um trabalho permanente para garantir a 
presença do Estado em todas as regiões mais sensíveis à ação 
da criminalidade e das drogas, em forte parceria com Estados 
e Municípios.

O estado do Rio de Janeiro mostrou o quanto é importante, 
na solução dos conflitos, a ação coordenada das forças de 
segurança dos três níveis de governo, incluindo – quando 
necessário – a participação decisiva das Forças Armadas.

O êxito desta experiência deve nos estimular a unir as forças 
de segurança no combate, sem tréguas, ao crime organizado, 
que sofistica a cada dia seu poder de fogo e suas técnicas de 
aliciamento de jovens.

Buscaremos também uma maior capacitação federal na 
área de inteligência e no controle das fronteiras, com uso de 
modernas tecnologias e treinamento profissional permanente.

Reitero meu compromisso de agir no combate as drogas, em 
especial ao avanço do crack, que desintegra nossa juventude e 
infelicita as famílias.

Queridas brasileiras e queridos brasileiros, o présal é nosso 
passaporte para o futuro, mas só o será plenamente se produzir 
uma síntese equilibrada de avanço tecnológico, avanço social e 
cuidado ambiental.

A sua própria descoberta é resultado do avanço tecnológico 
brasileiro e de uma moderna política de investimentos em 
pesquisa e inovação. Seu desenvolvimento será fator de 
valorização da empresa nacional e seus investimentos serão 
geradores de milhares de novos empregos.
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O grande agente desta política é a Petrobras, símbolo 
histórico da soberania brasileira na produção energética.

O meu governo terá a responsabilidade de transformar a 
enorme riqueza obtida no présal em poupança de longo prazo, 
capaz de fornecer às atuais e às futuras gerações a melhor par
cela dessa riqueza, transformada, ao longo do tempo, em inves
timentos efetivos na qualidade dos serviços públicos, na redução 
da pobreza e na valorização do meio ambiente. Recusaremos o 
gasto apressado, que reserva às futuras gerações apenas as dí
vidas e a desesperança.

Meus queridos brasileiros e brasileiras, muita coisa melhorou 
em nosso país, mas estamos vivendo apenas o início de uma 
nova era. O despertar de um novo Brasil.

Recorro a um poeta da minha terra: ‘o que tem de ser, tem 
muita força’.

Pela primeira vez o Brasil se vê diante da oportunidade real 
de se tornar, de ser, uma nação desenvolvida. Uma nação com 
a marca inerente da cultura e do estilo brasileiros – o amor, a 
generosidade, a criatividade e a tolerância.

Uma nação em que a preservação das reservas naturais e 
das suas imensas florestas, associada à rica biodiversidade e 
a matriz energética mais limpa do mundo, permitem um projeto 
inédito de país desenvolvido com forte componente ambiental.

O mundo vive num ritmo cada vez mais acelerado de revolu
ção tecnológica. Ela se processa tanto na decifração de códigos 
desvendadores da vida quanto na explosão da comunicação e 
da informática.

Temos avançado na pesquisa e na tecnologia, mas preci
samos avançar muito mais. Meu governo apoiará fortemente 
o desenvolvimento científico e tecnológico para o domínio do 
conhecimento e a inovação como instrumento da produtividade.

Mas o caminho para uma nação desenvolvida não está 
somente no campo econômico. Ele pressupõe o avanço social e 
a valorização da diversidade cultural. A cultura é a alma de um 
povo, essência de sua identidade.

Vamos investir em cultura, ampliando a produção e o consu
mo em todas as regiões de nossos bens culturais e expandindo a 
exportação da nossa música, cinema e literatura, signos vivos de 
nossa presença no mundo.

Em suma: temos que combater a miséria, que é a forma 
mais trágica de atraso, e, ao mesmo tempo, avançar investindo 
fortemente nas áreas mais sofisticadas da invenção tecnológica, 
da criação intelectual e da produção artística e cultural.

Justiça social, moralidade, conhecimento, invenção e 
criatividade, devem ser, mais que nunca, conceitos vivos no dia
adia da nação.

Queridos brasileiros e queridas brasileiras, considero 
uma missão sagrada do Brasil a de mostrar ao mundo que 
é possível um país crescer aceleradamente, sem destruir o 
meioambiente.

Somos e seremos os campeões mundiais de energia limpa, um 
país que sempre saberá crescer de forma saudável e equilibrada.

O etanol e as fontes de energia hídricas terão grande 
incentivo, assim como as fontes alternativas: a biomassa, a 

Ministro Lewandowski, Presidente do TSE, 
cumprimentando a Presidenta Dilma Rousseff
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eólica e a solar. O Brasil continuará também priorizando a 
preservação das reservas naturais e das florestas.

Nossa política ambiental favorecerá nossa ação nos fóruns 
multilaterais. Mas o Brasil não condicionará sua ação ambiental ao 
sucesso e ao cumprimento, por terceiros, de acordos internacionais.

Defender o equilíbrio ambiental do planeta é um dos nossos 
compromissos nacionais mais universais.

Meus queridos brasileiros e brasileiras, nossa política externa 
estará baseada nos valores clássicos da tradição diplomática bra
sileira: promoção da paz, respeito ao princípio de nãointervenção, 
defesa dos Direitos Humanos e fortalecimento do multilateralismo.

O meu governo continuará engajado na luta contra a fome e 
a miséria no mundo.

Seguiremos aprofundando o relacionamento com nossos vizi
nhos sulamericanos; com nossos irmãos da América Latina e do 
Caribe; com nossos irmãos africanos e com os povos do Oriente 
Médio e dos países asiáticos. Preservaremos e aprofundaremos o 
relacionamento com os Estados Unidos e com a União Europeia.

Vamos dar grande atenção aos países emergentes.
O Brasil reitera, com veemência e firmeza, a decisão de asso

ciar seu desenvolvimento econômico, social e político ao de nosso 
continente.

Podemos transformar nossa região em componente essencial 
do mundo multipolar que se anuncia, dando consistência cada 
vez maior ao Mercosul e à Unasul. Vamos contribuir para a 
estabilidade financeira internacional, com uma intervenção 
qualificada nos fóruns multilaterais.

Nossa tradição de defesa da paz não nos permite qualquer in
diferença frente à existência de enormes arsenais atômicos, à proli
feração nuclear, ao terrorismo e ao crime organizado transnacional.

Nossa ação política externa continuará propugnando pela 
reforma dos organismos de governança mundial, em especial as 
Nações Unidas e seu Conselho de Segurança.

Queridas brasileiras e queridos brasileiros, disse, no início 
deste discurso, que eu governarei para todos os brasileiros e 
brasileiras. E vou fazêlo.

Mas é importante lembrar que o destino de um país não se 
resume à ação de seu governo. Ele é o resultado do trabalho e 
da ação transformadora de todos os brasileiros e brasileiras. 
O Brasil do futuro será exatamente do tamanho daquilo que, 
juntos, fizermos por ele hoje. Do tamanho da participação de 
todos e de cada um: dos movimentos sociais, dos que labutam 
no campo, dos profissionais liberais, dos trabalhadores e dos 
pequenos empreendedores, dos intelectuais, dos servidores 
públicos, dos empresários, das mulheres, dos negros, dos índios 
e dos jovens, de todos aqueles que lutam para superar distintas 
formas de discriminação.

Quero estar ao lado dos que trabalham pelo bem do Brasil 
na solidão amazônica, na seca nordestina, na imensidão do 
cerrado, na vastidão dos pampas.

Quero estar ao lado dos que vivem nos aglomerados 
metropolitanos, na vastidão das florestas; no interior ou no 
litoral, nas capitais e nas fronteiras do Brasil.

Quero convocar todos a participar do esforço de transfor
mação do nosso país.

Respeitada a autonomia dos poderes e o princípio fede
rativo, quero contar com o Legislativo e o Judiciário, e com a 
parceria de governadores e prefeitos para continuarmos de
senvolvendo nosso país, aperfeiçoando nossas instituições e 
fortalecendo nossa democracia.

Reafirmo meu compromisso inegociável com a garantia plena 
das liberdades individuais; da liberdade de culto e de religião; da 
liberdade de imprensa e de opinião.

Reafirmo que prefiro o barulho da imprensa livre ao silêncio 
das ditaduras. Quem, como eu e tantos outros da minha geração, 
lutamos contra o arbítrio e a censura, somos naturalmente 
amantes da mais plena democracia e da defesa intansigente 
dos direitos humanos, no nosso país e como bandeira sagrada 
de todos os povos.

O ser humano não é só realização prática, mas sonho; não é 
só cautela racional, mas coragem, invenção e ousadia. E esses são 
elementos fundamentais para a afirmação coletiva da nossa nação.

Eu e meu vice Michel Temer fomos eleitos por uma ampla 
coligação partidária. Estamos construindo com eles um governo 
onde capacidade profissional, liderança e a disposição de servir 
ao país serão os critérios fundamentais.

Mais uma vez estendo minha mão aos partidos de oposição e 
às parcelas da sociedade que não estiveram conosco na recente 
jornada eleitoral. Não haverá de minha parte discriminação, 
privilégios ou compadrio.

A partir deste momento sou a presidenta de todos os 
brasileiros, sob a égide dos valores republicanos.

Serei rígida na defesa do interesse público. Não haverá 
compromisso com o erro, o desvio e o malfeito. A corrupção 
será combatida permanentemente, e os órgãos de controle 
e investigação terão todo o meu respaldo para aturem com 
firmeza e autonomia.

Queridas brasileiras e queridos brasileiros, chegamos ao 
final desse longo discurso. Dediquei toda a minha vida a causa 
do Brasil. Entreguei minha juventude ao sonho de um país 
justo e democrático. Suportei as adversidades mais extremas 
infligidas a todos que ousamos enfrentar o arbítrio. Não tenho 
qualquer arrependimento, tampouco ressentimento ou rancor.

Muitos da minha geração, que tombaram pelo caminho, não 
podem compartilhar a alegria deste momento. Divido com eles 
esta conquista, e rendolhes minha homenagem.

Esta dura caminhada me fez valorizar e amar muito mais a 
vida e me deu sobretudo coragem para enfrentar desafios ainda 
maiores. Recorro mais uma vez ao poeta da minha terra:

‘O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: 
esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois 
desinquieta. O que ela quer da gente é coragem’.

É com esta coragem que vou governar o Brasil.
Mas mulher não é só coragem. É carinho também.
Carinho que dedico à minha filha e ao meu neto. Carinho 

com que abraço a minha mãe que me acompanha e me abençoa.
É com este mesmo carinho que quero cuidar do meu povo, e 

a ele – só a ele – dedicar os próximos anos da minha vida.
Que Deus abençoe o Brasil!
Que Deus abençoe a todos nós!”
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“A vIdA vAI vAleR MAIS A PeNA 
DE SER vIvIDa NO bRaSIl”

A  magnífica entrevista que o operoso presidente 
do banco Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, 
concedeu ao Jornal do Commércio, transcrita nessa 
edição graças à gentileza do seu presidente Maurício 

Dineppi, define com atilada argúcia a plena convicção e 
o absoluto otimismo de um competente, conceituado e 
experiente empresário e administrador sobre as asseguradas 
esperanças no presente e no futuro para o Brasil.

A riqueza de argumentos que o consagrado economista 
expõe no alentado diálogo travado com o jornalista, 
transmite, além de sua experiência, lições de vida e de 
trabalho, prevendo para o futuro a estabilidade econômica 
como valor fundamental para todos os brasileiros com a 
certeza do crescimento real da Nação, como afirmado em 
sua entrevista: “Seremos uma nação melhor para trabalhar, 
formar família, educar os filhos, conviver com os amigos e na 
esperança da ascensão social”.

O presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, 
faz uma análise das diretrizes da presidenta Dilma Rousseff, 
que assume o posto com o propósito de aprovei tar as 
oportunidades disponíveis para o Brasil em todos os 
setores e atividades produtivas, como afirmado pela 
própria: “Para dar longevidade ao atual ciclo de cresci 
mento, é preciso garantir a estabilidade de preços e seguir 

eliminando as travas que ainda inibem o dinamismo de 
nossa economia, facilitando a produção e estimulando 
a capacidade empreendedora de nosso povo, da grande 
empresa até os pequenos negócios locais, do agronegócio 
à agricultura familiar”.

Na avaliação de Trabuco, o setor privado será o grande 
motor da economia. Mas o governo terá o papel relevante de 
coordenar as expectativas e, sobretudo, liderar os projetos 
de infraestrutura para a modernização do País, afirmando:  
“A infraestrutura brasileira está dimensionada para uma 
demanda e um tamanho de PIB completamente diferentes 
dos que estão contratados para o curto prazo”.

Todo esse quadro positivo só será realidade, contudo, com 
o controle da inflação, a responsabilidade fiscal e o câmbio 
flutuante, como Trabuco avalia: “São os mais pobres os que 
mais se beneficiam do controle de preços. E o governo da 
presidenta Dilma herdou um contingente de milhões de novos 
consumidores de todos os tipos de produtos e serviços. É uma 
classe média vigorosa que está se formando”.

O presidente do Bradesco recomenda, em sua entrevista, 
mudanças no sistema público da Previdência e, ainda, garante 
que os bancos estão preparados para conviver com juros reais 
(descontada a inflação) de 2% ao ano a partir de 2014, como 
promete a presidenta Dilma Rousseff.

Da Editoria
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JC – O Brasil viverá, nos próximos 20 anos, o seu auge 
demográfico, com a população produtiva sendo a maioria 
dos habitantes. O que se pode esperar deste país?
Luiz Carlos Trabuco Cappi – Desenvolvimento econômico 
e desenvolvimento social, um puxando o outro. Será um 
privilégio para nossa geração vivenciar esse salto brasileiro. 
Com mais gente produzindo que inativos, teremos duas 
décadas de números e estatísticas inéditos. Traduzindo isso 
no que interessa às pessoas: a vida vai valer mais a pena 
de ser vivida no Brasil. Seremos uma nação melhor para 
trabalhar, formar família, educar os filhos, conviver com 
os amigos e na esperança de ascensão social. Até agora, 
tivemos um forte processo de mobilidade social, com o 
ingresso de 30 milhões de pessoas na faixa de consumo. 
Daqui por diante, teremos adicionado o fenômeno da janela 
demográfica. Num cenário de economia estabilizada e em 
crescimento, essa soma indica mais emprego, renda e 
consumo. Em síntese, mais qualidade de vida. Esse processo 
de mais renda e melhores oportunidades de emprego 
rende fruto em seu conjunto, inclusive para as contas da 
Previdência Social.

JC – A Presidenta Dilma Rousseff aposta em um Estado 
forte, mas o motor da economia é o setor privado. O senhor 

acredita na volta do governo-empresário? Que impacto isso 
pode ter no setor produtivo e no futuro do País?
TC – O Brasil precisa de todos. Não há contradição. Precisamos do 
Estado e do setor privado convivendo no sentido do crescimento 
com um olhar no social. O exemplo prático disso aconteceu 
na última crise mundial. As exigências levaram ao aumento da 
participação do governo na economia. Foi importante, como 
contraponto, criar um ambiente anticíclico. Com essa atitude, 
nos diferenciamos do contexto global. Entramos, agora, em outra 
fase. Acredito que o governo tem sinalizado com atos e palavras. 
Com o ambiente de confiança, poderá voltar ao seu eixo natural. 
O setor privado reconquista o seu espaço investindo em novos 
projetos, sendo aí o motor do crescimento.

Nós, bancos privados, públicos e estrangeiros, temos o 
mesmo papel – o de parceiros do desenvolvimento. Viabilizamos 
os recursos para o investimento das empresas e o consumo 
das famílias. As empresas geram empregos, e as famílias 
melhoram o padrão de vida, comprando geladeira de duas 
portas, TV de LCD e computador, e pagando uma escola melhor 
para o filho. O Estado tem foco na coordenação das grandes 
obras de modernização e na ampliação da infraestrutura. Na 
questão social, é de se esperar a ampliação dos programas de 
distribuição de renda. Há tarefas gigantescas tanto para o setor 
público quanto para o privado.

Presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi

 Foto: AE
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JC – O setor financeiro sempre é apontado como vilão 
por seus lucros espetaculares, graças, sobretudo, às 
maiores taxas de juros do mundo. Os bancos brasileiros 
estão preparados para conviver com juros mais baixos, 
com taxa real de 2% ao ano, como promete a presidenta 
para 2014?
TC – A lucratividade do setor acompanha a melhora geral da 
economia brasileira. Quando a estabilidade econômica colocou 
as coisas nos eixos, houve aumento da concorrência e mais 
regulação da atividade. Isso quer dizer que os bancos trataram de 
se tornar mais eficientes e ganhar com o aumento do volume dos 
negócios. A curva do juro é descendente há anos, e mantivemos 
a performance. Isso se explica um pouco pela consolidação pela 
qual passou o setor, mas principalmente pela mobilidade social. 
A ascensão social das classes D e E formou uma classe média 
que se incorporou ao universo de clientes bancários. Em 2000, 
havia 63 milhões de contascorrentes no Brasil. Hoje, são mais 
de 100 milhões – um salto expressivo. O ciclo econômico que 
vivemos recuperou negócios tipicamente bancários que estavam 
em desuso. O crédito para a compra de carros e da casa própria 
voltou, com alongamento de prazos e controle de risco. Ter 
lucro não torna ninguém um vilão. Vivemos em um ambiente 
competitivo, devidamente regulado e que tem eficiência. Lucro 
é resultado de trabalho e de decisões estratégicas acertadas. 
Apoiamos sem restrições a intenção declarada do governo de 
reduzir o juro real. Estamos preparados para isso. Vai ser bom, 
pois ampliará o volume de crédito. O setor bancário brasileiro tem 
capital e tecnologia suficientes para concorrer nesse ambiente. 
A política monetária regula o mercado quando há mais consumo 
do que a capacidade de produção. A inflação é o pior dos males.

