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Resumo: A prisão, historicamente e institucionalmente, desde sua promoção e
elaboração no Iluminismo (RUSCHE e KIRCHHEIMER, 2004:109), desempenha um
papel fundamental no agenciamento da política de gerência dos conflitos sociais, tanto
sob a ótica da intervenção corporal, como também em virtude de sua eficácia
normalizadora sobre uma parte da população considerada ameaçadora. Escapando dos
diagnósticos histórico-criminológicos que se debruçam sobre uma determinação
econômica que observa o poder encarnado no aparelho de Estado, o presente trabalho
analisa a instituição jurídica prisional como estrato de formações históricas,
positividades ou empiricidades (DELEUZE, 1988: 57). Almejar-se-á promover um
diagnóstico que propõe problematizar a suposta capacidade da instituição prisão de
promover políticas públicas. É exatamente diante de postulados trazidos por essa
perspectiva que o presente trabalho problematiza a ressocialização, finalidade da pena
privativa de liberdade, como estratégia de poder que atravessa o dispositivo prisional e
os corpos da população encarcerada.
Palavras-chaves: ressocialização; prisão; poder; produtivo
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Introdução
O presente artigo objetiva iluminar e interrogar as relações de poder que
permeiam a tecnologia jurídico-política da ressocialização como finalidade da pena
privativa de liberdade e de política pública para execução penal. Para tanto, recorre-se
a alguns estudos que se debruçam – direta ou indiretamente - sobre o tema dos efeitos
sociais mais amplos do encarceramento que vem ganhando centralidade no debate
sociológico, vez que há um grande aumento das populações carcerárias em diversos
países ocidentais (GARLAND, 2001).
A partir da de ideia efeitos sociais do encarceramento que observam as
instituições prisionais como estrato de formações históricas, positividades ou
empiricidades (DELEUZE, 1988: 57), busca-se abrir espaço não só para perceber a
ressocialização como uma resposta constitucionalmente inadmissível – Estado
constitucional ou democrático de direitos -,vez que a sanção penal e a política pública
arraigada na execução não podem trazer consigo uma imposição de regulação moral
dos sujeitos, pois haveria uma ruptura do princípio de secularização (laicização)
(CARVALHO, Salo de, 2008: 158), mas também como um poder adestrador,
normalizador, dos encarcerados.
A análise dos efeitos sociais do encarceramento, buscam apontar, segundo
Rafael Godoi (2011: 139), para questões dos efeitos externos da prisão, para além dos
limites físico e consequências sociais imprevistas e abrangentes no âmbito político e
econômico, porém, essa pesquisa se dirige especificamente para a possibilidade de
perceber a instituição prisional como meio de formação de conteúdo (o conteúdo são os
prisioneiros), um conteúdo que é orquestrado por tecnologias de representação jurídicopolítica e científica dentre elas a ressocialização. Neste sentido, uma das premissas do
trabalho é pensar as instituições não como estruturas, mas como dispositivos de podersaber1 que atravessam a interação social, aptos a orientar, motivar, capacitar, moldar,
reprimir o comportamento humano e a própria sociedade. Rompe-se com a discussão
que busca a fonte originária da relação instituição e indivíduos – quem veio primeiro, o
indivíduo ou as instituições?2 – para enfatizar a arregimentação de jogos de poder que
constituem e são constituídos3.

1

Cf.
DELEUZE,
Gilles.
O
que
é
um
dispositivo.
Disponível
em:
<
http://escolanomade.org/2016/02/24/deleuze-o-que-e-um-dispositivo/>
Acessado
em:
07/11/2016
2 Cf. PESSALI. Huáscar Fialho. Nanoelementos da mesoeconomia: uma economia que não está
nos manuais. Curitiba: UFPR, 2015. p. 125-140.
3 Cf. LAWRENCE, Thomas B. Power, institutions and organizations. In R. GREENWOOD, et al.
(eds), The SAGE handbook of organizational institutionalism. Londres: SAGE, pp. 170-198.
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A prisão e as políticas públicas para execução como hipótese produtiva
A teoria social como base de análise dos problemas sociais do encarceramento
despontou no século XX, quando alguns doutrinadores observaram a ação das
instituições prisionais sobre a subjetividade dos indivíduos presos (GODOI, 2011: 142).
Clemmer (1958), Sykes (1958) e Goffman (1974), cada um sob uma diferente
perspectiva, incrementaram a consolidação de um campo de problematização do
processo de socialização e subjetivação no ambiente prisional através do
desenvolvimento do debate sobre a ‘teoria da prisonização’.
De forma extremamente resumida, a teoria da prisonização descrita por
Clemmer observa diversos graus e fatores a que determinam o alcance e a velocidade
da reinterpretação da vida daqueles sujeitos submetidos de alguma forma e por
qualquer tempo à comunidade prisional - os elementos elencados pelo autor como
fundamentais são: desenvolvimentos de outros hábitos, adoção de uma linguagem
específico, autoreconhecimento como alguém de posição inferior, acumulação de uma
memória ligada diretamente ao cotidiano do cárcere etc. Para Sykes o desenvolvimento
de uma cultura e de uma identidade prisional deveriam ser analisados sob uma ótica de
privação permanente, intituladas por este como “dores recorrentes”. Goffman, por sua
vez, destacou as instituições totais – prisão, manicômio e convento. Segundo este autor
a passagem nas instituições totais geram uma série de desvios no indivíduo. As
chamadas “mortificações do eu” são mutilações produzidas sobre os sujeitos imposto,
por exemplo, pelas barreiras que separam o interno do meio exterior, perda do nome,
da intimidade e outras inúmeras questões que adaptam o sujeito àquele ambiente.
Clemmer, Sykes e Goffman abriram passagem para o campo da socialização no
interior da prisão. Com bases nesses autores que se fundou a bibliografia sobre
prisonização, não só dos presos como dos funcionários das instituições prisionais4 e dos
familiares de preso5. Diante desses estudos, o que é importante destacar é que a
instituição prisional e as políticas públicas para execução penal vão além da percepção
de exclusão, repressão e desestruturação6. Essa extensão analítica permite um
diagnóstico que observa funcionalidades estratégicas da prisão ao discorrer sobre o
conteúdo produzido e estruturado pela prisão. As relações de poder passam a ser
observadas sob uma ótica positiva, constitutiva.

4

Cf. Duffee (1974), Jacobs e Retsky (1975) e Ellis (1979). No Brasil Augusto Thompson (2002),
Lopes (1998).
5 Comfort (2003) e Rafael Godoi (2011).
6 A hipótese de desestruturação se concentra em diagnosticar a quebra da identidade, vínculos
familiares e comunitários das pessoas presas. Trata-se de uma análise que observa as relações
de poder sob uma ótica negativa, desconstitutiva.
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O deslocamento estratégico do foco dos efeitos desestruturantes para os
estruturantes é uma referência fundamental para a elaboração de uma análise que
problematiza a tecnologia jurídica da ressocialização nas políticas públicas voltadas
para os sistemas prisionais, pois permite observar como sobre o que a prisão e seus
engendramentos buscam operar produtivamente. Nesse sentido, RUSCHE e
KIRCHHEIMER (2004:109) realizaram uma extensa reflexão que colocava a prisão,
historicamente e institucionalmente, desde sua promoção e elaboração no Iluminismo
como uma instituição que desempenha um papel fundamental no agenciamento da
política de gerência dos conflitos sociais, tanto sob a ótica da intervenção corporal, como
também em virtude de sua eficácia normalizadora sobre uma parte da população
considerada ameaçadora. Os autores, assim

como outros estudos críticos

7

criminológicos do século XX, destacaram que a cada modo de produção há uma forma
de punição correspondente para sua (re)produção e legitimação, e que no Estado
capitalista, isto é propulsionado pela cominação, aplicação e execução da pena privativa
de liberdade para suposta retribuição equivalente do crime, calculado segundo uma
unidade de medida chamada tempo.
O minucioso trabalho analítico de Rusche e Kirchheimer formulou a hipótese da
prisão dissuasiva ao colocar em primeiro plano uma suposta correlação racional entre
delito e pena e dissimular relações que perpassam o desenvolvimento econômico de
uma sociedade e as ofertas e demandas de mão de obra e o valor da vida humana
condicionada a escolha de métodos punitivos mais ou menos humanizados. Além desse
elementos os autores perceberam o princípio do less elegebility8 que conduz e estrutura
o funcionamento das prisões e suas políticas públicas ao estabelecer que a vida na
prisão não pode ter condições melhores do que aquelas infligidas aos trabalhadores
livres.
Escapando dos diagnósticos histórico-criminológicos que se debruçam sobre
uma determinação econômica que observa o poder encarnado no aparelho de Estado,
Foucault, por sua vez, se debruça sobre as especificidades das relações de poder-saber
que o conformam as instituições prisionais. Em Vigiar e Punir (1975) a prisão surge
como um lugar panóptico de visibilidade da delinquência ao mesmo tempo em que o
7