JC – As perspectivas são de que, nas próximas duas 
décadas, o número de correntistas bancários dobre. Como 
se dará esse processo? Que tipos de serviços os bancos 
oferecerão?
TC – Essa é a situação e os bancos sabem disso. Nosso desafio 
é conhecer essas pessoas que estão chegando, seus valores, 
descobrir interesses e demandas. Queremos não só conquistá
las, mas mantêlas conosco. Quando dá crédito ou administra 
investimentos, o banco é um organizador das boas expectativas. 
O lado da prestação de serviços é visto por alguns como algo 
secundário, sem glamour, mas é a prestação de serviços o elo 
mais forte com as pessoas. Esse é o segredo da nossa reputação 
e credibilidade. Seis milhões de pessoas se relacionam com o 
Bradesco diariamente. Temos que ser rigorosos – tratase de 
reputação e credibilidade. Se a perspectiva é atender mais 
pessoas, temos de treinar mais e investir mais em tecnologia. É 
preciso encarar a questão da presença num país como o Brasil, 
de dimensões continentais e multiplicidade cultural. Estamos 
nos instalando em grandes comunidades populacionais no Rio 
e em São Paulo, com agências em locais desprovidos de banco.

JC – Junto com o auge produtivo da população, virá um 
Brasil mais velho. O senhor acredita em uma reforma 
da Previdência que ampare, de forma digna, as futu-

ras gerações? Como o sistema financeiro contribuirá 
para oferecer segurança aos trabalhadores depois da  
aposentadoria?
TC – A questão da previdência pública é uma questão de 
direitos. As pessoas trabalham e contribuem mensalmente 
para, na aposentadoria, garantir uma vida digna. O problema é 
universal. De tempos em tempos, os países precisam reformar 
seus modelos de cálculo, pois a conta não bate. A população 
vive mais, a medicina avança e chega um momento em que 
há mais pessoas recebendo benefícios que contribuindo com 
a Previdência. Travase, então, uma espécie de corrida. Sou 
otimista. Acho que seremos capazes de vencer essa corrida, 
construindo algo que seja justo. O Brasil tem essa janela 
demográfica que ajuda. São mais pessoas contribuindo do que 
recebendo benefícios, mas não dá para ignorar essa questão. É 
preciso pensar numa nova Previdência para as futuras gerações 
e escolher o caminho mais fácil, não mexendo, por exemplo, em 
direitos adquiridos. De novo, é salutar a convivência entre o 
público e o privado. Não acredito em privatização da previdência. 
É preciso uma previdência social, mas que se complemente com 
recursos de uma previdência privada de caráter individual ou 
entre patrões e empregados.

JC – O que, na sua avaliação, é preciso fazer para que 
a mobilidade social vivida pelo Brasil – a classe média 
incorporou “uma Espanha” nos últimos seis anos – não 
seja interrompida? O Brasil realmente se tornará um país 
desenvolvido, com menos disparidades sociais?
TC – Manter a estabilidade econômica como valor fundamental 
da agenda de todos os brasileiros é o primeiro passo. Os 
maiores beneficiários da inflação baixa são os mais pobres. 
A aposta no crescimento econômico é virtuosa. Entre 
estabilidade e crescimento, devemos ficar com os dois. É um 
processo complexo e difícil – pode enviar sinais trocados pelas 
limitações econômicas e administração da escassez, mas não 
podemos pensar de outra forma. A meta de inflação deve 
ser cumprida. Compatibilizar crescimento e programas de 
transferência de renda é crucial. Temos agências bancárias em 
regiões remotas. Sabemos bem o efeito benéfico desse tipo de 
programa para a economia local – gera renda e perspectiva –, e 
aí entramos com crédito e contacorrente. As pessoas passam 
a ter domicílio bancário e um orçamento organizado. A cidade 
se institucionaliza, entra no mapa da economia formal.

JC – As dores do crescimento são visíveis, a ponto de o 
País se ressentir de mão de obra qualificada. É possível 
fazer uma revolução na educação? Qual o caminho a ser 
seguido pelo País?
TC – As dores do crescimento são como dores do parto – em 
seguida, vêm alegrias. Prefiro essas às da recessão, que são 
as dores da perda. Há um deficit na formação educacional e 
de qualificação profissional da população. Do ponto de vista da 
economia, puxa para baixo a produtividade e tolhe a iniciativa 
individual e a criatividade. Por um bom tempo, o jovem se 
formava e não tinha emprego. Hoje, não, pois falta mão de obra 
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Ter lucro não torna 
ninguém um vilão. 

Vivemos em um ambiente 
competitivo, devidamente 

regulado e que tem 
eficiência. Lucro é 

resultado de trabalho e 
decisões estratégicas 

acertadas. 

qualificada. Vivemos um novo cenário, estimulante, dinâmico, 
porém não há milagre. As grandes empresas resolvem o 
problema investindo com intensidade em programas de 
treinamento. O setor público também está fazendo o mesmo. 
O conflito é o tempo. Precisamos para já, mas a qualificação 
profissional leva tempo. O Brasil obteve um ganho quando 
conseguiu universalizar o acesso à educação. Hoje, praticamente 
100% das crianças brasileiras em idade escolar estão nas redes 
pública e particular de ensino. Desse passo, vamos melhorar 
a qualidade do ensino. Os resultados não aparecem de uma 
hora para outra, mas já há sinais, como a elevação do Brasil nos 
rankings internacionais de ensino.

JC – A Presidenta promete priorizar os investimentos em 
infraestrutura. De que forma o sistema financeiro viabilizará 
as obras para tirar o atraso dos portos, aeroportos, das 
rodovias e ferrovias?
TC – A infraestrutura brasileira está dimensionada para uma 
demanda e um tamanho de PIB completamente diferentes do 
que está contratado para hoje e para o curto prazo. A prioridade 
aos investimentos é absolutamente correta. O governo da 
Presidenta Dilma herdou um contingente de milhões de novos 
consumidores de todo tipo de produtos e serviços. É uma classe 
média vigorosa a que está se formando. A opção das parcerias 
públicoprivadas, sem fórmulas mágicas, é excelente. Uma 
das principais vocações do sistema financeiro é unir os elos 

da economia, juntar interesses que estão espalhados, fazer a 
convergência entre investidores e tomadores de crédito. Nos 
dias de hoje, isso significa apoiar projetos de desenvolvimento 
por meio da estruturação e formação de consórcios reunindo 
capital privado nacional e estrangeiro, capital de risco de 
investidores e o objetivo público.

Gosto de lembrar que o Brasil sempre teve energia 
abundante, recursos minerais e espaço territorial de sobra. 
Agora, tem também estabilidade econômica e a formação 
de uma classe média de milhões de pessoas e o surgimento 
de milhares de novos empreendedores. Com democracia e 
instituições fortes, esse país nos dá confiança.

JC – Com a economia real ganhando relevância, finalmente 
temas como câmbio, juros, inflação tendem a perder 
relevância no debate nacional?
TC – Diria que a qualidade dos debates melhorou, ficou mais 
responsável e consistente, mas são três temas cruciais para a 
economia real. Não podemos correr o risco da subestimação. 
Note que é bem diferente de quando debatíamos o dólar a 
R$ 3 e a inflação de dois dígitos. Houve um momento em 
que os analistas diziam que o Brasil vivia a barreira dos juros 
de 19%. Não dava para baixar que acontecia algum atropelo. 
Com reservas internacionais de quase US$ 300 bilhões, o 
debate muda um pouco de qualidade, mas ele continua – e 
deve continuar.

 Foto: sxc.hu
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Ministro Ari Pargendler, Presidente do STJ

 Foto: STJ
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Da Editoria

A ReSPeItABIlIdAde dO
PODER JUDICIÁRIO

A celeuma foi levantada e comentada pela imprensa de forma 
depreciativa e antiética, principalmente pelo repórter Felipe Recon
do, que deturpou os fatos com comentários errados e maldosos.

Entretanto, apesar da controvérsia, o fato serviu para que o 
Ministro Ari Pargendler recebesse não só a solidariedade contra 
a agressividade antiética imputada, mas a exaltação dos seus 
admiradores e amigos, entre os quais destacamos o solene 
elogio prestado na Tribuna da Câmara Federal pelo Deputado 
Paes Landim, glorificando o Presidente do Superior Tribunal de 
Justiça, ressaltando o seu permanente trabalho que “começa 
às seis horas da manhã; marca audiência com os advogados às 
sete horas e sai do Tribunal às vinte horas. Foi juiz a vida inteira, 
um grande juiz federal, um grande estudioso do Direito. Um 
magistrado por vocação”.

E para enaltecer mais a personalidade do Ministro Ari 
Pargendler, que honra e glorifica a Justiça brasileira, vale 
transcrever as palavras que lhes foram deferidas quando 
recebeu o Troféu Dom Quixote no auditório do Supremo 
Tribunal Federal: “Ele é um construtor da jurisprudência. Um 
juiz coerente com suas convicções. Assumindo a presidência 
do Tribunal da Cidadania, logo porá em prática os meritórios 
métodos de racionalização de administração e trabalho, 
aplicado com bons resultados nos vários setores onde atuou. 
Quem sabe, copiando o dito pelo excepcional Ministro Gilson 
Dipp: ‘não será ele o primeiro juiz federal, o grande presidente 
do Poder Judiciário nacional, a pregar todos os dias aos seus 
pares e ao seu povo, que jurisdição não é favor, e sentença não 
é presente ou dádiva, Sua trajetória mostra a convicção de que 
julgar rápido e julgar bem não é só obrigação. É dever’.”

Desde os primórdios da primeira edição da Revista em 
1999, adotamos como princípio da publicação a defesa 
intransigente do Poder Judiciário e da Magistratura, 
em decorrência, principalmente, da tentativa na época, 

de um senador oligarca, antigo e desmoralizado coronel da 
política de antanho, que se arvorando de Catão, mas sem lastro 
moral, tentou atingir o Judiciário com a pecha da “Caixa Preta”.

Esta crônica vem a propósito de um fato vulgar, que se 
pode inquinar de incivilidade, ou melhor, de falta de educação 
elementar, praticado por um estagiário do Judiciário contra o 
seu superior hierárquico maior, o presidente do seu Tribunal.

É o caso do exestagiário Marco Paulo dos Santos, do 
Superior Tribunal de Justiça, que, insólito, se postou atrás de 
um usuário de uma cabine bancária, localizada no corredor 
do Tribunal, tentando bisbilhotar as transações que estavam 
sendo feitas pelo participante, que, circunstancialmente, era o 
presidente do Tribunal, que incomodado com a atitude indevida 
e atrevida do intruso, chamoulhe a atenção, advertindoo da 
inconveniência e pedindo que se afastasse para que pudesse 
continuar suas operações bancárias.

O referido intruso continuou na mesma e indevida posição 
afrontando ostensivamente a reclamação, motivando a atitude 
enérgica do reclamante, dada a flagrante falta de respeito, 
de educação, e a desobediência e o ato de desacato contra a 
autoridade, não importando, no caso, se o insolente estagiário 
se dava por conhecedor, ou não, do seu superior, o presidente 
do Tribunal. Portanto, a demissão do displicente estagiário 
por desacato foi um ato devido e justo, que não merece mais 
qualquer explicação ou justificativa.
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eNSAIO SOBRe AS 
FRONTEIRaS DO PRINCÍPIO  

Da INSIgNIFICÂNCIa

ou o envolvimento em atividades ilícitas. Mas a problemática 
não se esgota no binômio anglosaxão haves x have nots. A 
conturbação dos valores éticos e espirituais, para não utilizar
se a assaz desgastada expressão “morais”, na transição entre o 
patriarcalismo, o machismo e a rigidez de costumes (conjugada 
à hipocrisia) de um passado ainda próximo, e o liberalismo 
ilimitado e permissivo do presente, sobretudo no uso acendrado 
do erotismo, sem poupar crianças e adolescentes, como indutor 
do consumo também sem peias, tem por principal consequência 
a erosão familiar, na volatilidade das uniões jurídicas ou fáticas 
“homemmulher” (de outras aqui não se trata, unicamente, pela 
grande especificidade) e no sucessivo fragilizar dos laços entre 
pais e filhos. Evidentemente, não se manifesta, aqui, saudosismo 
de um já criticado passado de reversão tanto impossível quanto 
indesejada, mas sim justa preocupação com o progressivo 
alheamento normativo acerca de determinados valores básicos, 
os quais, longe de interessar apenas às confissões religiosas, 
relevam, sobremaneira, a edificação de uma sociedade livre e 
plural, alicerçada na dignidade das pessoas. 

Na sociedade brasileira hodierna, diante das circunstâncias 
acima aludidas, não deve assustar o relatado pelo e. ministro do 
pretório excelso, Gilmar Mendes, publicado na grande mídia, no 
sentido de haver uma superpopulação carcerária, vivendo muito 
abaixo do mínimo de humana dignidade; na maioria, réus sob 
prisão cautelar, pendentes de julgamento. E, ironicamente, um 
enorme número de indivíduos – indevidamente soltos – objeto 
de mandados de prisão não cumpridos por razões nem sempre 
desculpáveis. Porém, no campo da execução penal, definitiva 
ou provisória, por igual, maior detalhamento fugiria ao objetivo 
deste trabalho modesto.

Retornandose ao elemento especificamente sob discussão, 
para cuja compreensão toda a análise supra se viu necessária, 
vem uma interrogação. Admitido, no tema dos delitos contra o 

O chamado “princípio da insignificância”, ou “da baga
tela”, queirase ou não, está definitivamente incor
porado ao ordenamento penal pátrio. Nossas cortes 
elevadas o proclamam amiúde. Partese da premissa 

de que uma lesão patrimonial irrisória, de pífia expressão 
econômica, deva ser alheia ao aparelho repressor estatal. Tal 
repute resultou de profunda reflexão doutrinária e pretoriana, cujo 
detalhamento ‘transcritivo’ não se vê, aqui, imperioso, bastando 
que se observe o desenvolvimento da corrente do “direito penal 
mínimo” aqui e alhures. Corrente esta que, de específico no 
Brasil, na vizinha Argentina e na América Latina como um todo, 
mais que no Velho Continente, vem ganhando adesões na razão 
direta do fracasso da estrutura penal, máxime prisional, a oprimir 
segmentos desfavorecidos – “pretos e pobres”, na expressão 
popular – no cotejo da ineficiência e da brandura fáticas no que 
tange aos setores sociais medianos e “elevados”. 

Sendo inelutável o fato de ser nossa sociedade, apesar de 
algum progresso na última década, profundamente desigual, o 
que se agrava pela fraqueza do Estado (no sentido amplo) diante 
do poder do dinheiro, a corromper seus agentes em todos os 
poderes, não importando variações de intensidade. Não apenas a 
legislação atinente aos crimes, mas a sobejante, e o próprio pacto 
constitucional cidadão de 5 de outubro de 1988 têm valido, em 
esferas significativas, como expressões programáticas, não, como 
tanto se desejou e deseja, materialmente. Estatísticas recentes 
mostram o grau de atraso, do Oiapoque ao Chuí, da educação 
pública em comparação até com países de menor, ou bem menor, 
grau de desenvolvimento econômico; no corolário de uma legião 
de rapazes e moças pouco superando o semianalfabetismo, 
incapazes de efetuar cálculos matemáticos elementares ou de 
interpretar textos também elementares, jovens estes que, alijados 
de um mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo, 
têm tido, como opções de vida, a conformidade com a carência 



2011  JANEIRO | JUSTIÇA & CIDADANIA   23

patrimônio, tal princípio da insignificância ou da bagatela, qual 
será seu justo limite? Qual deve ser a fronteira entre a aplicação 
de tal princípio de molde a tornar atípica a conduta do agente, 
na atual redação do artigo 386, III, da Lei de Regência, e a 
incidência da norma de mitigação do desvalor do furto, contida 
no § 2º do artigo 155 da Lei de Substância? Norma esta que, 
desde a redação originária do dito Código de 1940, permite ao 
julgador substituir a pena de reclusão pela de detenção, reduzi
la de um a dois terços, ou aplicar somente a sanção pecuniária? 

Apesar de, salvo engano do autor destas linhas, nenhum 
jurista minimamente sério ter ousado estender tal princípio aos 
crimes de roubo e/ou extorsão, recomendase por cautela, diante 
de certas exacerbações “alternativas” de cunho ideológico radical, 
que tal seja afastado ex radice. Soa até como um truísmo dizer
se que em tais crimes mais graves, em se ressalvando os fatores 
que excluem a ilicitude por genérico, o considerar da bagatela 
signifique profundo desprezo da ordem jurídica no que toca à 
dignidade da pessoa lesada (ou quase lesada). Intimidarse alguém 
com abuso de força física, ou ameaça de uso de arma “branca” ou 
de fogo, para que entregue, nem que o seja, uma nota de dez 
reais, um relógio de pulso “vagabundo” ou um telefone celular dos 
mais baratos fere, sem qualquer dúvida, mais do que o mínimo 
do mínimo ético. O bem jurídico afetado, nas ditas infrações, de 
profundis, é mais pessoal que patrimonial puro. Sendo também 
curial que cada caso difira de outros, cabendo ao juiz de 1º grau, e 
depois ao colegiado ad quem, proceder ao necessário cotejo entre 
a matéria de fato e os dispositivos vistos adequados. 

Prosseguindose, temse que, na conjugação restrita ao furto, 
o princípio sub examen deva ter incidência nos casos, excepcionais, 
da quase nenhuma expressão pecuniária da res subtraída, ou 
tentada a subtrair. Isso porque, se o valor tiver algum significado, 
todavia baixo, caberá a aplicação da figura tradicional do furto 
privilegiado, a qual, de modo algum, pode ser tornada letra morta, 

como, infelizmente, tem sido visto em determinados julgados das 
altas cortes, por maior que seja o respeito que merecem, como 
também em outros, de congêneres deste Tribunal Fluminense 
e do mesmo, incluindo o Órgão Fracionário que, honrosa e 
prazerosamente, é integrado pelo autor destas linhas. 

Em alguns desses arestos, v.g., salientase que tal princípio 
deva ser aplicado ao agente que subtraia, de um grande 
supermercado, mercadorias avaliadas em torno de duzentos 
reais. O que seria tal importância para uma empresa, ou grupo 
de empresas, de altos dinheiros? Ponderase que tal raciocínio 
faz superar a valoração ética pela pecuniária pura, em uma 
concepção materialista de merecer repúdio até por quem, não 
acreditando no Ser Absoluto, coloque sua fé na melhoria do 
ser humano, cuja completude apenas se dará na junção das 
condutas pessoal e social. Nem se procure amparo em ideologia 
ou filosofia ligadas ao ideário socialista. Reduzirse o perverso 
grande contraste entre os rendimentos é tarefa do Estado, que 
se quer, pela Carta Magna, Democrático e Social de Direito; cujo 
alcance exige continuada luta dos segmentos desfavorecidos, 
aliados a todas as pessoas conscientes – luta, esta, sempre 
digna e atenta aos ditos valores éticos básicos. Cometerse tal 
furto quando se esteja em situação de penúria, ou de fome, ou 
para o sustento de dependentes ou entes queridos, encontra 
justa solução na figura do estado de necessidade ou, mesmo, na 
da inexigibilidade de conduta diversa. Ou, no máximo, levando à 
aplicação da norma beneficiadora do § 2º do artigo 155 do CP. 

Dizerse, contudo, que tal conduta seja atípica é o “Estado
Juiz” proclamar, em alto e bom som, para quem queira ouvir: 
“Homens e mulheres, vocês podem, se quiser, subtrair coisas 
ou dinheiro de pessoas (físicas ou jurídicas) que os tenham 
de bastante. Eu nada farei porque não tenho interesse.” O 
que, a contrario sensu, é como ele dizer aos donos de dinheiro e 
de coisas: “Defendam-se como quiserem e como puderem.” 

Parafraseandose Cícero, nas Catilinárias, ubinam gentium 
sumus? 

Já por outro tanto, tal princípio deve ser aceito quando, 
por exemplo, um indivíduo furtar uma ou poucas bisnagas ou 
algumas balas de doces de uma padaria. Quando alguém furtar 
algum objeto de outrem cujo valor não ultrapasse um/vinte 
avos de um salário mínimo – hoje, vinte e sete reais. Ou pouco 
mais ou pouco menos. Porém, em tais casos, de lege ferenda, 
deveria o Ministério Público, provocado pela autoridade policial, 
ter atribuição de advertir o agente por termo, sem caráter de 
sanção, e com registro em cadastro sigiloso. O que fica como 
simples sugestão. 

Pois uma coisa é compreenderse o porquê de uma pessoa 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa, desprezando o citado 
e explicitado por vetusto, mínimo do mínimo ético. E, na 
decorrência, mitigarse ou até eliminarse a resposta social. 
Outra, bem diversa, e deveras danosa, é relegarse ao oblívio, 
na esfera estatal, o dito desprezo, uma vez que, sem parâmetros 
obrigatórios para o facere e o non facere, com tudo justificado 
em nome do que quer que seja, ao invés de marcharmos na 
consolidação das conquistas democráticas, o faremos na rota 
oposta, com os riscos notoriamente sabidos. 

 Foto: Arquivo JC
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UMA HIStÓRIA dO tAMANHO  
Da gRaNDEZa DO bRaSIl

Na passagem dos velhos costumes para a nova moldura 
social, de uma sociedade de cunho escravagista para 
uma sociedade igualitária; nos embates históricos 
para a construção do Edifício Pátrio; nas lutas para 

a preservação da unidade territorial do Brasil nos séculos 
XVIII e XIX; nos embates que marcaram a transição do regime 
autoritário para o regime democrático e, mais recentemente, 
nas frentes de combate às desigualdades e pelas conquistas 
que sedimentaram as bases da Cidadania, uma profissão, uma 
entidade e uma classe têm engrandecido a moldura nacional: o 
Direito, a OAB e os advogados.

Elo e sonho que apaixona, comove e une as gerações, 
o Direito é uma criação notável, que se perpetua por meio 
de figuras notáveis da Advocacia, que fizeram da defesa 
intransigente da democracia e de suas instituições a razão da 
própria existência. 

Na história do Brasil, o Direito e a Advocacia foram as forças 
que impulsionaram os grandes fatos políticos, enquanto os 
advogados se tornaram os pioneiros na defesa dos princípios 
da liberdade e da cidadania, os mesmos que nortearam a 
fundação de sua entidade, a Ordem dos Advogados do Brasil. 
Nenhuma outra entidade desempenhou papel tão aguerrido e 
vigilante contra as ameaças ao Estado de Direito. Manifestou
se contra as ações repressivas do governo Vargas, participou da 
mobilização pela Revolução Constitucionalista de 1932, esteve 
presente na Constituinte de 1934, na elaboração da Carta de 
1946 e defendeu o Estado Democrático quando da renúncia de 
Jânio Quadros. São apenas algumas lembranças das batalhas 
enfrentadas e que foram vencidas com a atuação da OAB por 
meio da consolidação das instituições do país.    

 Foto: OAB
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Por ocasião da revolução de 1964, tomou a liderança da 
luta pelas liberdades democráticas. Assumiu o compromisso 
de salvaguardar os direitos individuais e coletivos inscritos na 
Constituição. Ecoou sua voz contra a repressão e as prisões 
arbitrárias realizadas no período. Lutou pela volta do habeas 
corpus, que havia sido suspenso pelo AI5. Não sucumbiu 
em momento algum, nem mesmo quando sua sede do Rio 
de Janeiro recebeu a carta bomba que matou Lyda Monteiro 
da Silva, exdiretora cultural da entidade, que na ocasião 
trabalhava como secretária do então presidente, Eduardo 
Seabra Fagundes. 

Os percalços inspiraram mais lutas em novas frentes. A OAB 
mostrou que as instituições se diferenciam por suas vitalidade 
e alma (sim, elas também as têm!) e responsabilidade frente 
à Nação. Esteve à frente de movimentos políticos e sociais 
pela redemocratização do país, pelos direitos humanos, e sua 
atuação possibilitou cada cidadão externar as suas opiniões. 
Abraçou o projeto de emenda constitucional para restabelecer 
as eleições diretas para presidente da República, apresentado 
pelo deputado Dante de Oliveira, e participou de diversas 
manifestações em todos os Estados, que culminaram com a 
campanha das Diretas Já, em 1984. 

Seu compromisso com a democracia foi além. Sabedora de 
que os grandes objetivos dificilmente são atingidos se não forem 
perseguidos por um forte sentido de propósito geral, o que se 
traduz pela fixação de objetivos específicos, quantificados, 
controláveis e das etapas para alcançálos, a OAB iniciou um 
ciclo de debates constitucionais para a propositura de uma nova 
Carta Magna. Teve como parceiros o Instituto dos Advogados 
de São Paulo, a Associação dos Advogados de São Paulo e o 

Centro Acadêmico XI de Agosto da Faculdade de Direito do 
Largo de São Francisco.

Muitas vezes, os caminhos foram bastante árduos. Mesmo 
ameaçada de perder a sua autonomia institucional, rejeitou 
propostas de emendas que violariam a Constituição de 1988. Foi 
além: lançou campanha em favor da ética e do voto consciente, 
e manifestouse favoravelmente ao impeachment do então 
presidente Fernando Collor de Mello diante das denúncias de 
corrupção em seu governo. Em 1997, defendeu a ordem jurídica 
por meio de uma campanha contra o excesso de medidas 
provisórias editadas pelo governo federal. 

Ao constatar a distorção nas faculdades de Direito, assumiu 
o papel de agente transformador dentro da premissa de que, se 
um país almeja ser forte, precisa desenvolver individualmente 
os seus homens. Foi inflexível contra as forças que corroíam 
os pilares sobre os quais se assenta o ensino do Direito, cuja 
face mais visível se mostrava nas instituições de baixo nível. A 
criação do exame da Ordem para os bacharéis foi uma iniciativa 
para privilegiar o conhecimento e valorizar a Advocacia e o 
advogado. Restabeleceu o saudável orgulho que cada advogado 
deve sentir ao atingir a autorrealização no trabalho. É nesse tipo 
de sentimento que reside o progresso de um país. A partir dessa 
base, tem sido possível defender os valores que sustentam uma 
sociedade livre. 

A OAB caminha para o futuro alicerçada em suas tradição 
e história, no denso livro que escreveu sobre seu passado. A 
chama de ontem se transforma no lume e na inspiração de 
hoje. Novas lutas se apresentam em novas trincheiras. E, 
novamente na vanguarda da defesa social, ergue as bandeiras 
da perseverança, da seriedade, da solidariedade e da coragem 
para superar as adversidades conjunturais que, de maneira 
cíclica, ameaçam os horizontes institucionais. Nossa Ordem 
continua imbuída da firme vontade de contribuir para o 
aperfeiçoamento contínuo do nosso sistema democrático, das 
instituições nacionais, da cidadania e do império do Direito. 

Na comemoração de seus 80 anos, nossa certeza é a de que 
muitos caminhos ainda deverão ser trilhados. Como nos ensina 
Zaratustra, o profeta que Nietzsche imortalizou: “Mil caminhos 
existem que ainda não foram palmilhados, mil saúdes e ocultas 
ilhas da vida. Ainda não esgotados nem descobertos continuam 
o homem e a terra dos homens”.

Nossa crença é a de que a OAB continuará a defender seus 
compromissos junto ao país e à sociedade brasileira. Consciente 
de seu papel, pautado pela ética, pelo respeito aos códigos, pela 
moralização dos costumes políticos, pela maior igualdade entre 
as classes sociais, pela extinção dos bolsões de miséria, pela 
fraternidade entre os nossos irmãos brasileiros. 

A história dos 80 anos da OAB é a própria história das lutas 
memoráveis da sociedade civil no século XX. Lutas de combate 
e resistência. Batalhas memoráveis pela defesa do Estado 
Democrático de Direito.

A OAB caminha para o futuro 
alicerçada em sua tradição 
e história, no denso livro 
que escreveu sobre seu 

passado. A chama de ontem 
se transforma no lume e na  
inspiração de hoje. Novas 
lutas se apresentam em 

novas trincheiras.
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“Quero registrar, mais do que uma satisfação, a felicidade 
de estar entre amigos em um ambiente de diálogo. Vou 
dividir com vocês minha experiência em três grandes 
instituições: na Procuradoria do Município do Rio  

de Janeiro, na Procuradoria da República e no Tribunal 
Regional Federal.

Normalmente, a literatura tradicional sobre o assunto 
centrase muito na figura do contrato de concessão e no 
serviço público de transporte em si mesmo. Tenho a impressão 
de que essa é uma perspectiva muito atomística, ou seja, 
desvinculada do sistema no qual onde essas premissas estão 
todas integradas. Se eu tivesse que fazer um apanhado de 
reforma, revisão ou de releitura, acho que teríamos que retomar 
um conceito que tem sido alterado, e me parece que isso é uma 
tendência em vários setores. 

Quando estudamos direito administrativo, sempre 
pensamos na figura do Estado exercendo a sua função típica 
de administração. Os autores, de um modo geral, costumam 
entender que não é bem a figura do Estado a primeira premissa, 
e sim a ideia de interesse público que o Estado, a rigor, se 
destina a observar, porque a própria Constituição do Estado, 
sabidamente, decorre desse interesse público mais amplo, que 
hoje em dia os autores condensam na ideia de finalidade, na 
finalidade do interesse público, na finalidade em si mesma, que 
torna o próprio Estado como algo criado pela sociedade para 
servila a partir das linhas mestras estabelecidas na lei, por meio 

da ideia de finalidade e do atendimento do interesse público 
naquilo que é revelado por meio da lei.

Mas a tendência maior talvez seja hoje não a de pôr o Estado 
como o principal destinatário desse interesse público. Se fizermos 
uma análise e pensarmos na ideia de Estado pressupondo a 
sociedade, e a sociedade pressupondo o indivíduo, teríamos que 
seguir uma antiga tradição. Insisto em dizer que, hoje, ela vem 
sendo renovada para substituir o Estado na posição central dos 
estudos de direito público pela figura da pessoa.

Tenho a impressão de que a primeira ideia é de que não 
é o Estado ou uma terceira figura, distinta de todos nós, que 
seria titular dos interesses e das relações jurídicas travadas com 
o propósito de atender esse interesse público. A ideia central 
é que a pessoa, como figura de direito público interno, é hoje 
reconhecida também no direito público internacional como 
sujeito – e não apenas os Estados que integram o conjunto das 
nações. De forma que teríamos, tanto no plano interno quanto 
no externo, a pessoa humana como a figura pública máxima. 

Isso tem vários reflexos. Na literatura mais revisada, veremos 
que essa noção de serviço público, que é a mais basilar, não se 
reporta mais a atividades essenciais do Estado, mas fala em 
satisfação, necessidades públicas ou, como preferem alguns, nos 
direitos fundamentais. Eu insisto que todo esse deslocamento 
feito hoje nos estudos e na literatura em geral objetiva transferir 
do Estado para a pessoa o centro das atividades realizadas 
por toda a sociedade. A sociedade é composta por indivíduos, 

André Fontes
Desembargador Federal do TRF-2ª Região
Membro do Conselho Editorial

CONCeSSãO e PeRMISSãO

Palestra proferida no VI Seminário – Questões Jurídicas 
Relevantes no Transporte Coletivo, realizado pela Emerj
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entendidos como pessoas naturais, e, ao mesmo tempo em que 
cria o Estado para servila, toma a pessoa individualizada como 
a grande referência.

Isso é importante, porque se pensarmos no contrato de 
transportes, tal como revelado pelo direito comercial – prefiro 
essa expressão ao direito empresarial –, se usarmos a figura das 
obrigações decorrentes do contrato de transportes, veremos 
que a única maneira de idealizarmos algo que pudesse exprimir 
essas novas divisões seria conjugar esses esforços que o direito 
comercial apresenta, relativos à ideia do contrato de transporte, 
com as ideias administrativas e as ideias renovadas sobre o 
direito administrativo.

E isso, indissociavelmente, nos leva à ideia de serviço 
público, nessa versão mais adequada de atender aos direitos 
fundamentais, associada à ideia de transporte coletivo. A 
literatura ainda é fracionada, já que, se analisarmos somente o 
instituto do contrato de transporte, teremos que buscar o direito 
comercial. Se analisarmos o transporte enquanto serviço, temos 
que buscar o direito administrativo. Mas essa visão dicotômica, 
dividida, também sofre hoje certa limitação, porque temos aí 
para alguns um ramo do direito administrativo, e para outros 
um novo ramo, que de certa forma abrangeria os dois aspectos, 
que se chama direito regulatório ou direito da regulação. Que, 
por sua vez, tem outra ideia de intervenção do Estado na 
economia, que é objeto de outro conhecimento, mais amplo, 
que seria o direito público da economia, e que só poderiam ser 

conjugados se analisássemos as figuras do contrato do serviço 
de transportes sob essa ótica da intervenção.

Mas há uma contradição histórica entre a ideia de 
intervenção e de regulação. A Constituição da República 
insere a ideia de intervenção no capítulo da ordem econômica. 
Isso foi uma conclusão extraída de duas constituições – a 
alemã e a mexicana – que de alguma forma dotaram os textos 
constitucionais da figura da ordem econômica e da ordem 
social, que seriam as duas grandes vertentes constitucionais e 
que a rigor não são duas, porque não se pode dissociar o que é 
econômico do que é social.

Mas a contradição que me parece curiosa e que merece 
ser discutida, e que os livros pouco revelam, é a ideia de 
ordem econômica, revelada pela Constituição alemã – que foi 
editada após a 1ª Guerra Mundial e recebeu muitas críticas, 
pois permitiu a eleição de Hitler. Mas foi uma Constituição 
que marcou muito a história mundial e constitucional, não só 
porque nessa época grandes escritores e filósofos surgiram na 
Alemanha, nem porque grandes ideias constitucionais surgiram 
daí, mas porque era uma Constituição que afirmava o papel 
do Estado. Ao tratar de ordem econômica, tratava do Estado 
ampliando seus poderes, deixando a figura do Estado liberal e 
passando a assumir uma amplitude na economia. Curiosamente, 
em nossa Constituição, nesse capítulo da ordem econômica é 
que encontramos a ideia de intervenção do Estado na economia. 
E a intervenção do Estado na economia, revelada no Brasil 

 Foto: Arquivo JC
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pela prática das agências reguladoras, parte exatamente do 
contrário, da diminuição do Estado no aspecto econômico, 
já que o Estado deixa de ter as paraestatais e as aliena. E o 
Estado, para agir como interventor, precisa não ser titular de 
instituições paraestatais ele precisa que os particulares façam 
essa tarefa, e ele passa a ser o grande regulador.

Vejam que, ao mesmo tempo em que a intervenção do 
Estado na economia pressupõe a ausência do Estado como 
agente econômico, do Estado praticando por si mesmo os atos, 
transportando, produzindo, fabricando, nós temos a intervenção 
que é o oposto, ou seja, o Estado não sendo agente econômico, 
apenas determinando regras e assumindo a posição de líder 
da economia, sem ele próprio ser protagonista concreto nos 
vários negócios que são realizados a esse respeito. Onde está a 
contradição? É que a intervenção é integrada à ordem econômica 
e pressupõe a ausência de Estado na atividade econômica. Só 
que a noção de ordem econômica, historicamente, é uma noção 
de presença do Estado. Então nós temos uma Constituição que 
trata da ordem econômica, em sua inspiração na Constituição 
alemã com intervenção e participação do Estado, e temos no 
capítulo da ordem econômica a retirada do Estado.