Vide PACHUKANIS, Evgeny Bronislanovich.Teoria Geral do Direito e o Marxismo. Rio de Janeiro:
Renovar. 1989. p. 107-139 e 183-202. RUSCHE, Georg e KIRCHHEIMER, Otto. Punição e estrutura
social. Rio de Janeiro: Revan, 2004.p.15-23.
8 A origem dessa perspectiva se concentra primordialmente no princípio da less eligibility,
introduzido na Inglaterra pelo Poor Law Amendent Act, segundo o qual as condições de trabalho
e disciplina nas Casas de Correção não podiam ser tão atrativas quanto o pior emprego possível
Dora destes estabelecimentos. Almejava-se com isso mostrar a classe trabalhadora que a opção
do encarceramento às classes trabalhadoras era menos elegível. Cf. BLOY, Marjie. The principle
of less elegibility. Disponível em: http://www.victorianweb.org/history/poorlaw/eligible.html
Acesso em: 07/11/2016.
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direito penal formula enunciados fundamentais sobre o crime (DELEUZE, 1988: 57-58).
Em outras palavras, o enunciado da prisão é a delinquência, ou ainda, que seu produto
é o delinquente (FOUCUALT, 2012: 262-263).
Foucault defende que a passagem do suplício para o regulamento de casas de
encarceramento se sustentam em uma mudança política de poder. Se antes a punição
e exibição dos corpos era uma ritual político de produção e demonstração, afirmação de
poder soberano, do poder do rei sobre a vida e morte de seus súditos, com a prisão e
regulamentos do direito penal e processual, entre outros, poderes disciplinares, de uma
racionalidade que atravessa disposições criminosas mais do que crimes em si. Segundo
o autor, o nascimento da prisão emerge sob um discurso iluminista humanizador e
racional da pena que dissimula a intensificação e ampliação da ´punição. Aprisionar no
lugar de esquartejar e enforcar em patíbulos não é punir menos, nem com mais
humanidade, é punir melhor. A passagem para a prisão realiza uma operação, segundo
o autor, em que com menos recursos pune-se mais eficazmente e economicamente
(GODOI,2011: 146).
A eficácia econômica angariada pela prisão é explicada por Foucault através do
conceito de ilegalismos-lei. Segundo o autor, no Antigo Regime, período de regência de
um poder soberano concentrado na figura do rei, havia uma ampla tolerância dos
ilegalismos das elites como das classes populares. O dispositivo delito-suplício era
apenas acionado quando a ação voltava-se direita ou indiretamente contra o poderio do
rei. Com a ascensão burguesa ao poder e o avanço da industrialização, reconfigurouse a conceituação de ilegalismos, a começar pela sua formalização em lei. A lei passou
a gerir ilegalismos com destaque para crimes contra a propriedade, destacando maiores
atenções das classes dominantes. Como destaca Deleuze (2005: 39), Foucault discorre
sobre a criação de um sistema punitivo que permitia uns, tornando-os possíveis ou
inventando-os como privilégios de classes dominantes, ou, mesmo fazendo-os servir às
classes dominantes.
Em suma, Foucault situa a prisão e seus engendramentos políticos numa ampla
estratégia de controle social atravessada por diversas relações de poder e saber ao
diagnosticar a atuação desta na gestão ilegalimos e produção de uma delinquência
domesticável e operacionalizável seja para viabilizar lucros para o mercado ilícito, seja
para policiar e suplantar associativismos populares, seja para dissimular pelo escândalo
que provocam outros ilegalismos que são e devem ser tolerados (GODOI, 2011: 147).
É exatamente diante de postulados trazidos por essa matriz analítica que o
presente trabalho problematiza a ressocialização, finalidade da pena privativa de
liberdade, como estratégia de poder que atravessa o dispositivo prisional e os corpos
da população encarcerada. A pesquisa adota ditames metodológicos genealógicos que
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supõem o poder como relações de forças produtivas, não concebido como uma
propriedade apta a conceber privilégios à classe dominante, mas um exercício atual de
sua estratégia. Desvia-se da concepção de “O Poder” para concebê-lo como efeito de
conjunto de suas posições estratégicas (FOUCAULT, 2012: 29). O poder como
resultante de uma multiplicidade de engrenagens e táticas não é observado apenas
como uma obrigação, proibição ou mera repressão, mas como apto a produzir realidade,
verdade, antes de ideologizar ou mascarar (DELEUZE, 1988: 38).
O surgimento do projeto de ressocialização: tecnologia jurídico-política de um
Estado Social
O estudo das doutrinas da pena, que justificam normativamente a existência e o
funcionamento das instituições prisionais, tradicionalmente se fundamenta com a
clássica divisão entre as teorias absolutas (retributivas), relativas (preventivas) e mistas.
Segundo Rodrigo Duque Estrada (2014: 19), as chamadas teorias absolutas concebem
a pena como um fim em si mesmo (justa retribuição), sem qualquer outro escopo,
analisando o fato criminoso sob uma ótica pretérita. Já a teoria relativa (preventiva)
observa a pena a partir dos fins que esta pode alcançar (utilidade para impedir a
realização de novos delitos), ou seja, uma projeção voltada para o futuro. Enquanto, as
teorias mistas, por sua vez, principiam a tentativa de sobreposição dos aportes
apresentados pelas teorias absolutas e relativas.
Em relação as teorias relativas ou preventivas, onde está o foco da discussão do
presente trabalho, nota-se que concentram as justificativas para enervar futuras práticas
delitivas, seja pela coletividade (prevenção geral), seja pelo condenado (prevenção
especial). Em outras palavras, se a prevenção geral funciona como aviso para aqueles
que ainda não delinquiram, desempenhando um efeito de dissuasão da coletividade por
meio da cominação, aplicação e execução de reprimendas (prevenção geral negativa),
a prevenção especial dirigir-se-ia à figura do condenado perseguindo sua “correção”,
“tratamento”, “disciplina” ou “ressocialização” (prevenção especial positiva), ou ainda
sua neutralização (prevenção especial negativa).
É no período pós-guerras mundiais, marcado por alterações nas relações
econômicas, que surgiu a necessidade de o Estado atuar para organizar as atividades
produtivas, direcionando-as para o esforço de guerra, o que abriu passagem para
intensificação de um experiência intervencionista estatal concreta (SCAFF, 2001: 88)9.

Segundo Scaff (2001: 88), “a guerra provocou a destruição do mercado natural e ocasionou enormes
perdas, requerendo a atuação do Estado no sentido de evitá-las, além de provocar o aumento numérico e o
surgimento de um consciência de classe entre os operários, cuja organização se intensificou nessa época, e
9
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No Welfare State ao Estado é atribuída uma função socializante, momento de avanço
dos chamados direitos sócias (segunda geração), quando a todo cidadão é garantido
(em tese) o direito à alimentação, à saúde, à educação, ao pleno emprego, enfim direitos
básicos para a garantia de uma existência digna (MORAIS, 2001: 70-80). Destaque-se
que é exatamente nesse momento histórico que as ideias extremistas de prevenção
especial pela inocuização dos apenados são substituídas por ideias correcionalistas, em
que o homem criminoso passa a ser vistos como indivíduo que precisa de ajuda
(GUIMARÃES, 2007:192-193).
As teses preventivas especiais positivas, ou ainda, a tecnologia jurídico-politica
da ressocialização são desenvolvidas no fluxo da internalização dos direitos humanos10,
da expansão dos direitos sociais (direitos de segunda geração), da humanização das
relações sociais, do reconhecimento da dignidade da pessoa humana e do Estado de
bem-estar social. Segundo Garcia-Pablo de Molina (1984:57), o Estado social, ativo
gerador, atento e preocupado com as causas do delito, assumiu a bandeira da
ressocialização. A instituição prisional sofre uma radical mudança de enunciado
marcado pela crença de que não existiriam mais delinquentes incorrigíveis e sim
criminosos não corrigidos (CUELLO CALLON, 1974:23-24).
Alicerçada em ‘novas’ tecnologias normalizadoras11, as políticas públicas que
agenciam o funcionamento da instituição prisional passaram a legitimar a sua existência
não apenas pela suposta capacidade de retribuição, intimidação e neutralização, mas
também pelo discurso de reinserção e reeducação do delinquente. Nesse prospecto, a
pena ganha a representação de um bem para o condenado – moral e psicofísico – vez
que o delito como sintoma poderá ser sanado através da instituição prisional (Estado)
pelo benéfico remédio social da pena (GUIMARÃES, 2007: 205). Segundo Zaffaroni et
al (2003: 127) é como se o Estado passasse a possuir o direito de modular a essência
da pessoa, já que sabe o que é melhor para a vida de todos, impondo as mesmas seu
modelos de ser humano ideal.

cujo poder político passou a ser mais respeitado, possibilitando o enfrentamento dos meios de produção”.
SCAFF, Fernando Facury. Responsabilidade Civil do Estado intervencionista. Rio de Janeiro: Renovar,
2001.
10
Nesse contexto países de aliaram na Conferência de São Francisco em 1945 e elaboraram a
Carta das Nações Unidas (26 de junho de 1945), bem como a Organização das Nações Unidas.
Em 10 de dezembro de 1948 foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
11 O correcionalismo foi uma das vertentes teóricas que mais aprofundou o estudo sobre a
transformação qualitativa dos condenados através do cumprimento de pena. Nessa linha de
pensamento a pena teria uma função tutelar protetora do delinquente, configurando-se em uma
pedagogia correcional. Outras teoria que defendiam a reforma total do infrator foram sintetizadas
e consolidadas na segunda metade do século XX pelo denominado movimento de “Defesa
Social”, cujos maiores expoentes foram FIlippo Gramática e Marc Ancel. Cf. ANITUA, Gabriel
Ignacio. História dos pensamentos criminológicos. Rio de Janeiro: Revan: Instituto Carioca de
Criminologia, 2008.
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A roupagem técnica, humanitária e bondosa da ressocialização, fortemente
influenciado por teorias defensoras de direitos humanos, dissimula a clara e incisiva
utilização da instituição prisional como forma de controle social destinada a
determinadas classes sociais com o fim precípuo de manter a escala vertical da
sociedade, pela via da disciplina social que se circunscreve em torno de interesses
econômicos e políticos amplamente segmentados (GUIMARÃES, 2007:212). O discurso
de correntes paternalistas de controle social – vinculados à etiologia do perigosismo
penal – escamoteia pelo quadro institucional da prisão a violência estrutural, sistemática,
oriunda da gestão capitalista para sobrepor explicação da violência criminal individual.
Menos sofrimento, mais suavidade, mais respeito e ‘humanidade’. O suposto
afrouxamento da severidade penal, repete-se e atualiza-se na história da prisão através
da formulação da política pública para execução penal da ressocialização. Conforme
visto anteriormente, como ensina Foucault (2012), os mecanismos punitivos são
capazes de adotar novo tipo de funcionamento através do deslocamento do objeto da
ação punitiva. O suplício do corpo foi sofisticado para intervenções profundas sobre o
coração, intelecto, vontade e disposições mais uma vez.
Aceitou-se passivamente a intervenção caritativa do Estado para administrar as
assimetrias sociais além muros ou, como opção restava o cumprimento de uma pena
privativa de liberdade cujos fins seriam às ideologias da reintegração, ressocialização,
reeducação, reinserção, entre outros discursos técnicos, jurídicos-políticos dotados de
‘humanidade’. Tratava-se de uma finalidade, que inclusive foi adicionada no projeto de
elaboração da Lei de Execução Penal brasileira, para complementar a legitimidade
retributiva da instituição penal12.
Ressocialização, uma mera contradição e impossibilidade das políticas públicas
para execução penal?
Como destacam Eugênio Zaffaroni e Nilo Batista (2003: 113), a norma que atribui
à execução da pena a finalidade de proporcionar condições para harmônica integração
social do condenado confere à instituição prisional uma função que as ciências sociais
comprovadamente destacaram ser impossível.
Nos estudos de políticas públicas, por exemplo, há inúmeras de análises que
apontam dificuldades para implementação de programas de socialização – vide, por
exemplo, pesquisas que abordam a temática do Bolsa Família. Abordam-se, por
12

Como destaca Juarez Cirino dos Santos (2009: 496) a repressão retributiva é de fato a
expressão de um Direito Penal desigual, que promove a seletiva criminalização dos
marginalizados sociais do mercado de trabalho, reforçando os instrumentos formais e ideológicos
de controle social. Cf. CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito Penal. Parte Geral. Curitiba: ICPC
- Lumen Juris, 2009)

Anais III Encontro PDPP - Página 10

exemplo, as dificuldades que perpassam por questões como escassez de verbas,
condições sociais, falta de interesses políticos e até mesmo problemas na adaptação
da realidade com a respectiva proposta política. Nesse prospecto, como pensar a
implementação de programa de ressocialização no âmbito da prisão, que padece de
absoluta irrealizabilidade, pela própria essência do encarceramento, em especial no
Brasil? Interessante observar que o Estado não dispõe de políticas públicas efetivas e
duradouras no sentido de integrar socialmente os egressos. Além disso, por si só o
encarceramento é fator de desagregação familiar, repúdio social e rotulação (MOURA,
2000), sendo tais características ontologicamente incongruentes com a pretendida
finalidade de proporcionar condições harmônicas para a (re)integração dos
condenados.
A grande arbitrariedade que subjaz a tecnologia jurídica-política da
ressocialização subjaz primordialmente pela falta de definição13 do que seria a ação de
regenerar alguém, bem como pela discricionariedade a ser utilizada para alcançar seus
fins14. A grande debilidade da prevenção positiva da pena pode ser observada ainda
pela impossibilidade de averiguação empírica. Destaca Bottke (1997: 56-57) que não é
possível falar em termos racionais que a instituição penal, como meio de formação de
sujeitos, possa criar barreiras psicológicas nos membros da sociedade, nem, muito
menos, sobre o cidadão-criminoso.
Além da impossibilidade da implementação de uma política pública de execução
penal ressocializadora, é possível perceber também uma contradição normativa. A
Constituição de 1988 estabeleceu vínculos à pena e ao seu modo de execução,
partindo, fundamentalmente, do princípio da legalidade (art. 5º, XXXIX). A intervenção
constitucional limita quanto à espécie de sanção (art. 5º, XLVII), o sujeito a ser
sancionado (art. 5º, XLV) e o modus operandi de cumprimento da pena (art. 5º, XLVIII
e L). Impôs também normas de garantias dos presos assegurando direitos inalienáveis
e indisponíveis os quais o Estado não pode restringir, pois versam sobre a integridade
física e moral daquele sujeito temporariamente limitado em sua liberdade de ir e vir
(art.5º, XLIX). Outrossim, quando aborda direitos políticos, a Carta Magna suspende a
capacidade eleitoral enquanto durarem os efeitos da sanção penal (art. 15,III)15. Além
13

Observe-se que na legislação brasileira não qual qualquer referencia definidor do que seria
descritivamente a ressocialização. Nesse sentido, é preciso notar ainda que não á qualquer
consenso na doutrina do que seria tal ação regenerativa de cidadãos-criminosos.
14 O termo “ressocialização” se converteu em uma “Modeword”, em uma palavra da moda que
por todo mundo se emprega, e não somente entre os juristas, sem que ninguém saiba o qu queira
dizer com isto. Segundo Muñoz Conde (1979:93) a ressocialização demarca as contradições que
envolvem o Direito Penal, visto que só serve para aumentar as diferenças entre ricos e pobres,
para defender os interesses daqueles e para controlar e discriminar e marginalizar através do
castigo.
15 Cf. CARVALHO, Salo de. Pena e Garantia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
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dessas, não há que se falar em outras possibilidades de intervenção estatal nas
liberdades individuais do cidadão que violou o preceito legal, inclusive no que tange a
preceitos de feição ‘humanizadora’ originários do movimento da Nova Defesa Social16
que visa identificar os sujeitos perigosos ressocializando-os a partir de uma
preocupação moral de emenda como toques médico, psiquiátrico e quiçá religioso.
Nesta direção, é preciso lembrar que o Código Penal prevê que o preso conserva
todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade (art. 38) e a Lei de Execução
Penal, ao estabelecer que condenado e ao internado são assegurados todos os direitos
não atingido pela sentença e pela lei (art. 3º), além de vedar qualquer distinção de
natureza racial, social, religiosa ou política (art. 3º, parágrafo único). Vale isto para
refletir sobre a finalidade que deve guiar a instituição prisional e a execução da pena,
visto que ainda que dotadas de um aspecto aparentemente dirigido a influenciar de
modo positivo a personalidade do recluso não é constitucionalmente permitido a
imposição de qualquer tratamento coativo ao recluso, que não está obrigado a
submeter-se a tratamentos regenerativos. O cidadão-condenado é sujeito de direitos,
possui autonomia de vontade, possui direito à diferença e à autodeterminação, e precisa
ser tratado como tal.
A pessoa presa é um sujeito dotado de direitos fundamentais. Tal fato não é afastado
ou mitigado pela aplicação de uma pena privativa de liberdade. Nesse sentido, é
garantido ao cidadão-condenado a igualdade de tratamento, salvo quanto a exigência
da individualização da pena (art. 41, XII), norma estanque deve ser interpretada e
aplicada de modo a abranger não somente a isonomia entre presos, mas também entre
estes e as pessoas livres, vez que a Lei de Execuções Penais menciona genericamente
a “igualdade de tratamento”, não fazendo qualquer distinção (ROIG, 2014: 54).
É garantido tanto ao cidadão-preso, quanto a coletividade (sociedade além muros),
a

garantia

aos

direitos

civis

e

liberdade

civis

clássicas17,

de

natureza

preponderantemente negativa, no sentido de que em regra, constituem limitações ao
agir estatal ou imunidades em face do Estado. Os chamados direitos de liberdade,
direitos de primeira geração, direitos e cunho negativo ou direitos de defesa
(CANOTILHO, 2003: 395), liberdade de autonomia ou direitos negativos, estando
16