Isso aparentemente não é notado, porque a evolução 
das ideias sobre ordem econômica vem assumindo a posição 
do Estado presente não para realizar, mas para regular. E 
essa noção de regulação, da qual já se falou – e que não se 
confunde com regulamentação, já que não estamos apenas 
interpretando textos de lei para verificar os rumos que o 
Chefe do Executivo possa dar, como acontece na edição de 
regulamentos administrativos –, tem um papel hoje de mais 
flexibilidade e atualidade nas questões econômicas, porque é 
impossível que o legislador consiga ditar normas de conteúdo 
técnico econômico, ou técnico jurídicoeconômico, em tempo 
hábil para que possa fazer frente a situações concretas ligadas 
à economia. A solução foi fazer algo que já se fazia no Brasil. 
Assim como na Justiça do Trabalho temos a possibilidade dos 
dissídios coletivos, que decorrem e resultam da incapacidade 
do Estado de regular em cada município do Brasil todas as 
atividades econômicas, utilizase esse sistema do Tribunal 
julgar e criar regras com o mesmo caráter abstrato, genérico, 
para situações específicas, dada a incapacidade de o Estado 
fazer isso. O raciocínio é quase o mesmo para essas instituições 
de regulação, que permitem a determinados órgãos, por 
critérios estritamente técnicos, editar regras com muito mais 
agilidade e rapidez para determinar situações da economia, no 
seu estado de vanguarda que se encontra hoje em dia, que 
cheguem a tempo para alcançar os seus destinatários.

Então, creio eu, é difícil pensarmos em qualquer atividade 
econômica no país sem pensarmos em intervenção, regulação, 
em uma visão mais ampla de ordem econômica. Sempre que 
aparecem problemas no Tribunal, os advogados trazem os 
temas sob o ângulo específico da ordem econômica, esquecendo 
que, muitas vezes, na Constituição, alguns temas da ordem 
econômica estão expressos em conjunto com a ordem social, 
porque elas são a rigor indissociáveis. É impossível achar que 
qualquer atividade econômica no Brasil possa ser dissociada 

da atividade social. São lados da mesma moeda: embora a 
Constituição use a nomenclatura dupla, ordem econômica e 
social, elas são indissociáveis.

E essa indissociabilidade se espraia por todo o sistema 
constitucional e, consequentemente, por todo o sistema jurídico 
da economia do país. Isso chegará à ideia dos contratos de 
concessão de serviços de transporte coletivo nos municípios, 
nos estados e na União. Falo em contrato de concessão de 
forma muito tranquila, porque a literatura clássica sobre o 
tema sempre viu na concessão a única forma de dar à atividade 
de transporte coletivo a organização própria que permita à 
administração pública e aos particulares terem uma situação de 
equilíbrio. Porque os contratos de concessão de serviço público 
seriam os mais apropriados para as mais variadas atividades, 
inclusive aquelas a que damos menos importância. O serviço de 
táxi no Rio de Janeiro, por exemplo, continua sendo ainda objeto 
de permissão. Nem todos os lugares são assim, e me parece 
que do serviço de táxi ao de transporte coletivo, o ideal seria 
que a figura da concessão fosse utilizada. Entretanto, no Brasil, 
são poucos autores que questionam esse caráter contratual da 
concessão, mas no exterior a situação é contrária.

Antes da Constituição de 88, com a desorganização 
do sistema de transporte coletivo no Brasil, os municípios 
não iniciavam licitações, não cobriam por contratos esses 
serviços. Por necessidade, de forma precária, editavam 
atos administrativos que eram, na verdade, permissões, 
criadas diante da necessidade de se atribuir transporte para 
determinadas áreas, e, como toda permissão, eram marcadas 
pela precariedade. Sabidamente, a permissão e a autorização, 
apesar das mudanças que tivemos nos últimos anos, tanto na 
Constituição como em leis, devem ser consideradas distintas 
pelo tipo de interesse que se vê protegido ali. Na autorização, 
como acontece no caso de porte de arma, o interesse imediato 
é do particular. Na permissão, o interesse do particular e o 
interesse público são equivalentes, ou o interesse público é 
preponderante. Por isso, permitiuse que empresas de ônibus 
realizassem atividades em determinados pontos, já que havia o 
interesse público de que esses ônibus atendessem à demanda 
por transporte coletivo.

Mas a permissão nunca foi vocacionada para ter as 
mesmas vantagens tanto para o particular quanto para o 
Estado em matéria de transporte coletivo. Para o particular, 
é garantido o equilíbrio financeiro e econômico do contrato, 
o que inclui a garantia de que as tarifas cobradas seriam 
adequadas ao serviço prestado, além do direito que esses 
concessionários teriam de ter sua situação jurídica definida. 
Ao passo que, ao mesmo tempo, permitia à administração, 
com cláusulas de serviço e com caderno de obrigações, 
estabelecer os pontos fundamentais para que aquele serviço 
se realizasse a contento. O contrato de concessão seria o 
ideal, portanto, para esse tipo de atividade. 

Mas como disse um jurista francês, se o Direito ignora a 
realidade, a realidade se vinga e ignora o Direito. Tínhamos 
um país em que a permissão se espraiava, estava em todos 
os lugares, enquanto a concessão era cada vez menos usada, 
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criando, inclusive, barreiras reais para a possibilidade de 
participação de outros empresários. Nessa época, a permissão 
era outorgada de forma simples, muitas vezes desprovida de 
qualquer comunicação, e, quando se via, o ônibus já estava 
transportando passageiros. Surgiu, então, uma teoria muito 
particular que veio por conta da permissão. Um administrador 
público outorgava a uma empresa áreas que coincidiam com 
as linhas de ônibus já outorgadas a outro permissionário. A 
concessão tinha a vantagem de evitar isso, porque era submetida 
à discussão pública, às impugnações públicas. Mas isso não 
acontecia com a permissão, que muitas vezes era outorgada 
noite adentro, e, por um ato administrativo, ao amanhecer havia 
um ônibus circulando pelo mesmo trajeto que outra empresa já 
explorava. Criouse, então, a teoria da “concorrência ruinosa”, 
exatamente por conta das permissões, para evitar a coincidência 
de percursos de linhas de ônibus. Quem perdia com isso era a 
população, porque não havia debate nenhum, como acontece 
hoje nas concessões, com a regulação da economia por essas 
agências reguladoras.

Eu falo isso porque as agências reguladoras são obrigadas a 
fazer audiências públicas, que são quase formais, mas permitem 
dar legitimidade a essas agências, já que elas exercem, de 
forma extraordinária, os três poderes da República. Se o Poder 
Legislativo exerce a função preponderantemente normativa, se o 
Executivo exerce a função preponderantemente administrativa, 
se o Judiciário exerce a função preponderantemente jurisdi
cional, a agência reguladora tem de fato o controle das três 
funções do Estado. Ela edita normas jurídicas como se legislador 
fosse; pratica atos administrativos em função das suas próprias 
normas, como se administração fosse; e aplica multas, passíveis 
de serem impugnadas pelo Judiciário, mas ela tem o mesmo 

caráter coercitivo e é árbitra em alguns casos envolvendo 
matéria regulatória.

Então, a ideia da audiência pública que legitima a regulação, 
acaba não existindo nessas figuras da permissão que 
geralmente, como disse, ocorria em situações de escritório, 
de gabinete. Mas a Constituição, sabendo que as permissões 
no Brasil estavam todas sendo utilizadas em detrimento da 
concessão, acabou, no dispositivo nº 175, dando à permissão 
esse caráter de equivalência à concessão. Era um ato unilateral; 
não era um contrato, mas seria a permissão de serviço público 
mais um caso de exigência de licitação.

O que aconteceu posteriormente foi a edição de várias 
leis com o propósito de equipar cada vez mais a permissão, 
atribuindolhe um caráter qualificado, às vezes fixando 
prazos, e denominouse, contraditoriamente, de permissão 
qualificada ou permissão condicionada. Mesmo assim, o fato 
é que as empresas continuaram limitadas àquele grupo, sem 
a possibilidade de outros grupos participarem do serviço 
público. Essa ideia de concorrência a licitação de certa forma 
traria. O problema é que, no município do Rio de Janeiro, e 
na maioria dos municípios brasileiros, essas empresas, por 
questão de necessidade prática, acabavam prestando o 
serviço porque a sociedade assim exigia. Temos que sopesar 
essas necessidades e os novos interesses concorrenciais 
que implicariam, inclusive, na melhoria do serviço. Tudo em 
prol da pessoa, do serviço público dirigido ao seu verdadeiro 
destinatário – o usuário.

O fato é que essa questão nos leva a outro aspecto. Na 
concessão, que é o contrato padrão e que também é tomado, 
creio eu, como parâmetro pela Constituição e pela lei, há prazo 
certo, porque ela tem que ser transitória, não pode ser perpétua. 

 O problema é que no município do Rio de Janeiro, e na maioria dos 
municípios brasileiros, essas empresas, por questão de necessidade 

prática, acabavam prestando o serviço, porque a sociedade assim 
exigia. Temos que sopesar essas necessidades e os novos interesses 

concorrenciais, que implicariam inclusive na melhoria do serviço.
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E, na realidade que encontramos hoje, por exemplo, no Rio de 
Janeiro, essas permissões se perpetuaram. Então, seja por 
sua natureza precária, seja por causa da transitoriedade dos 
contratos administrativos, uma coisa é certa: deveria existir uma 
renovação nesse período em que o serviço fosse realizado. E o 
único jeito é por licitação, em que todos possam participar sem 
restrições. A concessão interessa a todos: aos mais capacitados, 
àqueles dotados de melhores condições para oferecer o serviço 
aos usuários sob a ótica da entidade que o administra ou mesmo 
aos próprios empresários, que farão investimentos e terão 
retorno no limite dos seus investimentos e interesses. Ou a 
licitação, que se impõe à permissão, também interessa a todos.

Isso significa que esses prazos não podem ser perpétuos, 
porque não são propriedade. Se falarmos em perpetuidade, 
estaremos falando em propriedade no sentido mais clássico, e 
não em atos que são por natureza limitados no tempo. Voltando 
ao estudo do modelo da concessão, ela era determinada em 
prazos específicos, que hoje em dia estão diminuindo. Chegaram 
a ser de 99 anos, parâmetro utilizado pelo direito internacional. 
No Brasil, esses prazos chegaram a ser de 80 anos, e hoje estão 
em torno de 30 anos, dependendo do tipo de atividade econômica.

Nos EUA, por exemplo, há uma agência reguladora por 
cada Estado para administrar esses contratos e várias em 

nível federal. No Rio de Janeiro, são duas: uma de energia 
e outra para transporte. No Brasil, no meu entender de 
forma equivocada, entendeuse que a regulação da economia 
dependia de emenda constitucional. Então, tivemos emenda 
constitucional para criar agência reguladora de eletricidade, 
de petróleo e, depois isso, foi se perdendo, e algumas 
agências não tiveram previsão constitucional. O fato curioso 
é que a ideia do que a regulação faz, a rigor, já estava 
embutida na Constituição pela ideia de isonomia. Mas não foi 
isso que aconteceu, e instituições reguladoras dependeram 
de emendas.

Qualquer atividade econômica, mesmo que específica, 
está sujeita à regulação. É a melhor orientação, porque não se 
pode imaginar que o Ministério da Fazenda ou o da Indústria 
e Comércio venha a editar atos, resoluções, para determinar 
atividade, quando isso depende de critérios estritamente 
técnicos. Reconheço que muitas vezes as agências regula
doras acabam cometendo pecados ou praticando atos 
incompreensíveis. Tudo decorre do mesmo problema: falta de 
motivação dos atos normativos dessas instituições. Em alguns 
países, não se pode praticar nenhum ato de regulação sem 
fundamentação. No Brasil, temos esses atos praticados como 
se fossem dispositivos legais. Darei um exemplo prático, que 

 Foto: Arquivo JC
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aconteceu ao longo dos primeiros cinco anos da década de 
2000, e que muito marcou os tribunais quanto ao controle 
dessas agências. Na questão do petróleo, uma mera portaria 
da ANP exigia que as empresas de distribuição de petróleo 
tivessem uma tancagem mínima de gasolina para que fosse 
possível a distribuição. Os empresários reclamaram que não 
teria vazão e isso geraria prejuízos. Parecia, pela argumentação 
dessas empresas, que se tratava de uma forma de privilegiar 
grandes empresas e desprestigiar pequenas. Houve vários 
processos nesse sentido. Telefonei na mesma tarde para a 
ANP perguntando aos procuradores o motivo da portaria – 
ninguém me informava. Não tendo respostas de vários outros 
lugares, liguei para um professor de Economia da UFRJ, que 
lidava com regulação, e ele também não sabia. Deferi a liminar 
e aí veio uma série de críticas nos jornais contra a decisão. Até 
que eu aceitei um convite para visitar uma unidade de depósito 
de gasolina. Tentei perguntar aos engenheiros o motivo, mas 
só me diziam que eu tinha que cumprir a portaria. Em algum 
momento, eu escapei e entrei no local dos tanques. Achei um 
funcionário, disse que era um visitante e perguntei a ele por 
que o tanque era daquele jeito. Ele respondeu que precisava 
daquilo para manter a segurança dos empregados, a qualidade 
de fiscalização e que, sem a tancagem mínima, não haveria 
lucro para pagar tudo isso. Aí eu entendi.

Ao voltar ao Tribunal, escrevi um artigo dizendo o porquê 
dessa exigência mínima de tancagem – por causa da questão 
ambiental, de segurança do trabalho e de segurança da região 
em torno do depósito. Sem esse tanque mínimo, não haveria 
dinheiro para pagar tudo isso. Então, a regulação é malfeita; 
ela tem muitos poderes, mas é malfeita. Aí, temos um problema 
prático que é o destinatário final, o usuário.

O fato é que esses contratos de concessão são contratos 
administrativos porque a lei assim o diz, pois há um interesse pú
blico determinando isso. O contrato de concessão tem por carac
terística ser remunerado pelo usuário, pelo particular. Resumindo, 
não vejo como possamos hoje imaginar a ideia do serviço público 
de transporte coletivo dissociado da ideia de concessão.

O problema é que essas concessões têm prazo de 30 anos 
para que o concessionário possa receber, a contento, o montante 
de dinheiro para pagar os gastos com ônibus e pessoal mais 
o lucro. Mas, após esse período, na concessão, salvo previsão 
legal ou cláusula específica nos contratos, eles se exaurem no 
tempo. Ou seja, acaba o regime e uma nova licitação acontece. 
A concorrência traria melhores ônibus e motoristas formados 
em outras condições. Então, não há, por natureza, com o fim 
da concessão, uma indenização. No entanto, é preciso previsão 
na lei. O que pode ocorrer é que, nessa passagem do fim do 
contrato para a nova licitação, essa remuneração que se 
faz por meio das tarifas, ou eventualmente de subsídios aos 
concessionários, possa não ter sido realizada de forma a manter 
o equilíbrio do contrato. Isso é possível, mas dependeria de uma 
previsão ou de um exame caso a caso. Se não se quebrar o 
equilíbrio, não há indenização.

Houve um caso de uma empresa ferroviária que recebeu 
da agência reguladora uma linha antiga para ser utilizada. Mas 

a licitação foi feita de forma açodada, e parte da descrição 
da área não foi informada ao vencedor. O preço era normal, 
tudo o mais. Porém, o advogado revelou que um trecho da 
linha tinha uma ponte quebrada, e isso não estava no edital. 
Sem a ponte, a empresa não receberia os valores necessários 
ao equilíbrio. O volume gasto para construir outra ponte 
não seria pago pelo contrato em questão. O relator dizia 
que, nesse caso, haveria de se aplicar uma multa para que 
a empresa cumprisse o contrato. Mas o valor da multa era 
superior ao que a empresa arrecadaria com a tarifa. Se a 
empresa construísse a ponte, se romperia o equilíbrio. Para 
quê o particular vai negociar com o Estado se ele não vai 
receber nada ou vai ter prejuízo? Isso é contrário à noção de 
negócios. Eu estava dizendo o óbvio: o equilíbrio financeiro 
do contrato não vai existir.

Esses problemas práticos acabam naquilo que eu falei no 
início, de que a finalidade do serviço público é a pessoa humana. 
E o principal prejudicado nesse caso era essa figura. Temos 
que pensar nessa figura do usuário como central, verdadeiro 
destinatário desses contratos. Espero que isso seja a razão pela 
qual nós estamos reconhecendo que não é o Estado o centro, e 
sim a figura da pessoa humana.

Muito obrigado.”

O fato é que esses contratos 
de concessão são contratos 

administrativos porque a 
lei assim o diz, pois há um 

interesse público determinando 
isso. O contrato de concessão 

tem por característica ser 
remunerado pelo usuário, pelo 

particular. Resumindo, não vejo 
como possamos hoje imaginar 
a ideia do serviço público de 

transporte coletivo dissociado 
da ideia de concessão.
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DESEMBARGADOR APOSTOU 
Na CONCIlIaÇÃO PaRa DIMINUIR 

PROCESSOS NO TRT-RJ
Entrevista: José Geraldo da Fonseca, desembargador do TRT1ª Região

JC – Por que a ideia de um projeto voltado para a conciliação?
JG – Todo o modelo jurisdicional que temos, em qualquer nível 
do Judiciário, é pensado a partir da ideia do confronto. Nós 
[juízes] somos treinados a intervir em qualquer litígio apenas 
se provocados pela parte interessada. O próprio Código de 
Processo Civil diz que “nenhum juiz prestará a jurisdição senão 
depois de provocado”. Isso torna a sociedade extremamente 
litigiosa. As pessoas não hesitam em procurar o Judiciário 
ao primeiro aborrecimento. Não há cultura da conciliação. As 
pessoas preferem o confronto em vez de tentar a conciliação 
fora do processo. Esse modelo de jurisdição está esgotado, 
fadado ao fracasso. Numa sociedade de massa, as esferas 
de individualidade são muito reduzidas, e é provável que os 
direitos sejam violados mais frequentemente. Não adianta 
investir em concursos e formação de juízes e criar tribunais. 
As lides crescem em quantidade maior que os órgãos criados 
para resolvêlas. Pensamos em inverter essa lógica e tentar a 
conciliação no segundo grau.