Sobretudo no pós-guerra sobrevêm modelos repressivos baseados em intervenções
ambíguas, próprias de um Estado Social preventivo, cujas políticas criminais situam-se entre
filantropismo e controle social intensivo. O movimento é popularizado com Marc Ancel
consagrando a ressocialização terapêutica. Ibid. p. 68-75.
17 Em relação as liberdades civis clássicas, Ingo Wolfgang Sarlet enumera, exemplificativamente,
o direito à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei, bem como as liberdades
reconhecidas sucessivamente, como, exemplificativamente, as liberdades de expressão coletiva,
consistentes nas liberdades de expressão, imprensa,manifestação, reunião e associação, e
algumas garantias processuais, como o due process of law, o habeas corpus e o direito de
petição. (SARLET, 2008: 55-56)
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vinculados ao status negativo (SARLET,2006 :56) são inclusive dotadas de caráter
vinculante18. No Brasil, Estado que se pretende constitucional ou democrático de direito,
a afirmação ganha clareza com a leitura do art. 60, §4º, IV da Carta Magna, o qual
estabelece

os

direitos

e

garantias

fundamentais

como

cláusulas

pétreas,

impossibilitando sequer que sejam objeto de deliberação à proposta de emenda
constitucional tenente a aboli-los - não só o poder legislativo ordinário como o originário
(reformista) são ilegítimos para suplantar os direitos e garantias fundamentais.
Em suma, os direitos civis habilitam seus titulares a exigir primordialmente - mas não
exclusivamente – uma abstenção, um não agir estatal, representado, ipso facto, limites
à referida atuação (SGARBOSSA, 2009: 11). Configura-se, de forma resumida, uma
primeira geração de diretos19 que fixam importantes conquistas do cidadão na esfera
pública e em face do Estado, pois taxa os limites ao agir do Estado em face dos
particulares e, por outro lado, possibilita a interferência dos cidadãos sobre as decisões
tomadas pela estatalidade, seja através dos expedientes da democracia representativa,
seja através dos institutos de democracia direta ou semi-direta, como os plebiscitos e
referendos. Ressalte-se que no que tange ao cidadão-preso, em relação aos direitos
civis, diante do cumprimento da a pena privativa de liberdade, apenas o exercício dos
direitos políticos lhe são afastados primordialmente (art. 15, III da CF).
O primado dos direitos fundamentais demonstra que a Lei de Execuções Penais,
principal responsável por delinear os limites da instituição prisional, não são
condescendente – ainda que formalmente – com os preconceitos de qualquer natureza
(DOTTI, 1991: 242). É exatamente nessa perspectiva que a Exposição de Motivos da
LEP estabelece a norma do art. 3º como proclamação formal de garantia, que ilumina
todo o procedimento da execução (item 66), além de dispor que é comum, no
cumprimento das penas privadas da liberdade, a privação ou a limitação dos direitos
inerentes ao patrimônio jurídico do homem e não alcançados pela sentença
condenatória. Essa hipertrofia da punição não só viola a medida de proporcionalidade
como se transforma em poderoso fator de reincidência, pela formação de focos
criminógenos que propicia (item 20).

18

Os direitos fundamentais para além do caráter exclusivamente descritivo, transforma a Carta magna em
referencial hermenêutico dos conteúdos sucetíveis às deliberações do legislador, inclusive constituinte
porque situada em nível superior , porque situada em nível superior ao próprio poder legiferante (ordinário
ou originário). (CARVALHO,2008: 104-105)
19
A expressão gerações de direitos é duramente criticada na medida em que corrobora a idéia de
divisibilidade dos direitos de diferentes “gerações”. Entretanto, a expressão tem valor didático, ou seja,
consiste em uma alegoria da sucessão de períodos históricos em que direitos de diferentes espécies são
reconhecidos pelos Estados e pela comunidade internacional. Hordiernamente, opta-se por falar em
dimensões dos direitos fundamentais, haja vista que direitos tradicionalmente reputados negativos possuem
facetas positivas – direitos a prestações – e, igualmente, direitos tradicionalmente rotulados de positivos
possuem facetas negativas intrínsecas – direitos a abstenções. (SARLET, 2009: 54-55).
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Através de uma análise sistema das leis é possível diagnosticar a
ressocialização como uma resposta constitucionalmente inadmissível – Estado
constitucional ou democrático de direitos -, vez que a sanção penal e a política pública
arraigada na execução não podem trazer consigo uma imposição de regulação moral
dos sujeitos, pois haveria uma ruptura do princípio de secularização (laicização)
(CARVALHO, Salo de, 2008: 158). Salienta Amilton Bueno de Carvalho (2001: 1-9) que
a secularização é a separação entre a cultura eclesiástica e as doutrinas filosóficas,
especialmente entre a moral do clero e a forma de produção da ciência. Assim, as
instituições estatais, como é o caso da prisão, não devem intervir coercitivamente na
vida moral dos cidadãos e nem tampouco incentivar coativamente sua moralidade, mas
apenas tutelar sua segurança impedindo que lesem uns aos outros. O princípio da
secularização congrega diversos princípios/direitos, como, por exemplo: dignidade da
pessoa humana (art. 1º, III da CF); inviolabilidade da intimidade e do respeito à vida
privada (art. 5º, X da CF); resguardo da liberdade de manifestação de pensamento
(art.5º, IV da CF), liberdade de consciência e crença religiosa (art. 5º, VI da CF);
liberdade de convicção filosófica ou política (art. 5º, VIII da CF); garantia da livre
manifestação de pensar (art. 5º, IX da CF).
No mesmo sentido, Anabela de Miranda (2001:165), coloca que o Estado
contemporâneo de natureza laica e secular, não possui legitimidade para impor aos
cidadãos códigos morais, logo não há que se falar no estabelecimento de uma prisão
que tenha como fundamento transformar o homem criminosos num bom pai de família.
A imposição de uma pena privativa de liberdade não sujeita (ou pelo menos não deveria)
a liberdade de consciência, nem a implantação de uma política pública de higiene moral
para transformar o homem-criminoso.
Faz mister destacar que observar as contradições e impossibilidades da
ressocialização como objetivo da pena e da política pública para a execução penal é
fundamental, porém não é tudo. Assim como foi necessário um deslocamento de matriz
analítica para compreender as especificidades da prisão, suas funcionalidades
estratégicas e causas obtusas, o mesmo se dá no que tange a ressocialização. Nesse
sentido, como demonstrado nos itens anterior, a ressocialização diagnosticada como
uma tecnologia jurídica-politica permite observar a arregimentação de uma operação
caracterizada pelo intervencionismo estatal, paternalismo, arbitrariedade, verticalismo,
repressão e estigmatização, escondendo, falaciosamente via uma aura de direitos
humanos, o real exercício de poder punitivo (potestas puniendi) típico de um Estado
Penal (policial) e não tão Social (ROIG, 2014: 22).
É exatamente nesse contexto que emerge o esforço teórico em explicar as
virtudes utilitárias e axiológicas do diagrama formado pela instituição prisional (instituto),
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direito penal (enunciado), representado por ora pela tecnologia juridico-política da
ressocialização, e delinquência (conteúdo). Dissimula-se pelo jogo concreto das formas
jurídicas (saber-poder) uma filosofia da dominação20 e da normalização, através da qual
a nobre missão da pena seria garantir a vigência da norma e dos valores, por este
protegido em prol do bem estar social.
O suposto caráter acrítico, conservador e tecnocrático da ideia de
ressocialização que hoje se acentua na globalização neoliberal. Sob o discurso de
agilização e modernização da economia, almejando a proteção da política econômica
de mercado e a diminuição do intervencionismo estatal, a palavra de ordem é privatizar,
concedendo à iniciativa privada a gestão de setores imprescindíveis à atividade pública,
suplantando a ideia do Estado gestor de políticas sociais para concorrente enfraquecido
nessas áreas (ZAFFARONI, 1997: 35-36). Está em voga, em pleno desenvolvimento, o
desmonte do Estado de bem estar social para substituí-lo paulatinamente pela iniciativa
privada em setores estratégicos (lucrativos), dentre eles, certamente, o sistema de
controle social penal, representado mais evidentemente pela instituição prisional.
A denominada globalização da economia - política baseada no mercado livre e
aberto, na desobrigação do Estado pelas políticas sociais, na desfronteirização do
capital, sustentada pelo neoliberalismo – representa para Bourdieu (1997: 215 – 223) a
antítese do Estado social, haja vista que grupos dominantes são o segmento protegido,
com uma profusa transferência de fundos públicos para as mesmas, resultando em uma
contenção ou mesmo supressão de políticas democráticas, com a eliminação de gastos
sociais que beneficiariam a população. Em suma, o pensamento neoliberal representa
o abandono do Keynesianismo e das políticas públicas de caráter social (DORNELLES,
2002: 121).
Dentro desse prospecto, a tecnologia jurídico político da ressocialização não é
afastada, ainda que tenha como bases de formação o intervencionismo estatal na vida
dos cidadãos, pelo contrário esta é ressignificada aos ditames da nova atualidade. A
ressocialização, assim como o discurso dos Direitos Humanos, pretensamente
retomado na globalização neoliberal, encontra-se petrificado em sua passividade
ornamental, formal (GUIMARÃES, 2007: 275). Prega-se o respeito e a tolerância à
pluralidade axiológica, que não conseguem superar o papel de mera petição de
princípios, vez que o fosso da exclusão social se expande diariamente.
A ressocialização e seu conceito carente de significado rígido e específico, que
dificulta o controle racional e a análise critica, são manejados livremente como peças

20

Cf. ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência
à violência do controle penal. Porto Alegre: Livraria do advogado, 1997.
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retóricas21 dentro do diagrama político e econômico que visa à maximização do lucro de
um número relativamente pequeno de interesses particulares. No caso brasileiro, por
exemplo, a palavra “ressocialização” é encontrada cinco vezes no Projeto de Lei
513/2011 e, em todas as aparições, sem exceção, esta tecnologia jurídica-política é
utilizada não somente para demarcar a finalidade ‘humanizadora’ da instituição
prisional, mas principalmente para legitimar a parceria público-privada. Nos dizeres da
futura lei22, a presença da iniciativa privada abre a possibilidade de “ressocialização
eficiente” dos apenados em face do investimento que se faz na pessoa do preso, já que
o trabalho é obrigatório e está a livre disposição para exploração da empresa
concessionária, desde que respeitados os limites legais.
Nesses moldes, é possível observar como a ressocialização legitima sob a forma
de verdade jurídica uma operação econômica decisiva no interior da instituição prisional,
na medida em que é ao mesmo tempo uma peça interna no aparelho de produção e
uma engrenagem específica do poder disciplinar (normalizador)23. Tal fato fica ainda
mais questionável ao se destacar que o trabalho do preso não está sob o regime das
Consolidações das Leis do Trabalho (CLT), sendo apenas de vínculo administrativo (art.
28, §2º da LEP), ou seja, sem qualquer reconhecimento do vínculo empregatício ainda
que presentes os elementos do contrato de trabalho como pessoalidade, não
eventualidade, subordinação e onerosidade, não tendo direito a férias, 13º salário e
outros benefícios concedidos ao trabalhador livre. Não há que se falar em vinculo
empregatício, pois não há autonomia de vontade para configurar a consagração de um
contrato de trabalho, há apenas um dever imposto.
Simplesmente por repetir veementemente o termo “ressocialização” - mesmo
sem definir o que seria a tal “ressocialização”, e muito menos o que seria uma
“ressocialização eficiente” - a ação social do Estado como gestor de políticas públicas é
taxada como nefasta, ineficiente e deletéria. Nesse sentido, só as forças do mercado
estariam aptas a intervir, constituindo-se em única instância de mediação social,
inclusive intramuros prisionais.

21

Cf. MATHESEN, Thomas. Juicio a la prision. Buenos Aires: Ediar, 2003.
“A terceirização trará ganhos ao mirar os seguintes fatores: obrigatoriedade de trabalho para o preso;
capacitação profissional; e educação. São fatores fundamentais para um processo de ressocialização
eficiente. Para tanto, a iniciativa privada precisa estar livre para explorar a mão-de-obra do preso como bem
quiser, respeitados, obviamente, os limites legais. A lógica econômico-privada garantirá uma autoregulação do sistema que só trará ganhos para a sociedade, pois possibilitará o que o sistema atual não
possibilita, a ressocialização, e, talvez, no longo prazo, a auto-suficiência”. Disponível: <
http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/95009.pdf>. Acessado em:
23
Cf. MARX, Karl: “Essa função de vigilância, de direção e de mediação se torna a função do capital,
assim que o trabalho que lhe é subordinado se torna cooperativo, e como função capitalista ela adquire
características especiais”. (O Capital. Livro I, quarta seção, cap.XIII).
22
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Por fim, diante do exposto, diagnostica-se que a ressocialização, como
prevenção geral positiva da pena privativa de liberdade, apesar do esforço teórico para
atuar como contraposição da prevenção geral negativa, é na verdade não só uma
doutrina de viés extremamente autoritário que aniquila qualquer expressão da
autonomia de vontade do cidadão-preso, visando o seu adestramento, como também
uma pode ser manejada como peça retórica funcional legitimadora da participação direta
da gestão da iniciativa privada no controle social repressivo e opressivo.
Conclusão
Michel Foucault, em Vigiar e Punir (2012), percebe a complexidade do papel
desempenhado pelas instituições penais, bem como as finalidades sociais da punição.
Para explicar seu diagnóstico o autor discorre sobre dois modelos repressivos que
pendem entre os suplícios e as disciplinas - entre o castigo e a vigilância - sendo
atravessados horizontalmente pelo objetivo de generalização da punição. Com a
extinção do patíbulo melancólico das punições, em decorrência do surgimento dos
movimentos ilustrados humanistas, a teatralidade física da instituição prisional e da pena
ganha novos atores, peças e diálogos.
É exatamente nesse contexto que o presente trabalho tenta abordar o papel
desempenhado pela ressocialização como finalidade da pena privativa de liberdade. Ao
iluminar e interrogar as relações de poder que permeiam a tecnologia jurídico-política
da ressocialização como finalidade da pena privativa de liberdade, pretende-se abrir
espaço não só para percebê-la como um poder adestrador, normalizador, dos
encarcerados, mas também como uma resposta constitucionalmente inadmissível –
Estado constitucional ou democrático de direitos -,vez que a sanção penal e a execução
não podem trazer consigo uma imposição de regulação moral dos sujeitos, pois haveria
uma ruptura do princípio de secularização (laicização).
Ficou suficientemente demonstrado ao longo do trabalho que a tecnologia jurídicapolítica da ressocialização escamoteia pela roupagem ‘humanizante’ o agenciamento
disciplinar dos corpos e o adestramento das almas condenadas. Esse feixe de poder
disciplinar empregado como enunciado da instituição prisional funciona como
instrumento moderno de poder, o qual contraditoriamente – ou não – é diametralmente
oposto ao regime de legalidade do Estado de Direito, sendo impossível concebê-los no
interior da estrutura jurídica garantista, tanto no plano do ser (eficácia) quanto no dever
ser (validade formal material).
Através de um deslocamento de matriz analítica, foi possível observar a
ressocialização no âmbito da execução penal como uma tecnologia jurídica que anuncia
uma finalidade de proporcionar a harmônica integração social, porém esconde
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falaciosamente o exercício de poder punitivo típico de estado de polícia, caracterizado
pelo paternalismo, arbitrariedade, repressão e estigmatização. Vale relembrar que a
ideia harmônica de socialização (integração social) pressupõe a existência de uma
sociedade homogênea e pacífica (cujos valores deve o recluso se integrar
harmonicamente), quando na verdade é plural, seletiva e palco de disputas entre
ideologias, concepções morais e etc (ROIG, 2014: 22).
Nesse sentido, a ressocialização ao propagar o enunciado de proporcionar
condições para uma harmônica integração social do recluso confere a instituição
prisional uma função que, conforme explicado repetidamente, as ciências sociais
comprovadamente declaram ser impossível, devendo o intérprete realizar uma
interpretação progressiva, adotando precauções para que, de uma lado, evite a
acentuação das características deteriorantes da prisonização e , de outro, oferecer – e
não impor – possibilidades de que os presos diminuam seu nível de vulnerabilidade ao
poder punitivo.
Destaque-se que é impossível, nos limites desse artigo, esgotar toda a riqueza
e complexidade dos estudos e autores abordados, assim como de todo o
questionamento em torno das relações de poder que atravessa a ressocialização no
âmbito do sistema prisional. Entretanto, o referido recorte se faz necessário para
mobilizar a tradição teórica para uma outra perspectiva de abordagem crítica sobre a
ressocialização da pena e das políticas públicas para a execução penal, vez que há, por
exemplo, uma gama crescentes de prjetos defendendo a implementação de políticas de
privatização do sistema penitenciário, vide PL nº 513/201124, em que é oferecido uma
espécie de panaceia apta a implementar formulas alternativas de financiamento da
construção de novos estabelecimentos, técnicas otimizadoras de gestão empresarial na
administração das prisões e, sobretudo, criar condições propícias para uma efetiva
ressocialização dos detentos (MINHOTO, 2002).
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O papel do Ministério Público no acompanhamento das Operações
Urbanas Consorciadas na cidade do Rio de Janeiro
Ana Paula Soares Carvalho
Mariana da Gama e Silva Werneck