JC – Como o senhor observa que o “Ser Legal sem Burocracia” 
atinge e beneficia as pessoas?
JG – O projeto existe desde maio de 2010, o que nós podemos 
observar de imediato é que ele abrevia o tempo de duração do 
processo e resolve as questões judiciais de modo definitivo, 
porque busca a conciliação. 

JC – As pessoas observam essa vantagem do processo 
conciliatório?
JG – Nesse caso não é só o tempo, mas também o desgaste 
pelo qual as pessoas envolvidas não terão de passar. Por meio 
do nosso projeto, a solução da lide é encontrada pelas próprias 
partes envolvidas, sob nossa supervisão. Uma pendência judicial 
resolvida pelos próprios interessados sepulta definitivamente a 
discussão. O processo acaba ali, sem qualquer protelação. Na 
decisão judicial, feita por sentença, pelo juiz, a solução da lide 
é imposta pelo Estado. O processo de decisão é relativamente 
rápido, mas a solução do processo não tem dia certo para 

Tudo pela conciliação. Esse é o principal objetivo  
do projeto idealizado pelos desembargadores José 
Geraldo da Fonseca e Rosana Salim Villela Travesedo, 
do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. “Como 

ser legal sem burocracia” nasceu em maio de 2010 e uma 
dos principais metas do projeto é o incentivo por acordos nos 
processos da 7ª turma que aguardam julgamentos no 2º grau. 
As audiências ocorrem sempre às terçasfeiras, a partir das 9h. 

A iniciativa atende ao Movimento pela Conciliação do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e integrase ao Projeto Projus – Projeto 
Conciliar, instituído pela Presidência do Tribunal Regional do 
Trabalho do Rio de Janeiro (TRTRJ) que pretende reduzir o 
tempo de duração e a quantidade de processos em andamento.

De acordo com o Desembargador, que gosta de ser 
chamado popularmente como Zé, é preciso inserir a cultura de 
conciliação no Judiciário brasileiro. Segundo ele, não adianta 
investimento em concursos e no aumento dos Tribunais porque 
há uma desproporcionalidade na quantidade de pleitos judiciais 
em relação aos órgãos criados para resolvêlos.

Como o principal objetivo do projeto é tornar a Justiça do 
Trabalho mais preocupada com a paz social, o Desembargador se 
mostra aberto ao diálogo e mantém uma página na internet para 
que as pessoas envolvidas nas causas e os próprios advogados 
possam se aproximar do processo. Ele e a desembargadora 
Rosana Salim Villela Travesedo apostam no bomhumor e no 
diálogo para deixar todos no Tribunal à vontade e assim terem 
um bom resultado ao término da audiência.

Justiça & Cidadania – Como começou o projeto “Como ser 
legal sem burocracia”? 
José Geraldo da Fonseca – Idealizei o projeto em maio de 
2010. O nome foi criado por minha colega Rosana Salim 
Villela Travesedo, que participa dele comigo. Levamos a ideia 
ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de 
Janeiro, desembargador Aloysio Santos. Ele gostou, sugeriu a 
sua formalização por meio de um ato. Redigimos e ele publicou 
no Diário Oficial. A partir daí, começamos a executálo. 
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JC – Como será conduzido o projeto “Cooperativa Amiga  
da Justiça”?
JG – Na última fase do projeto pretendemos erradicar o tráfico de 
gente salariada que é comum no Rio de Janeiro por meio de falsas 
cooperativas. Faremos um grande seminário, com os maiores espe
cialistas em trabalho cooperativo, Ministério Público, Organização 
das Cooperativas Brasileiras, entre outros órgãos. Dessa forma, 
identificaremos as cooperativas sérias e daremos a ela o selo “Co
operativa Amiga do Trabalhador”. A cooperativa séria será perma
nentemente acompanhada por nós. Será como separar o joio do 
trigo. Com isso, quem contratar com essa cooperativa saberá que 
está lidando com gente séria, que tem o aval da Justiça do Traba
lho. Nosso objetivo é dar maior segurança aos trabalhadores, aos 
empresários que contratam os serviços das cooperativas e, a médio 
prazo, diminuir o volume de processos em que se pede reconheci
mento de vínculo em face de cooperativas de trabalho.

JC – E sobre a meta de aproximar o Judiciário das universi-
dades e escolas. Como será desenvolvido esse projeto?
JG – Na terceira fase do projeto, criamos o programa “O juiz vai 
à escola”, onde um grupo de colegas irá visitar escolas públicas de 
primeiro e segundo graus e universidades para passar noções bási
cas de Direito do Trabalho e cidadania. O juiz precisa mostrar a sua 
cara, chegar ao povo. As pessoas comuns têm uma ideia muito er
rada do juiz. Vejo isso nas audiências. Há um temor, uma reverência 
desnecessária. O magistrado é uma pessoa comum, que exerce uma 
profissão comum e tão importante quanto um lixeiro, um policial, uma 
enfermeira, um professor, um bombeiro. O homem comum tem de 
respeitar o juiz como respeita qualquer outro. Não tem de temêlo, 
nem lhe prestar reverência que não condiz com o cargo. Nossa ideia 
é criar uma sociedade menos beligerante. Para isso, pediremos à pre
sidência do TRT nossa inclusão na parceria que o órgão firmou com o 
CNJ e o TJERJ para estar presente nas ações comunitárias a serem 
desenvolvidas nas UPPs (Unidade de Polícia Pacificadora).

terminar porque, publicada a decisão no TRT, o processo baixa 
à Vara para ser liquidado e iniciase a fase de execução da 
sentença, com todos os recursos que a lei prevê para essa fase. 
A conciliação acaba sendo o melhor caminho.

JC – O projeto foi um dos finalistas do I Prêmio Conciliar é 
Legal do CNJ. Como o senhor recebeu essa notícia?
JG – Com orgulho, acima de tudo. Sabíamos que o projeto 
era bom, e quando a Conselheira do CNJ, Andrea Pachá, nos 
disse que éramos um dos três finalistas, dentre os 101 projetos 
inscritos, sentimos que estávamos no caminho certo. Acabamos 
em segundo lugar, com uma menção honrosa. Com grande mérito 
também, o vencedor foi São Paulo. “Ser Legal sem Burocracia” 
é ainda muito novo e, no ano que vem, temos chances reais 
de ganhar o prêmio, mas isso não é importante para nós. O 
reconhecimento da importância do projeto por um órgão como o 
CNJ já é premiação bastante.

JC – Há previsão de uma segunda etapa do projeto. Como 
será essa nova fase?
JG – Nosso projeto foi pensado em três fases. A primeira é 
essa, que estamos executando. A sua importância reside em 
quebrar os paradigmas da jurisdição. De início, os advogados 
pensaram que estávamos abrindo uma nova fase de provas, 
que poderiam aproveitar a oportunidade para corrigir eventuais 
falhas de procedimento ocorridas na primeira instância. Também 
enfrentamos a cultura das partes. As pessoas pensavam que 
conciliando estavam admitindo algum tipo de culpa. Quebradas 
essas falsas impressões sobre o projeto, a receptividade foi 
muito boa. Os próprios advogados nos procuram para pedir 
pauta de conciliação. Agora, na segunda fase, vamos identificar 
os maiores devedores da Justiça do Trabalho e convidálos à 
conciliação, antes que os processos sejam distribuídos a um dos 
desembargadores do Tribunal. Nesse período, ainda vamos visitar 
as empresas que mais poluem o ambiente ou degradam a saúde 
do trabalhador e procurar ajudar na solução dos problemas.

JC – Quais foram os maiores diferenciais dessa primeira  
fase do projeto?
JG – Disponibilizamos os telefones do gabinete e nossos celulares 
pessoais para o agendamento de conciliações. Qualquer um 
pode ligar e falar diretamente conosco. Tenho um site (www.
poisze.com.br). Através do link “Fale com o Zé” o advogado pode 
mandar email pedindo inclusão de seus processos nas pautas 
de conciliação ou acompanhar o andamento do seu processo. Eu 
me preocupo com essa aproximação e com o diálogo e respondo 
a todos os emails que recebo.

JC – A sua área de jurisdição é a do Trabalho. O senhor 
considera importante projetos voltados para essa área?
JG – Sim. Se você pensar bem, existem apenas duas grandes 
forças motoras na sociedade: o capital (empresa) e o trabalho 
(empregado). Essa relação é, por essência, permanentemente 
tensa. Por isso, toda ação que aproxime esses dois parceiros 
sociais é importante e bemvinda.

 Foto: Arquivo Pessoal
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deMOCRACIA e CIdAdANIA 
aSPECTOS JURÍDICOS

Júlio César Ballerini Silva
Juiz de Direito do TJESP

Cuidase de delicada tarefa, a de abordar o tema 
suscitado, eis que se trata de analisar (e optase 
por encetar o método analítico, separando os termos 
de forma isolada para depois concluir sobre seu 

conjunto) dois fenômenos poliédricos (figura de linguagem que 
se empresta da geometria para exprimir fenômenos complexos 
que apresentem mais de uma face, permitindo que se cheguem 
a variadas conclusões, dependendo do ângulo que se enfoque 
a questão).

Com efeito, e nisso residiria o caráter poliédrico apontado, 
cuidase de duas realidades complexas, que podem ser 
abordadas sob variados enfoques (seja a partir do enfoque da 
ciência política, da ciência social, da geopolítica, sob um ponto 
de vista ideológico, numa discussão entre pessoas leigas, 
sem maior rigor formal, e, até mesmo, sob a ótica do Direito, 
inclusive, do direito constitucional, eis que não afastadas outras 
possibilidades de enfoque dentro do campo do direito, como 
v.g., poderseia dar em relação à filosofia do direito).

Acresçase a isso o aspecto da delimitação espácio
temporal, vez que o presente trabalho não tem foro de 
universalidade e atemporalidade, mas, ao contrário, pretende
se tecer comentários a respeito do relacionamento entre 
Democracia e Cidadania, na atualidade, no Brasil (obviamente 

que se poderia discorrer a respeito da questão da cidadania na 
Grécia Antiga, ou na Europa atual, o que também ocasionaria 
outros problemas, como, por exemplo, no primeiro caso, a 
delimitação do que se poderia denominar mundo helênico, com 
suas disparidades, mormente se compararmos o modus vivendi 
ateniense e espartano, antes e após a Guerra do Peloponeso).

Não é, portanto, objeto do presente estudo o esgotamento 
do tema referente às relações entre a Democracia e a Cidadania, 
mas seria conveniente, ao menos em sede de se situar a questão, 
traçar breves linhas a respeito dos limites conceituais de cada 
um dos termos componentes do trabalho.

Alguns aspectos conceituais
Nesses termos, ou seja, partindose do pressuposto 

espáciotemporal retromencionado, a expressão “cidadania”, 
que deriva da expressão latina civitas, corrente na Roma Antiga, 
designando, originariamente, uma versão anterior da expressão 
nacionalidade (é, aliás, bastante controversa a existência de 
um direito internacional em Roma, posto que, segundo copiosa 
doutrina, somente se poderia vir a falar em Estados Nacionais, 
séculos após, com o advento da chamada “Paz de Westphalia”, 
mais precisamente em meados de 1648, como forma de se pôr 
fim a uma revolta camponesa).
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Mas, originariamente, o termo cidadania se fazia acompanhar 
desta carga internacionalista, eis que se aproximava da noção 
de nacionalidade, aplicandose, originariamente, aos cidadãos 
romanos, membros do patriciato, embora, paulatinamente, 
com o decorrer do tempo, passou a se estender aos outros 
povos (mais propriamente, com a extensão da influência do jus 
gentium em relação ao jus civilis ou direito quiritário).

Sobre o tema, aliás, interessante a opinião de Sílvio de 
Macedo, para quem “cidadania” seria: “Conceito análogo ao de 
nacionalidade, no direito constitucional e no direito internacional 
público e privado”.1 

Aliás, o não menos eminente internacionalista Haroldo 
Valladão traça um interessante ensaio histórico da utilização das 
expressões naturalidade e cidadania em nosso direito pátrio, e, 
mesmo antes, no direito reinícola português (as Ordenações 
Filipinas já se utilizavam das expressões como sinônimas, 
gerando certa celeuma conceitual)2.

Mas se, num primeiro momento, tal confusão até poderia 
ter ocorrido, fruto de má técnica legislativa, ou, até mesmo, 
por não se haver evoluído a ciência constitucional da época, 
o fato é que, modernamente, autores renomados como Maria 
Helena Diniz acabam por optar, mesmo na seara jurídica, pela 
utilização da expressão cidadania na sua acepção emprestada 

da ciência política por melhor abranger a ideia que se busca 
representar com o termo.

Não é por outra razão que a douta civilista, em seu “Dicionário 
Jurídico”, já dedica um verbete ao assunto, definindoo do 
seguinte modo: “Ciência Política. Qualidade ou estado de 
cidadão; vínculo político que gera para o nacional deveres e 
direitos políticos, uma vez que o liga ao Estado. É qualidade 
de cidadão relativa ao exercício de prerrogativas políticas 
outorgadas pela Constituição de um Estado Democrático.”3

Observase, portanto, que, mesmo autores mais modernos, 
e adotando a acepção derivada da ciência política, apontam no 
sentido de que o vínculo de cidadania decorreria de uma ligação 
de um cidadão nacional para com um Estado. 

É de se verificar, portanto, a partir disso, como a questão 
pode ser articulada, diante de nosso sistema jurídico atual, ou 
seja, se nossa ordem constitucional também se preocupa, ou 
não, com a questão sob o tema analisado.

Regime jurídico atual
Num primeiro momento, e em confronto com tudo quanto 

exposto nos itens anteriores, ponderase que a atual Carta Política 
brasileira, de 5/10/1988, com suas emendas, estende várias 
dessas garantias não só aos cidadãos nacionais, mas a pessoas 
residentes e domiciliadas no país (ainda que não nacionais).

Daí resulta a primeira grande dificuldade do tema, con
cernente na aferição da garantia formal do Estado brasileiro,  
organizado nos termos preconizados pelo legislador constituinte 
como um Estado Democrático de Direito, garantindo direitos e 
garantias individuais não só a seus cidadãos (pessoas a quem 
se confere o atributo de cidadania), como também, por extensão 
analógica, a todos aqueles que se encontram domiciliados em 
território nacional (artigo 5° da Constituição Federal).

Com efeito, a cidadania implicaria, então, num feixe de 
direitos (e, portanto, de prerrogativas) típicos da condição de 
cidadão numa acepção ampla (lato sensu), posto que, conforme 
é cediço, dentro de uma lógica rigorosa do ordenamento jurídico, 
cidadão seria somente o eleitor, ou pessoa dotada de poderes 
políticos, enquanto que nossa ordem constitucional vigente 
foi mais além, estendendo a proteção a pessoas residentes e 
domiciliadas no país.

Para a delimitação da cidadania, destarte, devemonos ater 
não só a esse aspecto lógicoformal, vez que seria contrassenso 
acreditarse que somente os eleitores estariam protegidos pelo 
texto constitucional.

Ao contrário, temse que não só o legislador pretendeu 
incluir os eleitores, mas também todo e qualquer brasileiro, 
eleitor ou não, como ainda, por analogia e extensão, todas as 
pessoas residentes e domiciliadas no território nacional (ao 
menos é o que se permite defluir da norma contida no artigo 5°, 
caput, da nossa atual Carta Política ao traçar o rol dos direitos e 
das garantias fundamentais, prerrogativas típicas da cidadania).

E, se o constituinte assim deliberou, o foi em razão do fato 
de se pretender excluir toda e qualquer inclinação totalitária ou 
arbitrária que o governo da então chamada “Nova República” 
pudesse vir a ter.

 Foto: Arquivo Pessoal
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Aliás, como assinala o eminente Celso Lafer, tecendo 
comentários sobre a obra de Hannah Arendt, uma das marcas 
predominantes de um governo totalitário, que, inclusive, o 
diferenciaria de um governo arbitrário, seria a redução dos 
limites de proteção aos direitos e às garantias individuais, 
chegando, inclusive, a cometer uma das piores formas de abuso 
contra a dignidade da pessoa humana, que vai muito além da 
perda de sua cidadania, que seria a perda da sua nacionalidade, 
não mais se submetendo o indivíduo a qualquer regime político 
formal dos países nacionais, ficando à margem do ordenamento 
jurídico e, portanto, da sua proteção.4

Justamente com essa preocupação, buscouse, na redação 
de nossa Carta Política, atentar para tal circunstância, 
estendendose a proteção do ordenamento jurídico, sobretudo, 
das conhecidas liberdades públicas (direitos e garantias 
fundamentais), corolário do arcabouço protetivo da cidadania 
(até porque, sob uma ótica formal, nosso Estado se organiza 
sob a forma de um Estado Democrático de Direito).

Desse modo, portanto, percebese que o conceito tradicional 
de cidadania – que se adota da ciência política – não esgota 
o feixe de pessoas abrangidas pela proteção que nosso texto 
constitucional pretende conferir à dignidade da pessoa humana, 
seja nacional ou estrangeira, o que impediria a caracterização 
de um regime totalitário de governo no nosso país (desde que, 
obviamente, o texto constitucional não padeça do vício da falta 
de efetividade, o que seria outro problema a ser enfrentado, 
quiçá, pelo enfoque sociológico do poliédrico tema, dentro do 
que se expôs inicialmente).

Tal liame, ademais, faria com que passasse a examinar, 
ainda sob o método analítico a que se propõe o autor no 
início desta exposição, o aspecto poliédrico da expressão 
“democracia”.

E, se a expressão “cidadania” já seria considerada 
multifacetária, com maior razão o mesmo se dirá da expressão 
“democracia”, matiz conceitual que apresentou as mais diversas 
significações no decorrer dos limites espáciotemporais.

Com efeito, conforme já advertia Ignácio da Silva Telles em 
outro volume da “Enciclopédia Saraiva do Direito”, a expressão 
“democracia” deriva de outras duas, quais sejam, demos e 
cratos, cada qual com mais de uma acepção.5

Com efeito, segundo o renomado autor, a expressão demos 
possuiria, pelo menos, quatro significações, uma primeira 
em referência a distrito, país, região ou aldeia, uma segunda 
em referência ao povo de tal distrito ou região, uma terceira, 
significando o povo humilde (ou common people, como 
assevera o autor ), e, por derradeiro, uma quarta significação 
em referência ao povo constituído por homens livres.

E, de outro lado, a expressão cratos em alusão a força, 
potencialidade ou capacidade, ou com significação de poder 
político, regra, lei ou, até mesmo, soberania (obviamente para 
quem aceita a tese de que poderia haver poder soberano antes 
da “Paz de Westphalia”).

Percebese, portanto, que, para que se obtenha uma 
ideia do que possa vir a significar a expressão “democracia”, 
devemos nos afastar, o mais possível, de sua tradução literal, 

já composta por termos não unívocos, bastante amplos 
e imprecisos, por sinal, devendo buscar a essência que se 
exprime por trás de tal ideia.

Sobre tal tarefa, de se pedir vênia para continuar a fazer 
alusão à opinião do mesmo jurista, que, analisando inúmeros 
conceitos modernos de democracia, se chega à conclusão de 
que a grande maioria das definições gravita em torno de três 
conceitoschave, que seriam as ideias de liberdade, igualdade e 
regime de representação política do povo.

Mas, mesmo tecidas tais considerações, ainda nos 
deparamos com uma infinidade de adjetivos que podem 
ser acrescidos à expressão democracia, alterandolhe, por 
completo, o sentido que possa vir a dar ao termo – definições, 
estas, correntes em copiosa doutrina.

Como um exemplo, poderseia aduzir que o mesmo “Dicionário 
jurídico” da festejada Maria Helena Diniz, ao qual se fez alusão 
acima, traria, pelo menos, vinte definições de democracia, a que 
se poderia chegar com a utilização de adjetivos de qualificação 
(clássica, liberal, direta, indireta, individualistaliberal, industrial
liberal, mista, municipalista corporativa, orgânicocorporativa, 
orgânicoestamental, participativa, pluralista, popular, possível, 
representativa, semidireta, social e totalitária ou de massa).

Não seria, portanto, tarefa simples a busca de uma 
conceituação unívoca de democracia a ser confrontada com a 
noção de cidadania, motivo pelo qual entendo deva adotar a 
noção mais simples de democracia advinda da ciência política, 
e que, mesmo assim, já traria em seu bojo vários elementos 
diferenciados.

Sobre tal tema, peço vênia, novamente, para me valer da 
opinião da eminente Maria Helena Diniz, para quem, na obra já 
citada, democracia, sob a ótica da ciência política, traria, em si, 
os seguintes significados: 

1. Forma de governo em que há participação dos 
cidadãos. 2. Influência popular no governo através 
da livre escolha de governantes pelo voto direto. 3. 
Doutrina democrática. 4. Povo. 5. Sistema que procura 
igualar as liberdades públicas e implantar o regime de 
representação política popular. 6. Estado político em que 
a soberania pertence à totalidade dos cidadãos.6

Optase, portanto, por tal definição porque, sobretudo 
no que se refere à quinta acepção, parece conveniente 
o sentido protetivo da cidadania na acepção adotada, ou 
seja, a democracia enquanto regime que procura igualar 
as liberdades públicas, implantandose um regime de 
representação política popular (embora até se possa aduzir 
que exista grande carga ideológica na adoção de um ou outro 
sentido da expressão democracia, o que não se pode evitar 
diante da amplitude do tema e da forma como foi e vem 
sendo tratado por inúmeros intelectuais e cientistas dos mais 
diversos matizes ideológicos).

Assim, sob a ótica desse prisma, malgrado os poliédricos 
aspectos que poderiam ser abordados a respeito do relacionamento 
dos termos democracia e cidadania, entendese deva dar maior 
enfoque à questão da garantia das liberdades públicas e da busca 
das formas de representação política (o eminente Goffredo Telles 
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Jr., citado por Ignácio Telles, na obra em comento, já assinalava 
que a democracia seria “o regime que procura introduzir a vontade 
dos governados nas decisões dos governantes”, o que ressalta a 
importância desse segundo aspecto).7

Pontuada tal questão, sempre se deve ressaltar que, de 
acordo com o nosso ordenamento constitucional vigente, 
a proteção que se pretendeu dar à garantia das liberdades 
individuais (alcançando não só os cidadãos brasileiros, como 
também qualquer pessoa domiciliada no país), não se fez 
acompanhar da respectiva amplitude no que se refere à 
participação política.

Desse modo, não obstante as liberdades públicas não 
apresentarem tal discriminação (o que poderia, inclusive, desafiar 
um dos preceitos maiores mencionados no caput do artigo 5° da 
Carta Política, que seria o princípio da igualdade), o mesmo não 
ocorreu em relação ao princípio da representação política.

Walter Ceneviva já abordava a questão da cidadania sob 
tal ótica, aduzindo que somente se adquiriria cidadania pelo 
nascimento (e aí variam os critérios em cada país, optando 
cada qual pelos critérios do jus sanguinis e do jus soli, ou 
ambos conjuntamente), ou pela adoção da cidadania nos 
termos da norma contida no artigo 12 e seus consectários 
da Magna Carta (malgrado se possa perder todos ou alguns 
dos direitos inerentes à cidadania pela chamada “objeção 
de consciência” e pela própria naturalização, nos termos das 
normas contidas nos artigos 15, inc. IV, e 12, inc. I, ambos da 
nossa Constituição Federal).

Tal distinção é importante, posto que, nas acepções de 
democracia e cidadania adotadas, haverá grande influência 
da questão da nacionalidade, posto que, se esta não será 
considerada como fator preponderante na garantia dos direitos 
e liberdades públicas inerentes à cidadania (será conferida 

extensivamente a estrangeiros), o mesmo não ocorrerá em 
relação à participação política, como se vem pontuando.

Com efeito, o mesmo Walter Ceneviva já enfatiza, ainda 
que de forma indireta, esse raciocínio, quando pondera que: 
“Estrangeiro é quem, não tendo nacionalidade brasileira, tem, 
quando residente no País, garantia de inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos definidos pelo artigo 5°, os quais incluem, 
especificamente, o direito de não ser extraditado por crime 
político (art. 5°, LIII). O estrangeiro sofre, porém, restrições 
inerentes a essa condição. São proibidos de se alistarem como 
eleitores (art. 14, § 2°); a aquisição ou o arrendamento de 
propriedade rural são regulados e limitados na forma da lei (art. 
190).”8

Na mesma esteira de raciocínio, inclusive, a lição de 
Alexandre de Moraes que, de um lado elenca os mecanismos 
pelos quais se faria a tutela constitucional das liberdades 
públicas, em referência aos institutos do habeas copus, do 
habeas data, do mandado de segurança, do mandado de 
injunção e da ação popular, sem se esquecer do importantíssimo 
direito de petição (na acepção constitucional vai muito além do 
direito de acionamento do Poder Judiciário), também apontou, 
com propriedade, outras hipóteses de restrição em relação a 
estrangeiros, o que se refletirá na harmonização do conceito de 
cidadania como liame entre pessoas nacionais e o Estado a que 
estão ligadas.9

E o fez asseverando que a própria ordem constitucional já 
asseverou que certos cargos somente poderão ser exercidos por 
brasileiros natos, excluindo, portanto, brasileiros naturalizados e 
estrangeiros, como os cargos de Presidente e VicePresidente 
da República, Presidente da Câmara de Deputados, do Senado 
Federal, Ministro do Supremo Tribunal Federal, membros da 

Não seria, portanto, tarefa simples, a busca de uma conceituação 
unívoca de democracia a ser confrontada com a noção de cidadania, 

motivo pelo qual entendo deva adotar a noção mais simples de 
democracia, advinda da ciência política, e que, mesmo assim, 

já traria em seu bojo vários elementos diferenciados.
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carreira diplomática, oficiais das Forças Armadas e Ministro de 
Estado da Defesa.10

Mas, mesmo assim, arremata o renomado autor, tal 
situação já representou uma amenização em relação ao 
rol previsto pela Constituição anterior, no qual a lista de 
cargos privativos de brasileiros natos era muito maior, o 
que representaria, sob a ótica da poliédrica questão, que 
se está a analisar um aumento da efetiva possibilidade de 
participação de estrangeiros, através da naturalização, em 
nossa democracia, o que mais se aproximaria do modelo que 
o legislador constituinte procurou estabelecer ao dispor a 
respeito da proteção das liberdades públicas.

E isso porque malgrado seja forçoso admitir que, não 
obstante se viva em tempos de globalização, e em que 
pese nossa posição de globalizados nesse processo, certas 
searas devam continuar sendo privativas para a garantia 
da segurança nacional em que pese, ainda, toda a carga 
ideológica que possa atribuir a essa expressão, sob pena, 
de, no campo da geopolítica atual, podermos sofrer ainda 
mais em desprestígio de nossa já maculada soberania no 
que se diga, en passant, não estamos sozinhos, tendo a 
globalização levado à necessidade de reestruturação do 
conceito de soberania para adequálo às novas exigências 
(tanto que, atualmente, já não são poucos os que defendem 
uma flexibilidade, inclusive, de nossas cláusulas pétreas, 
questão tormentosa do ponto de vista ideológico, a qual não 
abordarei no presente trabalho, por escapar ao âmbito do 
exame analítico proposto no preâmbulo).

Embora se deva fazer menção à existência de, pelo me
nos, dois matizes axiológicos principais, um de inclinação ne
oliberal, ansioso pela supressão das aludidas cláusulas em 
nome de uma inevitabilidade pretensiosa, privilegiando a apa
rente estabilidade econômica e outro menos preocupado com 
aspectos econômicos e mais voltado à proteção ética (num 
sentido eudaimonista, como preconizado por Aristóteles) da 
dignidade da pessoa humana, mais afeita à diminuição das 
desigualdades sociais, até para a garantia da estabilidade  
interna do Estado (os mass media constantemente alardeiam 
o crescente fluxo da violência que, às mais das vezes, é as

sociado à precariedade das condições sociais da população 
brasileira).  

Prosseguindo, em retomada ao tema proposto, entende
se que ainda se poderia acrescentar ao rol de instrumentos 
de tutela das liberdades públicas apontadas por Alexandre 
de Moraes aquelas ponderadas por Paulo Lúcio Nogueira 
na obra “Instrumentos de tutela e Direitos constitucionais”, 
posto que, o aludido autor, além daqueles mencionados nos 
vários parágrafos do artigo 5° da Magna Carta, faz referência 
à ação civil pública (inegavelmente utilizada pelo parquê na 
defesa da cidadania em sentido amplo), à ação direta de 
inconstitucionalidade (instrumento colocado à disposição 
do cidadão, que, em tese, pode pleitear providências junto 
aos legitimados pela Constituição, sobretudo à Ordem 
dos Advogados do Brasil), para evitar que a legislação 
infraconstitucional macule a ordem constitucional, desvir
tuando a própria noção de legalidade, que seria um dos 
corolários da democracia não num sentido meramente formal 
e a própria ação de impeachment, para apurar crimes de 
responsabilidade do Presidente da República, o que também 
seria matéria correlata à proteção da cidadania lato sensu.

Aliás, por derradeiro, pediria vênia para destacar a opinião 
do eminente José Afonso da Silva a respeito da eficácia dos 
direitos fundamentais para que se tenha a exata dimensão da 
importância da questão concernente à necessidade de tutela 
das garantias constitucionais por uma ação declaratória de 
inconstitucionalidade (a congênere, declaratória da consti
tucionalidade, conforme é cediço, acaba por beneficiar o Estado 
em detrimento do cidadão, concentrando a decisão), posto que, 
neste sentido, como assevera o eminente constitu cionalista: 
“Finalmente, a garantia das garantias consiste na eficácia e na 
aplicabilidade imediata das normas constitucionais. Os direitos, 
as liberdades e as prerrogativas consubstanciadas no título II, 
caracterizados como direitos fundamentais, só cumprem sua 
finalidade se as normas que os expressem tiverem efetividade.”11

Assim, em linhas gerais, podese concluir que, malgrado 
ainda que historicamente, se tenha pretendido relacionar 
a proteção da cidadania a uma nacionalidade qualquer (a 
questão da vinculação do indivíduo a uma ordem jurídica, 

Deste modo, não obstante as liberdades públicas não apresentarem tal  
discriminação (o que poderia, inclusive, desafiar um dos preceitos maiores mencionados 

no caput do artigo 5° da Carta Política, que seria o princípio da igualdade), o  
mesmo não ocorreu em relação ao princípio da representação política.
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evitandose apátridas destituídos de qualquer proteção – tal 
como evidenciado a grupos étnicos na Alemanha nazista), 
dependendo da extensão que queira dar à expressão 
cidadania, terseá que nosso constituinte, até por influxo 
do clima “pós” Golpe Militar de 1964 (malgrado alguns 
insistam em se referir à Revolução de 1964 em alusão à 
tecnicidade do termo, emprestado da ciência política) optou 
por uma interpretação menos dogmática e mais efetiva no 
que se refere à proteção da dignidade humana, estendendo 
efeitos da cidadania a pessoas que não seriam tecnicamente 
cidadãs brasileiras.

Resta, no entanto, aguardar para aferir qual a inclinação a 
ser manifestada na chamada “reforma” constitucional que o País 
vem assistindo, desejandose que não se ocorra um retrocesso, 
calcado em ondas de inspiração conservadora (ao que parece, 
o país vivenciaria hoje um movimento menos zetético que o 
que se instaurou a partir de 1984, ápice da onda renovadora 
retromencionada). 
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e m foco

POdeR JUdICIáRIO teRá 
aNO DE DESaFIOS 

atividades e os órgãos do Poder Judiciário. Essa iniciativa pode 
ser realizada em escolas ou qualquer outro espaço público. 

Com relação às metas específicas, a Justiça do Trabalho 
ficou encarregada de criar núcleos de apoio à execução da 
sentença. A Justiça Eleitoral, por sua vez, deverá disponibilizar 
nos sites dos Tribunais Regionais Eleitorais, até dezembro, o 
sistema de planejamento integrado das eleições. 

À Justiça Militar caberá a implantação de métodos de gestão 
em pelo menos 50% das rotinas administrativas, assim como 
a adoção do processo administrativo eletrônico. Já a Justiça 
Federal terá que implementar o processo eletrônico judicial e 
administrativo em 70% das unidades de primeiro e segundo 
graus até o fim do ano. 

O presidente do CNJ e também do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministro Cezar Peluso, destacou a necessidade 
de o Judiciário ter metas e a importância daquela que visa a 
fomentar a responsabilidade social dos tribunais. “A sociedade 
precisa confiar na Justiça, e não podemos permitir que a imagem 
do Judiciário seja distorcida”, afirmou na ocasião.

A fixação de metas para o Judiciário vem se mostrando algo 
positivo. A iniciativa começou em 2008, com o ministro Gilmar 
Mendes, à época presidente do STF e do CNJ. A edição de 2010 
das Metas de Nivelamento do Poder Judiciário impulsionou a 
prestação jurisdicional. Durante a divulgação do balanço acerca 
do cumprimento pelos tribunais do país, o atual presidente do 
Supremo e do Conselho ressaltou a mobilização de tribunais 
e magistrados individualmente, apesar de algumas metas não 
terem sido 100% alcançadas.

“Acho que mais importante do que nos atermos aos números 
absolutos é considerar o contexto, o enorme esforço feito pelo 

A Justiça brasileira inicia 2011 com novos e grandes 
desafios. Tratamse das 10 Metas de Nivelamento 
do Poder Judiciário, que foram estipuladas pelos 
presidentes dos 91 tribunais existentes no Brasil 

durante o 4º Encontro Nacional do Judiciário. O evento 
foi promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e 
realizado no começo de dezembro do ano passado, no Rio 
de Janeiro. Os objetivos foram escolhidos por votação pelos 
representantes das cortes. A novidade dessa edição foi a 
fixação de metas específicas para os segmentos das Justiças 
Trabalhista, Federal, Militar e Eleitoral. A Justiça dos Estados 
foi a exceção, tendo em vista as peculiaridades de cada uma 
das unidades da federação. 

Para o Judiciário como um todo, são quatro as metas a serem 
alcançadas. Elas foram estipuladas com vistas a possibilitar 
maior eficiência às cortes brasileiras em diversas áreas. Uma 
delas é “Conciliação”, que tem como objetivo a criação de 
unidades de gerenciamento de projetos nessa área nos tribunais 
para auxiliar a implantação da gestão estratégica.

Dentre as outras áreas que as metas gerais abrangem, 
destacase a de “Modernização”, com a implantação de sistema 
de registro audiovisual de audiências em pelo menos uma 
unidade judiciária de primeiro grau em cada tribunal. Há também 
o campo “Celeridade”, cujo objetivo é promover, durante este 
ano, o julgamento de quantidade igual à de processos de 
conhecimento distribuídos em 2011 e parcela do estoque com 
acompanhamento mensal.

Destacase, ainda, a meta na área de “Responsabilidade 
Social”, com o desenvolvimento, pelos tribunais, de pelo menos 
um programa de esclarecimento ao público sobre as funções, as 
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Judiciário”, afirmou Cezar Peluso. “A mobilização do Judiciário 
é mais importante do que as metas”, acrescentou.

O saldo das metas estabelecidas no ano passado foi muito 
positivo. O cumprimento da Meta 1, por exemplo, que consistiu 
em julgar quantidade igual à de processos de conhecimento 
distribuídos em 2010, mais parcela do estoque, foi de 94,19%. 
Isso quer dizer que o passivo, ou seja, o estoque de processos 
não julgados aumentou apenas 6,83% no ano passado.

É importante ressaltar que durante o ano passado foram 
ajuizados 14,079 milhões de processos e julgados 13,262 
milhões. Isso significa que cerca de 800 mil processos se 
somaram ao estoque do Judiciário. Esse número poderia ter 
sido imensamente maior.