Desde o início dos anos 2000, a cidade do Rio de Janeiro vem passando por
profundas transformações no seu espaço urbano vinculadas ao ciclo de grandes
eventos esportivos. Com a conquista dos Jogos Olímpicos, em outubro de 2009, tais
transformações levaram à constituição de uma nova centralidade na Barra da Tijuca e
à reconfiguração da Zona Portuária.
Como se sabe, foi na Barra da Tijuca onde se concentraram grande parte dos
equipamentos esportivos da Olimpíada, bem como os vultosos investimentos em
obras de infraestrutura, sobretudo, em mobilidade. Dentre as instalações olímpicas ali
construídas, talvez o Campo Olímpico de Golfe tenha sido o principal alvo de
polêmica. Realizado por meio de uma parceria público-privada e atrelado à operação
urbana consorciada para implantação do Parque Nelson Mandela, o projeto sofreu
severas críticas da opinião pública e da sociedade civil organizada, levando à
intervenção do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) em 2013.
Paralelamente, a revitalização da Zona Portuária – projeto mais conhecido
como Porto Maravilha – confirma-se como um dos conjuntos de intervenções mais
robustos da história da cidade. Instituído por meio de uma operação urbana
consorciada (OUC) que abrange aproximadamente 5 milhões de m², o Porto
Maravilha inclui a reestruturação das redes de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, iluminação e telecomunicações, além de um projeto de mobilidade que
englobou a demolição do Elevado da Perimetral e a implantação do Veículo Leve
sobre Trilhos (VLT) – tudo a cargo de duas outras parcerias público-privadas. Com
tamanho escopo de obras e seus efeitos sobre a rotina dos cariocas, a revitalização
sofreu questionamentos, mais uma vez, do MP-RJ, o que levou à produção de um
Termo de Ajustamento de Conduta.
Esse ciclo de intervenções já foi objeto de um conjunto significativo de
pesquisas acadêmicas (GUIMARÃES, 2015; WERNECK, 2016; SARUÊ, 2016;
MEDEIROS, 2014, entre outros). Embora dialogue com esses trabalhos, a discussão
aqui proposta parte de uma abordagem um pouco distinta e ainda pouco explorada.
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Acionada em ambos os projetos, a OUC - que permite ao poder público captar
recursos privados para investir em infraestrutura na requalificação dos espaços
públicos - é instrumento inserido no ordenamento jurídico brasileiro por meio do
Estatuto da Cidade, lei federal que dá parâmetros mínimos para a condução
da política urbana no Brasil e tem como princípios a gestão democrática das cidades e
a promoção da função social da propriedade. Tendo isso em vista, nesta análise das
transformações na Zona Portuária e da construção do Campo Olímpico de Golfe temse como objetivos: refletir sobre a adequação do instrumento da OUC aos princípios
estabelecidos pelo Estatuto; e analisar a atuação dos operadores do direito,
especialmente dos membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no
acompanhamento da realização dessas obras. Dito de forma muito simplificada, o que
se pretende é analisar em que medida a legislação e os fiscais da lei operam para
salvaguardar o interesse público e quais são os seus limites.
A metodologia adotada consiste na revisão da literatura referente aos temas
apontados; leitura e análise dos marcos regulatórios e contratos relativos às obras em
questão; leitura e análise de documentos produzidos pelo Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro referentes às obras em questão; e entrevistas com membros
dessa instituição.
O trabalho está divido em três partes: breve introdução sobre as OUCs no
Brasil e discussão sobre as operações que estão no centro da análise deste artigo
(Porto Maravilha e Parque Nelson Mandela); discussão sobre a atuação do MP-RJ no
controle das atividades do Poder Público no âmbito dessas operações; e considerações
finais.
Operações urbanas consorciadas e seus usos na cidade do Rio de Janeiro
A OUC talvez seja o mais polêmico dos instrumentos criados pelo Estatuto da
Cidade (Lei no. 10257/2001). Essa lei, que regulamenta os artigos 182 e 183 da
Constituição Federal, define como objetivo da política urbana promover as funções
sociais da cidade e da propriedade urbana (art. 2o.) e tem como diretrizes
fundamentais a

garantia do direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento

ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e
ao lazer e a gestão democrática por meio da participação da população na formulação,
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execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento
urbano.
Para a possibilitar a realização dessas diretrizes, o Estatuto trouxe no seu bojo
instrumentos como o IPTU progressivo no tempo, que visa limitar a retenção
especulativa de imóveis ociosos, e a usucapião coletiva, que possibilita a
regularização fundiária em áreas onde é extremamente complexa a delimitação exata
dos lotes e das unidades habitacionais a serem regularizados, como é o caso das
favelas.
Já a OUC nasce com a justificativa de promover melhorias urbanísticas em
áreas específicas das cidades, especialmente áreas degradadas, e garantir uma
distribuição mais justa dos ônus e bônus das obras infraestruturais. Assim como a
outorga onerosa do direito de construir e a outorga onerosa de alteração de uso,
advoga-se que a OUC pode funcionar como instrumento de recuperação social da
valorização fundiária. Em todos esses casos, é estabelecida a prestação de uma
contrapartida por parte do beneficiário que construir acima do coeficiente de
aproveitamento básico adotado em determinada região da cidade. Esse recurso deve
ser investido pelo poder público em melhorias urbanas. No caso da OUC, há uma
definição da área específica onde se poderá usar os recursos dessas contrapartidas.
Determina-se também que uma lei específica estabeleça um programa básico da
ocupação dessa área. É aberta a possibilidade de captar recursos a partir da venda de
certificados de potencial adicional de construção (CEPAC).
Como se sabe, os artigos constitucionais referentes à política urbana e sua
regulamentação são produto de intensa mobilização popular em torno da agenda da
reforma urbana no Brasil. Esses artigos têm origem em uma emenda popular
apresentada à Assembleia Nacional Constituinte. 1 Seu conteúdo, no entanto, é
bastante limitado em relação à proposta original. Da mesma forma, o Estatuto da
Cidade ficou aquém do que se desejava no campo progressista. Após mais de uma
década de discussões no Congresso, o projeto aprovado não contemplou uma
importante demanda do Fórum Nacional de Reforma Urbana que era justamente a

1

A Emenda Popular n° 63, de 1987, como ficou oficialmente registrada, obteve cerca de 131 mil
assinaturas e foi apresentada sob a responsabilidade formal da Federação Nacional dos Engenheiros, da
Federação Nacional dos Arquitetos e do Instituto de Arquitetos do Brasil, mas também sob a
organização da Articulação Nacional do Solo Urbano, da Coordenação dos Mutuários do BNH e do
Movimento em Defesa do Favelado, além de 48 associações locais ou regionais (Bassul, 2010).
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supressão do artigo que autorizava a emissão de certificados de potencial construtivo
no âmbito das operações urbanas. (BASSUL, 2010)
A controvérsia em torno das operações urbanas já ganhava corpo no debate
público à época da aprovação do Estatuto. Embora esse instrumento de política
urbana ainda não estivesse institucionalizado no nível federal, dispositivos
semelhantes a ele já eram utilizados. Intelectuais envolvidos com a agenda da reforma
urbana nesse momento atentavam para os riscos do uso indiscriminado das operações
e do instrumento financeiro que as possibilitava. A resistência a esse modelo surgiu
em grande medida em função da percepção negativa acerca das operações interligadas
na cidade de São Paulo, que teriam por um lado, alimentado os lucros do capital
imobiliário e, por outro, agravado problemas sociais.
Em artigo publicado pouco depois da promulgação do Estatuto da Cidade,
Maricato e Ferreira (2002) ressaltam que o instrumento da OUC já tinha aparecido
sob nomenclaturas diversas e com pequenas variações em relação ao texto da lei
federal em Planos Diretores de muitas cidades brasileiras. Atentam também para o
fato de que essas operações foram defendidas e utilizadas por políticos das mais
diversas orientações ideológicas.
De acordo com esses autores, essas operações seriam mais um caso de ideia
importada de países ricos de forma pouco refletida por gestores brasileiros. Elas
estariam associadas à ideia mais geral da necessidade de efetivação de parceria entre
agentes públicos e privados na melhoria dos espaços urbanos. Como já foi fartamente
discutido, na década de 1970, mudanças no capitalismo global levaram a
questionamentos do papel do Estado e, em muitos casos, a uma crítica profunda do
Estado do Bem-Estar social. Parcerias público-privadas passaram a ser defendidas
como soluções financeiras e de gestão que partiam da ideia de que o Estado era pouco
ágil em ambos os aspectos. Além disso, no caso específico de mecanismos similares
às operações urbanas, via-se nelas uma possibilidade de flexibilizar rígidas legislações
urbanísticas de molde modernista/funcionalista, bem como envolver a população de
forma mais intensa no planejamento.
Nos anos 1980 e 1990, em virtude da crise fiscal, da falência do paradigma de
planejamento modernista/funcionalista e da força ideológica dos argumentos
neoliberais, as parcerias público-privadas passam a ser vistas como uma saída
interessante para governantes conservadores e progressistas. Segundo os autores,