Ao todo, foram julgados 88,61% do total de 2 milhões de 
processos de competência criminal que ingressaram na Justiça 
em 2010, e 95,1% dos 12 milhões de processos da esfera não 
criminal. Entre os líderes no cumprimento dessa meta estão 
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tribunal Superior do 
Trabalho (TST). Essas cortes apresentaram o melhor índice de 
acerto: 112% e 117%, respectivamente.

No que diz respeito à Justiça Estadual, a Meta 1 foi cumprida 
por sete Tribunais de Justiça. O Tribunal de Justiça do Pará foi o 
que apresentou o melhor desempenho: a corte recebeu 135 mil 
processos e julgou 240 mil, o que resultou em um cumprimento 
de 177% da meta.

Os tribunais de Justiça do país também apresentaram 
bons resultados em relação à Meta 2, que visou o julgamento 
de todos os processos de conhecimento distribuídos até 31 de 
dezembro de 2006. Para os segmentos Trabalhista, Eleitoral e 
Militar, o objetivo foi julgar as ações até 31 de dezembro de 

2007. O balanço mostrou que o cumprimento da meta número 
dois, pelos tribunais brasileiros, foi de 37,77%.

A maior parte desses processos, 80,82%, se encontra na 
Justiça Estadual. As cortes conseguiram dar vazão a 24,28% 
das ações. Já o STJ julgou 6,9 mil processos do seu estoque 
de um total de 11,1 mil ações. O Tribunal Regional Federal 
(TRF) da 4ª Região, que abrange a região Sul do país, foi o que 
alcançou o maior percentual de cumprimento da meta, com 76% 
(o Tribunal julgou 6,1 mil dos 8 mil do acervo).

O TJ de São Paulo processou 105,9 mil ações. O resultado é 
altamente positivo tendo em vista que, para cumprir esse desafio, 
a corte precisa concluir 157,7 mil processos. Com esse índice, 
o maior tribunal do país cumpriu 40% da meta. Desempenho 
semelhante foi verificado em diversos outros tribunais.

A Meta 2 é praticamente a mesma desde o primeiro 
Encontro Nacional do Poder Judiciário. Por essa razão, as 
metas anteriores continuam a ser perseguidas por algumas 
cortes. A que foi estabelecida em 2009 (de julgar todos os 
processos de conhecimento distribuídos até 31 de dezembro de 
2005), por exemplo, foi cumprida no ano passado em 69%. Essa 
é uma das razões pelas quais esse objetivo passou a integrar o 
planejamento estratégico das cortes.

Para Peluso, a fixação de metas e, principalmente, a mobili
zação dos tribunais para cumprilas demonstram a preocupação 
do Poder Judiciário acerca de seu papel perante a sociedade. “É 
uma oportunidade de pensarmos em conjunto projetos, objetivos e 
metas para recuperar a credibilidade do Judiciário, cujo papel é es
sencial para a consolidação da Democracia”, disse. “É o momento 
de repensar o papel do Judiciário e de definir o que podemos fazer 
para aprimorar a prestação jurisdicional”, também destacou.
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O eStAtUtO dA étICA

Maria Berenice Dias
Vice-Presidenta Nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família

Apesar dos cortes e recortes, a essência do Estatuto se 
manteve. O tema mais polêmico – a regulamentação das uniões 
homoafetivas como entidade familiar – infelizmente foi alijado 
do Projeto. Mas as novidades são inúmeras. Em atendimento à 
Emenda Constitucional 66, foi eliminada a separação. Restaram 
excluídos o regime de participação final nos aquestos (que 
não mereceu aceitação) e o injustificável regime da separação 
obrigatória de bens. Foi além. Tornou possível a alteração do 
regime de bens por escritura pública, mas sem efeito retroativo. 
A união estável passa a constituir um novo estado civil. São 
reconhecidas as entidades parentais, ou seja, grupo de irmãos 
que não têm pais. A socioafetividade gera relação de parentesco 
e a presunção de paternidade ocorre quando os genitores 
conviviam à época da concepção. Quem dispõe da posse de 
estado de filho pode investigar sua ascendência genética, o que 
não gera relação de parentesco. O abuso sexual, a violência 
física, bem como os abandonos material, moral ou afetivo podem 
ensejar a perda do que passou a se chamar, de modo mais 
adequado, de autoridade parental. Tal não desonera o genitor 
do encargo alimentar, mas impede que seja reconhecido como 
herdeiro do filho. É admitido o casamento do relativamente 
capaz, contanto que haja o consentimento dos pais e tenha ele 
condições de consentir e manifestar sua vontade.  

Mas, certamente, as grandes novidades estão nas normas 
processuais. Pela vez primeira, as demandas de família têm 
princípios próprios e ferramentas processuais que garantem 
sua efetividade. Assim, todos os processos têm tramitação 
prioritária, sendo possível a cumulação de medidas cautelares 
e a concessão de antecipação de tutela. Haverá sempre 

A casa das leis deve ter a cara do povo. 
Por isso a Câmara Federal precisa estar atenta na 

defesa dos cidadãos. De todos eles. Já é por demais 
sabido que não há afronta maior ao princípio da 

igualdade do que tratar igualmente os desiguais. Assim, muitas 
vezes é necessário discriminar para proteger. Afinal, é para isso 
que servem as leis. Criar mecanismos que deem efetividade aos 
comandos constitucionais. Dentre eles, o mais significativo é 
assegurar o respeito à dignidade da pessoa. 

Não foi outra a preocupação de um punhado de juristas 
que durante mais de um ano se dedicou à elaboração de uma 
legislação que atendesse à realidade da sociedade dos dias 
de hoje. Além de atentar à diversidade dos vínculos afetivos, 
era indispensável disponibilizar mecanismos processuais para 
dar agilidade ao mais urgente ramo do Direito, pois é o que 
tem maior significado e diz com a vida de todas as pessoas. 
Daí o Estatuto das Famílias: um microssistema que reescreve 
todo o Livro do Direito de Família do Código Civil e traz os 
procedimentos para darlhe mais efetividade. Aliás, não há 
forma mais moderna de legislar. Uma única lei assegura o 
direito e sua realização.  

O Projeto de Lei nº 674 tramitou na Câmara Federal desde 
2007. Sofreu inúmeras emendas na Comissão de Seguridade 
Social e Família e foi aprovado por unanimidade. Na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, os debates foram 
exaustivos e, inclusive, foi realizada uma audiência pública. Com 
novas alterações e a incorporação de vários projetos, no dia 15 
de dezembro, aconteceu sua aprovação, em caráter conclusivo, 
com somente dois votos contrários.
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conciliação prévia que pode ser conduzida por juiz de paz ou 
conciliador judicial. O Ministério Público intervém somente 
nos processos em que há interesses dos menores de idade 
ou incapazes. O divórcio pode ser extrajudicial quando 
as questões relativas aos filhos menores ou incapazes já 
estiverem acertadas judicialmente. Na ação de investigação de 
paternidade, quando o autor requer o benefício da assistência 
judiciária, cabe ao réu proceder ao pagamento do exame 
genético, se não gozar do mesmo benefício. 

No entanto, foi no âmbito do direito alimentar que as mudanças 
foram mais significativas. Os alimentos são devidos a partir de 
sua fixação e, ao ser citado, o réu é cientificado da automática 
incidência de multa de 10% sempre que incorrer em mora superior 
a 15 dias. O encargo alimentar ficou limitado à idade de 24 anos. 
O genitor não guardião pode exigir a comprovação da adequada 
aplicação dos alimentos pagos. A falta de pagamento dos 
alimentos enseja a aplicação da pena de prisão a ser cumprida no 
regime semiaberto. Em caso de novo aprisionamento, o regime 
será o fechado. Além de a dívida ser encaminhada a protesto e às 
instituições públicas e privadas de proteção ao crédito, foi criado 
o Cadastro de Proteção ao Credor de Alimentos, onde será 
inserido o nome do devedor de alimentos.   

Essas são algumas das mudanças que o novo Estatuto traz. 
Mas nenhum desses avanços vem sendo alvo da atenção da mídia. 
Em desesperada tentativa para que não ocorra sua aprovação 
pelo Senado, as bancadas conservadoras, fundamentalistas e 
religiosas passaram a afirmar que o Estatuto chancela a bigamia 
e assegura à amante direito a alimentos e partilha de bens. O 
movimento bem mostra a postura revanchista de quem deseja 

mesmo é voltar ao modelo da família matrimonializada e acabar até 
mesmo com o divórcio. É tão severa a influência desse segmento, 
que detém inclusive a propriedade de boa parte dos meios de 
comunicação, que há que se tomar cuidado. Não é de duvidar que 
seja aprovada lei que determine o uso de burcas e institua a morte 
por apedrejamento. Tudo por conta de um moralismo retrógrado. 

O que o Projeto já aprovado reconhece é que as pessoas que 
não estão separadas de fato não possam manter união estável. 
Mas caso tal ocorra – o que infelizmente ainda acontece – ou seja, 
quando um homem, além da família constituída pelo casamento, 
mantém outra mulher por muitos anos, impedindo que ela estude 
ou trabalhe, é de todo injustificável que, quando da separação, 
ele não lhe preste alimentos. Resguardada a meação da esposa, 
mister que os bens que a ele pertencem sejam partilhados com 
quem se dedicou uma vida ao companheiro e ajudou a amealhálos. 
Os exemplos são muitos. De todo descabido que quem manteve 
uma união por mais de 30 anos, tendo com a parceira um punhado 
de filhos, reste sem nada no final da vida. Aliás, essa é a solução 
que vem sendo reconhecida pela justiça, tanto estadual como 
federal, que determina, inclusive, a divisão da pensão por morte. 

Não prever tal responsabilidade é ser conivente com quem 
descumpre os deveres do casamento e mantém outra entidade 
familiar. A lei não pode chancelar posturas que afrontem os mais 
elementares deveres éticos. Aliás, este foi o compromisso do 
Instituto Brasileiro de Direito de Família ao elaborar o Estatuto. 

É chegada a hora de o Brasil adotar uma legislação que 
imponha obrigações a quem assume compromissos afetivos. É 
o que diz a antiga frase de SaintExupéry: “Você é responsável 
por quem cativa!”

Apesar dos cortes e 
recortes, a essência do 
Estatuto se manteve. O 
tema mais polêmico – a 

regulamentação das uniões 
homoafetivas como entidade 

familiar – infelizmente foi 
alijado do Projeto. Mas as 
novidades são inúmeras. 

 Foto: Arquivo JC
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O CONSelHO  
NaCIONal DE JUSTIÇa

Até passado recente, o Poder Judiciário brasileiro não 
exercia qualquer tipo de controle sobre seus tribunais, 
que se sentiam com completa liberdade para gerirem 
suas atividades, salvo a partir de 1988, quando o 

controle financeiro das unidades do Judiciário passou a ser 
exercido pelo Tribunal de Contas da União.

A OAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros e a maior parte 
da comunidade jurídica – convencidos de que todo o poder sem 
controle tende ao abuso e ao autoritarismo – vinham se batendo 
há mais de dois decênios pela instituição de um controle externo 
do Poder Judiciário. Era evidente que o autocontrole exercido 
pelos órgãos corregedores, a que se apegavam em sua defesa os 
magistrados contrários à iniciativa, jamais influíra na morosidade 
da Justiça, nos desmandos e nas distorções administrativas, e 
nos desvios de verbas no Judiciário. A fiscalização e o controle 
exerciamse, e ainda assim de maneira precária, exclusivamente 
em relação aos órgãos de primeira instância. 

A magistratura, em sua grande maioria, e até mesmo 
parte, o segmento mais conservador da comunidade jurídica, 
se opunha ferrenhamente à ideia, nem sempre de boafé, 
de tais propostas. Havia até quem acusasse os defensores 
desse controle externo de pretenderem reduzir predicados 
da magistratura ou de interferir na livre convicção de suas 
decisões na sua autoridade jurisdicional. Hoje, muitos desses 
adversários do controle externo integram, com entusiasmo, 
o Conselho Nacional de Justiça, e nele alguns ocupam até 
cargos diretivos. Compreendese até que seu presidente seja 
também o Presidente do Supremo Tribunal Federal, porque 
isso reveste o órgão de maior autoridade e confere maior 
harmonia entre as duas instituições. Ressalvese que algumas 
poucas associações de juízes defendiam a implantação do 
controle da magistratura.

Afinal, criado o CNJ pela EC 45/2004, que instituiu os con
troles administrativo e  financeiro do Judiciário, cessaram de 
imediato as críticas e toda a resistência à sua criação. Conve
nhamos que se operou um convencimento, uma mudança de en

Benedito Calheiros Bomfim
Membro da Academia Nacional de Direito do Trabalho

 Foto: Arquivo JC
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tendimento muito rápida, de indisfarçável conotação pragmática.  
Não há dúvida de que o Conselho Nacional de Justiça, 

exercendo função fiscalizadora e corregedora de vícios e 
distorções administrativas e financeiras da Justiça, e de 
cumprimento dos deveres funcionais, veio a disciplinar 
a magistratura, melhorar o desempenho e dar mais 
credibilidade ao Judiciário, assim como sanear muitas de suas 
crônicas mazelas, adotando medidas concretas para reduzir 
a morosidade da Justiça (sua mais antiga e mais danosa 
deficiência) – função que, na estrutura judiciária italiana, 
compete ao Conselho Superior da Magistratura. Liberou 
alguns milhares de presos que continuavam indevidamente 
encarcerados, instaurou processos disciplinares contra 
magistrados que não estavam cumprindo seus deveres 
funcionais e burlavam a vedação de prática nepotista (e não 
raro incorriam em prática de improbidade administrativa), 
unificou e uniformizou procedimentos forenses, e levantou 
estatísticas sobre a movimentação e a produção dos órgãos 
do Judiciário. Criou uma ponte, que poderá estenderse ainda 
mais, de aproximação com a sociedade.

Mas, por ser o CNJ em sua grande maioria integrado por 
magistrados, que também ocupam seus postos diretivos, 
mantém, por isso mesmo, como é natural, resíduos corporativos 
que impedem que sejam cumpridos, em sua plenitude, os 
objetivos para os quais foi criado.

A real eficácia desse importante órgão só será alcançada – e 
é isso que dele esperam os operadores jurídicos e a sociedade – 
quando ele vier a se transformar  em uma instituição com poder 
de exercer um efetivo controle externo do Judiciário. Para tanto, 
e com vistas à sua democratização, é indispensável que tenha 
ele uma composição paritária, formada, na mesma proporção, 
de representantes de magistrados, parlamentares, advogados, 
promotores de Justiça, professores e universida des. Assim 
integrado, teria ele a representação da sociedade civil.

Não se nega a contribuição que o CNJ vem dando 
para melhorar a atuação da Justiça, mas a verdade é que, 
devido à sua composição, formada preponderantemente por 
magistrados, ele atua, no fundo, como um órgão de controle 
predominantemente interno, insuficiente, portanto, para 
solucionar os graves problemas com que continua a debater
se o Judiciário, notadamente no tocante às suas integridade, 
morosidade e credibilidade.  

O tempo de mandato dos integrantes do CNJ, a nosso ver, 
deveria ser alongado para quatro anos, vedada a recondução, 
com o que ficariam livres do interesse e da pressão no tocante à 
sua recondução ao cargo, como acontece hoje. Atuariam, assim, 
em tese, com maior independência pessoal e funcional, a salvo 
de influências estranhas.

Tudo está a indicar que, com o tempo e a pressão 
dos operadores jurídicos e da sociedade civil, o Conselho 
Nacional de Justiça corrigirá suas falhas e desempenhará 
importante e decisivo papel no aprimoramento do Poder 
Judiciário brasileiro. 

Mas, por ser o CNJ 
em sua grande maioria 

integrado por magistrados, 
que também ocupam 
seus postos diretivos, 

mantém, por isso mesmo, 
como é natural, resíduos 

corporativos que impedem 
que sejam cumpridos, em 
sua plenitude, os objetivos 

para os quais foi criado.
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JOSé AleNCAR, UM BelO 
EXEMPlO DE vIDa

Paulo Alonso 
Reitor da UniverCidade - RJ

Foto: U. Dettm
ar/SCO/STF

Em várias ocasiões, teve a 
oportunidade de demonstrar 
certo incômodo com o fato de 
permanecer em um cargo tão 
diferente dos seus vastos e 

reconhecidos conhecimentos 
empresariais, mas mesmo assim, 

e atendendo a um pedido do 
Presidente da República, exerceu 
sua função com discrição e bom 

senso por dois anos. 

José Alencar
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O vicepresidente da República, José Alencar, é um 
exemplo de força, de fé e de perseverança. Um 
homem raro, com certeza! Sua luta contra o câncer 
e seus depoimentos em relação aos tratamentos e 

operações e, ao mesmo tempo, a convicção de que ficará curado 
dessa maldita doença impressionam e o elevam a um patamar 
de um dos homens públicos brasileiros mais apreciados nos 
últimos tempos. 

E não é à toa que o povo brasileiro, do Oiapoque ao Chuí, 
acompanha, passo a passo, sua trajetória e disposição em 
vencer lutas, batalhas e o seu desejo reiterado de afastar do 
caminho pedras e obstáculos. Se fossem as tão famosas pedras 
do poeta Carlos Drummond de Andrade, seriam certamente 
mais fáceis... 

De qualquer forma, José Alencar não nos dá um raro 
exemplo apenas pelas reações que demonstra em relação ao 
seu estado de saúde. Nos dias atuais, quando a ética e os 
valores humanos são desprezados, José Alencar, do alto da sua 
sabedoria, dá exemplos de dignidade, de honradez e de caráter. 
E é um belíssimo exemplo de vida. Uma lição espetacular de um 
mestre das palavras. 