Anais III Encontro PDPP - Página 24

5
As operações urbanas são justificadas por todos, como um instrumento importante para uma
nova e moderna forma de gestão concertada, adaptada às contingências da nova economia. Na
sua defesa, citam-se, entre outras qualidades, o seu uso com sucesso nos países
industrializados, seu caráter redistributivo, seu potencial de arrecadação, as perspectivas de
renovação com financiamento privado de áreas degradadas. (MARICATO, FERREIRA, 2002,
p. 218)

A adoção desse modelo também era justificada com base no sucesso de
experiências internacionais. Os autores mencionam a influência do modelo francês
(ZACs – Zônes d’Aménagement Concerté)2 nas discussões sobre OUCs no Brasil.
Em artigo publicado em 2003, Fix trata da experiência paulistana com esse
tipo de operação antes do aparecimento do Estatuto da Cidade. A autora também
ressalta o fato de gestores brasileiros se inspirarem em modelos estrangeiros. As
operações interligadas na cidade de São Paulo seriam semelhantes, por exemplo, aos
Business Improvement Districts, que surgiram nos EUA a partir dos anos 1970.3 Da
mesma forma que nas grandes cidades americanas e europeias, justificava-se a adoção
das parecerias público-privadas na cidade de São Paulo com base na necessidade de o
gestor público assumir um novo papel, não mais o de controle do crescimento urbano,
mas sim de indutor do crescimento econômico.
Teria sido esse o espírito que deu ensejo ao surgimento da operação
interligada no plano diretor da gestão Mário Covas (PMDB, 1982-1984). Nesse caso,
tratava-se ainda de "um instrumento de contornos ainda pouco definidos, a ser
utilizado para uma série de intervenções conjuntas dos setores privado e público, em
determinados pontos, espalhados por todo o Município." (FIX, 2003, p. 4) Ao longo
do artigo, a autora mostra como o instrumento foi ganhando força na segunda metade
dos anos 1980 e especialmente ao longo dos anos 1990. O mecanismo fundamental
utilizados nas operações era a permissão da compra de exceção à lei do zoneamento
mediante pagamento de uma contrapartida, com venda feira lote a lote.
2

No caso das ZAC, "o Estado adquire as terras em áreas “degradadas” (por direito de preempção ou
por simples desapropriação), faz as melhorias de infra-estrutura, e decide o uso para cada lote
resultante de sua intervenção, realizando inclusive o projeto arquitetônico do edifício a se construído
no local, em alguns casos. Vende as áreas e os projetos destinados a equipamentos públicos aos
respectivos órgãos responsáveis (...), e as áreas destinadas a escritórios e outros estabelecimentos
comerciais (também com os projetos prontos) à iniciativa privada. Cobrando desta última a plus-valia
produzida pela valorização da intervenção, consegue recursos para amortizar financeiramente a
operação como um todo e garantir a oferta de moradias." (MARICATO, FERREIRA, 2002, p. 6)
3
Fix (2003) os descreve como "distritos comerciais que se organizam de modo a cobrar de si mesmos,
voluntariamente, taxas para a manutenção e a melhoria de áreas públicas e, desse modo, assumir o
controle sobre elas. Quando um BID é instituído oficialmente, a contribuição passa a ser obrigatória,
recolhida pelo poder público, como qualquer outro imposto. Contudo, ao contrário de outras taxas, os
recursos são devolvidos pelo governo para serem geridos pelo BID e utilizados no próprio distrito."
(pp. 3-4)
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Fix argumenta que o fato de os recursos arrecadados serem destinados ao
Fundo Municipal de Habitação, vinculando assim interesses do mercado imobiliário à
produção de habitação social, garantiu ao instrumento da operação interligada uma
aparência social, o que permitiu sua aceitação também entre setores progressistas.
(FIX, 2003, p. 2)
Na cronologia apresentada pela autora, a Operação Faria Lima, aprovada em
1995, é importante, entre outros fatores, por trazer a inovação do sistema de venda de
potencial construtivo por meio de um de título financeiro, o CEPAC, incorporado
posteriormente à legislação federal. Já nesse momento, o CEPAC, é concebido como
um título financeiro como qualquer outro, de modo que seu preço oscilaria conforme
o interesse do mercado, na Bolsa de Valores. (FIX, 2003) Fix destaca que, por
desvincularem a compra do direito adicional de construir e a posse do lote, muitos
viram nos CEPACs a possibilidade de um novo tipo de especulação imobiliária
"financeirizada". Desde o seu surgimento, o dispositivo do CEPAC esteve, pois,
cercado de polêmica.4
Na conclusão de seu texto, Fix é categórica quanto aos resultados negativos
das operações urbanas:
A operação urbana não impede a concentração de renda; aliás, encobre seus mecanismos mais
atuais de funcionamento, legitimando-a, enquanto os parceiros da exclusão descartam o
restante da população para criar uma “cidade própria”. Aplicada na cidade, a operação não se
assemelha à elogiada “formula mágica”, onde todos ganhariam e ninguém perderia. Ao
contrário, funciona como um mecanismo para que apenas uma fração da cidade continue a
resolver seus problemas, utilizando o Estado como instrumento privado de acumulação. (FIX,
2003, p. 11)

Apesar das críticas, após sua inserção no Estatuto da Cidade, esse tipo de
operação urbana e seu financiamento por meio de CEPACs passou a se disseminar
ainda mais nas grandes cidades brasileiras. Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo,
Curitiba, Niterói e muitas outras municipalidades têm buscado alavancar projetos de
desenvolvimento urbano fazendo uso desses dispositivos. Assim como no caso das
operações interligadas em São Paulo, em geral essas OUCs também têm sido cercadas
4