Nascido em Muriaé, em outubro de 1931, Alencar é um dos 
maiores e mais conceituados empresários das Minas Gerais, 
tendo construído a Coteminas, um império no ramo têxtil. 
Eleito senador com quase 3 milhões de votos, foi presidente da 
Comissão Permanente de Serviço de Infraestrutura, membro da 
Comissão Permanente de Assuntos Econômicos e da Comissão 
Permanente de Assuntos Sociais. 

Foi, desde 2003, vicepresidente da República, desem penhando 
o seu papel de forma serena, mas, ao mesmo tempo, presente 
nos momentos em que precisava expressar sua opinião de forma 
mais veemente, tendo sido uma voz discordante no próprio 
Governo contra a política econômica defendida pelo então 
Ministro Palocci. 

Transparente nas ações e externando sempre o seu pensa
mento, crítico, lúcido e inteligente com sinceridade, Alencar, 
em 2004, passou a acumular a vicepresidência com o cargo de 
Ministro da Defesa. 

Em várias ocasiões, teve a oportunidade de demonstrar 
certo incômodo com o fato de permanecer em um cargo tão 
diferente dos seus vastos e reconhecidos conhecimentos 
empresariais, mas mesmo assim, e atendendo a um pedido do 
Presidente da República, exerceu sua função com discrição e 
bom senso por dois anos. 

Alencar começou cedo a trabalhar, ainda aos sete anos, 
ajudando o pai, Antonio, em sua loja. Aos 15, atuou como 
balconista na loja A Sedutora. Dois anos mais tarde, em 
Caratinga, trabalhou na Casa Bonfim. Sempre foi considerado 
pelos amigos como um grande vendedor. 

Querendo vencer na vida, resolveu, ao completar 18 
anos, abrir um negócio. Para tanto, recebeu do irmão Geraldo 

um empréstimo e, assim, pôde abrir A Queimadeira, onde 
comercializava chapéus, calçados, tecidos, guardachuvas... 

De lá para cá, teve uma fábrica de macarrão, de cereais 
e, em 1963, inaugurou a Companhia de Roupas União dos 
Cometas, que mais tarde passaria a se chamar Wembley 
Roupas. Em 1967, fundou, em Montes Claros, a Companhia 
de Tecidos Norte de Minas, Coteminas. Em 1975, inaugurava a 
mais moderna fábrica de fiação e tecidos do Brasil. 

A Coteminas fabrica e distribui seus produtos, tais como 
fios, tecidos, malhas, camisetas, meias, toalhas de banho e 
de rosto, roupões e lençóis, para o mercado interno, Estados 
Unidos, Europa e Mercosul. 

E foi em uma solenidade no Tribunal Superior do Trabalho 
que tive a honra de conhecer pessoalmente esse notável 
homemguerreiro. Sua simpatia, afabilidade e simplicidade me 
surpreenderam. Poucas, muito poucas são as pessoas que agem 
e são como José Alencar. Depois, mantivemos alguns contatos, 
por intermédio do nosso amigo comum, o acadêmico Antonio 
Olinto, que nos deixou em 2009. 

Lendo a revista “Veja”, depareime com uma entrevista 
absolutamente franca, na qual Alencar expõe suas convicções, 
sofrimentos, esperanças e se diz pronto para partir, ele relata: 
“Um dia desses me disseram que, ao morrer, iria encontrar 
meu pai, falecido há mais de 50 anos. Aquilo me emocionou 
profundamente. Se for para me encontrar com mamãe e papai, 
quero morrer agora”. 

Ao mesmo tempo declara, nessa mesma entrevista, que 
se recebesse a notícia de que obtivera cura, abraçaria e diria 
a Dona Marisa, sua fiel escudeira e amiga de todas as horas: 
“Muito obrigado por ter cuidado tão bem de mim”. 

José Alencar é um homem positivo, de bem com a vida, com 
muita fé. Pressão, temperatura, coração e memória, como ele 
mesmo revela, estão ótimos. Com consciência plena de que 
seu estado inspira cuidados, por ser grave, ele não desanima e 
repete sistematicamente: “Como para Deus nada é impossível, 
estou entregue em Suas mãos.” 

José Alencar precisa vencer o câncer para continuar 
cumprindo com sua missão política, social, humana e empresarial. 
E o está vencendo. Assim, permanecerá contribuindo com toda 
a sua grandeza pessoal e profissional para a construção deste 
imenso Brasil, com ordem e progresso. Sua visão de mundo, a 
inteligência viva e brilhante e o seu tom sereno são componentes 
e características desse grande e ilustre homem público. Um 
verdadeiro estadista. E foi pensando no Brasil que abdicou de 
sua candidatura, por Minas Gerais, ao Senado da República. 
Justamente para continuar a colaborar com o Governo Lula até 
o último dia de seu mandato. 

Por essa razão, todos os que têm o privilégio de conhecê
lo pessoalmente ou que acompanham sua trajetória sabem que 
José Alencar é de fato um exemplo raro para a atual geração e 
para as gerações do futuro. 



48   JUSTIÇA & CIDADANIA | JANEIRO 2011

O dIReItO edUCACIONAl  
NO ORDENaMENTO  
JURÍDICO bRaSIlEIRO

Paulo Nathanael Pereira de Souza
Doutor em Educação e titular das Academias 
Brasileiras de Educação e Filosofia

na forma como hoje os conhecemos, bem como de elaboração 
de uma Lei de Diretrizes da Educação Nacional (ainda não se 
falava em Bases). 

II – O direito educacional 
O Direito, como se sabe pela palavra dos grandes mestres, 

“por vincular pretensões de uns com deveres de outros ou por 
atribuir competência, ou poder, para praticar certos atos e a 
outros, dever de respeitálos, caracterizase pela bilateralidade 
das normas e pela sanção do poder público” (GUSMÃO, P.D.  
“Filosofia do Direito”. Biblioteca Freitas Bastos, SP, 1966). 

Ademais, as normas jurídicas em vigor no país acompanham
se de sanções eficazes, estabelecidas de antemão, aplicáveis 
pelo Poder Público, mesmo contra a vontade dos que devem 
sofrêlas. Essa aplicabilidade nasce da coercibilidade, que é 
poder inerente ao Estado.

Para que um novo ramo do Direito amadureça e se enderece 
a determinado campo de conflitos de interesse no convívio 
social, mister se faz que esses conflitos assumam um tal 
grau de complexidade, que, para julgálos, não mais bastem 
os Princípios Gerais nem os direitos básicos já codificados, a 
saber: constitucional, civil, penal, administrativo, comercial ou 
trabalhista. Impõese o aparecimento de subespecializações, 
que, como vergônteas de árvores frondosas, se vão alongando, 
na forma de galhos, à medida que a realidade imponha soluções 
consentâneas com a natureza dos pleitos. Isso fica bem claro 
quando se estuda a trajetória seguida pelo Direito brasileiro, 
do início para o fim do século XX: de um Direito com ênfase no 
individual, à moda clássica das proposições dos jurisconsultos 

I – Relações entre Direito e Educação
Do ponto de vista epistemológico, a Educação e o Direito 

mantêm relações muito próximas e entretecidas entre si. 
A começar pelo fato de a Educação preceder o Direito na 
formação dos seres humanos. Para fazer Justiça, o juiz, os 
advogados e quantos mais atuem na ritualística dos tribunais 
devem apresentar conhecimentos especializados em sua 
bagagem intelectual. E, para isso, existem os cursos de Direito, 
que funcionam no meio dos sistemas educacionais.

Como se isso não bastasse, no Brasil, até a criação do 
MEC, ocorrida nos anos 30 do século passado, a Educação e a 
Justiça conviveram em íntimo conúbio administrativo, cabendo 
ao Ministério da Justiça cuidar dos assuntos relativos aos 
ensinos Superior e Médio (o primário, desde o Ato Adicional 
de 1834 já integrava competência dos Estados). O número de 
escolas era pequeno, o de alunos e professores, idem. Não 
havia, então, massa crítica capaz de indicar a necessidade de 
organizar sistemas de ensino e seu respectivo ministério. Por 
isso, quando a história registra as reformas de ensino havidas 
na 1ª República (18911930), o que aparece sempre é o nome 
dos ministros da Justiça que presidiam, como: Rivadávia (1911), 
Carlos Maximiliano (1915), Rocha Vaz (1925), Francisco 
Campos (1931).

A expansão havida na rede escolar brasileira, que inclui a 
criação de sua primeira universidade, no Rio de Janeiro, em 1920, 
passou a exigir organização que viesse a imprimir racionalidade 
estrutural e funcional ao setor. Nascia o Ministério da Educação 
e Saúde em 1931. Da Constituição de 1934, surgiriam as 
propostas de criação dos sistemas e dos conselhos de educação 
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romanos, transitou, a partir de 1934, mas, sobretudo após 
a promulgação da Constituição de 1988, para o sentido 
hegemonicamente social da norma jurídica, com a maturação 
de direitos nunca antes imaginados, como: o ecológico, o 
do consumidor, o da criança e do adolescente, o imobiliário, 
o agrário e outros – que seria fastidioso arrolar. O Direito, 
assim como a matéria viva de que se alimenta, no envolver 
do circunstancialismo histórico, é por sua vez algo vivo e que 
evolui premido pelas mudanças sociais, políticas, econômicas 
e culturais da humanidade. Nessa evolução, trocouse a viga 
mestra do direito privado, que era o domínio do individualismo 
jurídico, por uma crescente participação do direito público, 
dada a natureza social dos novos ramos, nascidos da afluência 
das massas a benesses da civilização e à participação dos 
cidadãos na política e na economia. Afinal, hoje não se fala mais 
no trabalhador como único autor de ações judiciais, e sim nos 
sindicatos de trabalhadores. As coletividades, como associações 
e corporações, são as mais qualificadas, atualmente, para a 
defesa de certos direitos em litígio.

É nesse caldo de cultura que se anunciam as primícias 
de um direito educacional, que busca reunir as normas e os 
julgados referentes aos conflitos que ocorrem, a cada dia, com 
intensidade crescente, entre escola e alunos, professores e 
donos de escolas, escolas e pais de alunos, governo e escola. 
Com a repentina expansão havida nos últimos cinquenta anos 
das redes escolares dos ensinos de todos os tipos de graus e 
a enorme diversidade, que se instalou nos sistemas federal, 
estadual, e municipal de educação, cresceu a necessidade de 
codificarse esse novo ramo da ciência jurídica.

Em países como os Estados Unidos da América do Norte, 
em que a base jurídica não está nos códigos, e sim na Common 
Law, que se consubstancia no julgamento de casos segundo as 
fontes do direito anglosaxônico, e utiliza a precedência como 
elemento ativo da ministração da justiça, o direito educacional 
já se apresenta com visível e definida fisionomia. No caso 
brasileiro, dada a tradição vigente, é mister codificálo para 
que passe a existir, e essa codificação é sempre consequência 
de uma expressiva massa crítica, que se alimenta dos conflitos 
específicos entre os atores do cenário educacional: escola, 
governo, alunos, funcionários e professores. Ademais, há que 
existir normas escritas que disciplinem o funcionamento dessas 
relações setoriais. Tais normas vão do texto constitucional 
a leis e decretos federais, estaduais e municipais, portarias 
ministeriais e decisões dos Conselhos de Educação. Embora 
situado, ainda, num processo in fieri, o direito educacional, aos 
poucos, vai ganhando corpo e se impondo no amplo espectro do 
ordenamento jurídico brasileiro. 

Na falta até agora de sistema ordenado, que revista 
esse novo ramo do Direito em que o público e o privado se 
entretecem continuamente, o que se vê é o avolumarse de 
uma práxis toda feita de casos, que correm nas várias esferas 
do Judiciário. Dois são os principais vetores desse direito, já 
perceptível sem embargo de sua aparente inconsistência: no 
primeiro deles, correm ações de alunos e professores contra 
a escola, e viceversa; no segundo, vão do Poder Público para 
a escola e as comunidades intraescolares, e viceversa. Em 
ambos os casos, predominam regras ora do direito privado, 
ora do direito público. Embora a tramitação dessas ações pelos 

 Foto: Arquivo Pessoal
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NOTA
1 Os recentes acontecimentos ligados ao Enem, com essa absurda 
concentração de milhões de alunos, contrariam esse artigo da LDB. 
Quanto à avaliação, há que ressaltar sua introdução em todos os 
cursos superiores do país, bem como aos ensinos Fundamental 
e Médio. A partir dessa LDB, não será apenas o aluno o objeto 
da avaliação, mas também os prédios e seus equipamentos, os 
professores, os funcionários e a instituição como um todo.
É claro que uma lei enquanto texto não consegue mudar muita coisa 
na realidade a que se refere. Para que as mudanças efetivamente se 
concretizem, mister se faz a adesão dos agentes ligados à organização 
do setor. No caso da Educação, professores e especialistas de 
ensino. A experiência mostra que, quando essas coletividades não 
aderem às reformas, estas perecem.   
Essas mudanças em profundidade trazidas pela Lei nº 9.394/96 e 
nascidas da mente libertária de Darcy Ribeiro encontrarão resistências 
e obstáculos em sua aplicação. Sempre haverá quem continue a 
achar que deva segurar e amarrar o procedimento administrativo e 
acadêmico dos sistemas de ensino. As intenções podem ser boas, 
mas os resultados serão, possivelmente, desastrosos. Haja vista a 
polêmica nacional, que ora se alastra no seio dos sistemas sobre o 
sentido exato de leis, decretos e portarias ministeriais destinados a 
regulamentar a aplicação da LDB. Em muitos casos, se ignora até 
mesmo a Federação. 
Tudo isso é matéria que certamente vai acabar nos tribunais e constituir 
um novo universo de preocupações na seara do direito educacional. 
Quiçá fosse oportuno, nesta altura de nossas considerações, sugerir 
às faculdades de Direito que abram, em nível de pósgraduação, de 
preferência lato sensu, cursos de direito educacional, destinados a 
magistrados e advogados, eis que tende a crescer a onda das causas 
relativas e essa nova fonte de conflitos de interesses.
Porque tudo indica que o direito educacional se alonga, se amplia e 
se consolida, podendo, em prazo não estimável, mas por certo mais 
cedo do que possa parecer, vir a integrar o ordenamento jurídico 
brasileiro como o mais recente ramo da frondejante árvore dos 
múltiplos direitos entre nós já codificados.

tribunais se revista de natureza pontual, a soma dos julgados 
de um lado, como fonte jurisprudencial, e os textos legais, de 
outro, como matériaprima de codificação, a Constituição, as 
leis, os decretos e as portarias constituemse nos grandes 
insumos que, um dia, consolidarão como ramo específico, no 
campo do direito administrativo, o direito educacional. Muitos 
são os especialistas que se vêm dedicando à árdua tarefa de dar 
maioridade ao direito educacional no Brasil. 

III – Direito educacional e LDB  
A nova LDB, uma lei que tomou o nº 9.394/96, contém 

várias matérias inovadoras que visam, em última análise, abrir 
as portas da modernidade às escolas brasileiras. E se há sistema 
que clama por modernidade é o da educação, que a vida toda 
ensinou os conhecimentos de ontem, como se não existissem os 
desafios de hoje e do amanhã! Em sintonia com as forças e os 
princípios que, hoje, regem o mundo e que podem ser sumariados 
em dois: a) globalização da economia e desregulamentação do 
trabalho; b) fortalecimento da democracia e necessidade de 
formar cidadãos participantes do processo político, a escola 
terá que responder por esses novos apelos e atender crianças 
e jovens num projeto qualificado de ensino em que a eficácia 
passe a ser a lei maior.

A LDB se assenta na teorização de seus temas em três 
apoios fundamentais. São eles: a flexibilidade corresponde ao 
“desengessamento” do sistema, que funcionou desde muitos 
anos, para não dizer, sempre, debaixo da regulamentação e 
do controle de órgãos externos, como ministério, conselhos 
e secretarias de educação. Para quebrar essa servidão sem 
fim, a nova lei abriga permissibilidades que até há pouco eram 
inimagináveis, como:

a) Aproveitamento do saber extraescolar no ensino formal, 
tanto nos conhecimentos gerais, como nos técnicos, por 
meio da certificação;

b) Correspondência estreita entre o ensino teórico e sua 
aplicação prática;

c) Visão interdisciplinar do conhecimento, o que fará 
desaparecerem os currículos compostos de matérias 
muito cissiparizadas (inspiração positivista) para dar 
lugar à globalidade, ou seja, à ótica gestáltica do saber 
integrado;

d) Matrículas de candidatos ao Ensino Superior sem 
concurso vestibular obrigatório, como é o caso dos 
cursos sequenciais e dos alunos não regulares nos 
demais cursos;

e) Todo poder, na universidade, ao colegiado, Conselho 
Universitário, Conselho de Ensino e Pesquisa para a 
prática dessa riqueza de flexibilizações;

f) Possibilidade da eliminação do departamento como 
peça essencial da estrutura do Ensino Superior e sua 
substituição por mecanismos mais ágeis e menos 
burocratizados.

Quanto à autonomia de escolas e de educadores, no que con
cerne a suas competências, também se esmerou a lei, que acen
tuou a abertura para a maior liberdade, nos seguintes aspectos:

a) O reconhecimento da competência dos sistemas de 
ensino (federal, estadual, do DF e municipal) em 
organizarse, segundo seus recursos e meios, podendo 
manter ou não a figura dos conselhos de educação;

b) A atribuição às universidades, sejam públicas ou 
privadas, do poder de formularem elas próprias os 
processos de recrutamento de alunos para seus 
cursos, bem como de criarem e desativarem cursos, 
de aumentarem e diminuírem vagas, de reformular os 
currículos dos cursos e de registrarem os diplomas que 
expedem tudo isso e muito mais, sem necessitar de 
pedir aos sábios do Olimpo o seu prévio consentimento;1

c) O preceito segundo o qual cabe ao professor elaborar 
seu projeto de ação pedagógica no contexto do projeto 
maior da instituição e por ele responsabilizarse ao longo 
do curso;

d) Admissão da possibilidade de certas linhas de autono
mia serem praticadas por instituições não universitárias, 
desde que apresentem padrões de qualidade de indiscu
tível consistência.
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