Apesar de aprovado em 1995, o título não foi lançado no mercado. "A Prefeitura utilizou-se de um
instrumento previsto na lei referente à operação: graças à autorização especial dada por um decreto do
prefeito, as contrapartidas poderiam ser pagas em moeda corrente nacional e não em Cepac. Compra-se
assim, em vez de um título, o 'equivalente ao Cepac'." (FIX, 2003, p. 5)
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de polêmicas e alvo de críticas, especialmente no que tange ao modelo de
financiamento.
Werneck (2016) apresenta uma detalhada discussão sobre o processo de
produção social do Porto Maravilha, nomeando os agentes responsáveis por tal
processo, as negociações que lhe deram corpo, e o arranjo financeiro e institucional
“cuja conformação viabilizou e sustenta o conjunto de intervenções executadas para a
revitalização da área portuária do Rio de Janeiro” (WERNECK, 2016, p. 19). De
acordo com a autora, esse arranjo combina parcerias público-privadas e instrumentos
do mercado de capitais de forma inédita.
Vale lembrar que desde os anos 1980, a zona portuária do Rio de Janeiro foi
objeto de diversos projetos de revitalização. Independentemente da ideia norteadora
desses projetos, todos eles contemplavam formas de aumentar o número de moradias
nessa região. Apesar da localização estratégica, a região do que se chama hoje de
Porto Maravilha tinha a menor densidade habitacional do município em 2010.
(BELISÁRIO, 2016)
Com grande quantidade de terrenos pertencentes à União, a região entrou no
radar do Ministério das Cidades. Criado em 2003, primeiro ano da administração
petista e liderado no princípio por Olívio Dutra, esse ministério, nos seus primeiros
anos de existência, congregou diversas figuras ligadas à luta pela reforma urbana no
Brasil. De acordo com reportagem da Agência Pública, esse ministério coordenou a
busca de soluções para o porto do Rio por meio do Programa de Reabilitação de
Áreas Centrais da Secretária Nacional de Programas Urbanos, que previa a
reabilitação através da moradia no centro das cidades brasileiras. Teria surgido então
a "proposta de criação de um consórcio público, composto pelos três níveis de
governo, responsável por conduzir a reabilitação da região. A prioridade eram a
participação e a permanência da população local, além da produção de habitações de
interesse social nos imóveis públicos edificados." (BELISÁRIO, 2016)
Essa proposta, que já estava bastante adiantada em meados de 2009, foi
abandonada pela administração de Eduardo Paes. Adota-se então o modelo da PPP,
baseado nos “os estudos de modelagem necessários para a viabilização de uma
concessão ou parceria público-privada”. Com isso, a União deixa de ter ingerência
sobre os rumos do processo, tendo seu papel reduzido a abrir mão dos terrenos para a
incorporação imobiliária. Na verdade, o poder público em geral passa a ter pouco
controle sobre a definição sobre o uso a ser dado aos imóveis. Ausente do modelo
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adotado está um estímulo claro à habitação, menos ainda à habitação de interesse
social, bem como não se reservou nenhuma parte dos recursos que financiam a
operação para a habitação.
Após análise minuciosa do caminho que levou à concretização de uma grande
reforma da região portuária, Werneck afirma que se antes a revitalização dessa área
“era prioritariamente um projeto urbanístico, agora o Porto Maravilha é um arranjo
institucional-financeiro de gestão do território capaz de compatibilizar interesses
(...).” (WERNECK, 2016, pp. 196-197) Nesse arranjo, ao que parece, o Estado acaba
assumindo grande parte dos riscos. Nas palavras da autora,
Para os grupos econômicos que participam do arranjo institucional-financeiro do Porto
Maravilha, os ganhos são assegurados por cláusulas contratuais, as quais estipulam
cronogramas de desembolso favoráveis, critérios de desempenho de aplicação limitada e
garantias públicas robustas. (...)
De seu lado, o FGTS assume os riscos decorrentes do caráter especulativo da operação ao
disponibilizar os recursos necessários para cobrir o valor do contrato de PPP.
Envolvendo também custos onerosos, a operação urbana incide sobre as receitas municipais,
utilizadas para disponibilizar terrenos, desapropriar imóveis, e pagar as contraprestações
públicas acordadas em contrato, no caso da PPP do VLT, ou em termos aditivos, no caso da
PPP do Porto Maravilha. (WERNECK, 2016, p. 188)

A autora lembra ainda que há anos a região é local de moradia de muitos
habitantes de baixa renda e que muitos deles já foram forçados a sair do local desde o
início das obras. Esses e outros moradores de baixa renda da cidade do Rio de Janeiro
teriam também seu acesso à região limitado em virtude da repressão a determinados
usos do espaço. Nesse sentido, conclui que
O projeto de revitalização supõe a transformação das terras, majoritariamente publicas, da área
portuária em valor de troca, abrindo uma nova fronteira para sua integração aos circuitos de
valorização imobiliária promovidos pelo capital, ao mesmo tempo que destitui as classes
populares que delas se utilizam como valor de uso, e assim podem praticar, ainda que
precariamente, o direito à cidade. (WERNECK, 2016, p. 200)

Também o Campo de Golfe, atrelado à operação urbana do Parque Nelson
Mandela, tem sido alvo de duros questionamentos desde a sua concepção. Nesse caso,
há séria desconfiança de que se tenha flexibilizado questões de cunho ambiental em
nome de interesses imobiliários. O campo está situado em uma Zona de Conservação
da Vida Silvestre (ZCVS), no âmbito da Área de Proteção Ambiental (APA) de
Marapendi, instituída pelo decreto 10.368 de 15 de agosto de 1991 – e ratificada pelo
Plano Diretor de 1992. Pouco menos de uma década depois, a APA de Marapendi
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passou a compor o Sistema Nacional de Conservação da Natureza (SNUC),
implementado pela Lei Federal 9.985, de 18 de julho de 2000.
De acordo com o Dossiê sobre as violações ao direito ao esporte e à cidade,
produzido pelo Comitê Popular da Copa Olimpíadas do Rio de Janeiro, apesar dos
avanços na legislação federal a respeito das APAs, não houve no município do Rio de
Janeiro um esforço em efetivar a APA aqui em questão. No Dossiê, afirma-se que
“não houve qualquer proposta de gestão integrada para a área, assim como o Plano de
Manejo – documento técnico que baliza a implantação, manutenção e uso da unidade
de conservação – não foi produzido.” (p. 87)
Não espanta que empreendedores imobiliários passaram a pressionar para a
flexibilização das regras de construção na área, dada a sua localização em área de
franco crescimento até recentemente. O Dossiê relata que já em 2008, construtoras
(Plarcon e RJZ/Cyrela) que atuavam conjuntamente em empreendimento contíguo à
APA conseguiram licença municipal prévia – na verdade, apenas o início do processo
de licenciamento - para construir um campo de golfe que atendesse a esse
empreendimento. O projeto não foi executado à época.
A possibilidade de tirar essa ideia do papel retorna com a escolha da cidade do
Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016 e o retorno da modalidade
golfe aos Jogos. Em 2012, o Prefeito Eduardo Paes enviou à Câmara o Projeto de Lei
113, que autorizava a construção do Campo de Golfe Olímpico, em área cuja
delimitação inclui parte do Parque Natural Municipal de Marapendi.
De acordo com as informações apresentadas pelo Comitê, o Campo de Golfe
olímpico foi construído pela empresa Fiori Empreendimentos Imobiliários, chega a
1.157.000 m2. Do total desta área, 58.000 m2 eram considerados intocáveis em razão
de estarem situados na Zona de Conservação da Vida Silvestre (ZCVS) do Parque
Natural Municipal de Marapendi. Na lei aprovada por Paes, a área de proteção
ambiental é trocada por outra, situada na Praia da Reserva, que é incorporada à APA,
e o potencial construtivo anteriormente existente na Praia da Reserva é transferido
para outros terrenos na Barra e no Recreio. Após as competições, o terreno
remanescente, localizado na antiga zona de conservação (ZOC-1), receberá
condomínios fechados de luxo. Beneficia-se, dessa forma, na visão do Comitê, os
grandes proprietários imobiliários da região.
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Atuação do MP-RJ no Porto Maravilha e no Campo de Golfe
Embora a trajetória dos direitos tenha tomado contornos muito específicos no
Brasil, como bem retrata José Murilo de Carvalho no clássico Cidadania no Brasil. O
longo caminho, também aqui se observou crescente juridificação5, mais típica nas
nações com desenvolvido Estado do Bem-Estar Social. Várias demandas de
movimentos sociais, especialmente desde a Assembleia Nacional Constituinte de
1987, ganharam forma legal, muitas delas passando a figurar na própria Constituição
de 1988. Werneck Vianna e Burgos mencionam um movimento de aprovação de leis
no período posterior à promulgação da CF que denota um movimento de juridificação
de áreas que até então se encontravam fora do universo do direito. Em 1989, surge a
lei que trata dos portadores de deficiência física e a que coloca sob tutela jurisdicional
os interesses dos investidores do mercado de valores mobiliários; em 1990, o Código
de Defesa do Consumidor; ainda em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) e a Lei Orgânica da Saúde; em 1993, a Lei de Proteção ao Idoso e a de
Proteção das Minorias Étnicas. Lembram ainda da Lei das Águas, de 1997; da lei que
dispõe sobre os planos privados de saúde, de 1998; do Estatuto da Cidade, de 2001; e
do Estatuto do Idoso, de 2003 (WERNECK VIANNA; BURGOS, 2005, p. 783).
Arantes (1999) aponta que desde o início da década de 1980, já se assistia a
um processo de normatização de direitos difusos e coletivos ligados a áreas como
meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, direitos do consumidor e patrimônio
público. O autor trata a Lei no 6938, que instituiu a Política Nacional do Meio
Ambiente em 1981, como "o marco jurídico inicial da normatização de interesses
difusos e coletivos no Brasil e também da inclusão de novos instrumentos
processuais, em especial a legitimidade do MP para proposição de ação de
responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente (art. 14, §1o)."
(ARANTES, 1999, p. 85) Ele ressalta que, mesmo antes da regulamentação da ação
civil pública, esse instrumento aparece na

Lei Complementar no 40, de 14 de

dezembro de 1981, que deu nova organização nacional ao Ministério Público.
5

De acordo com Schubert e Klein (2006, tradução nossa), "o conceito se refere ao fato de que, nos
Estados modernos, as ações, em cada vez mais áreas da vida cotidiana, encontram-se
determinadas/limitadas por leis, decretos, instruções normativas e outros documentos legais. A
juridificação é parte da burocratização que acompanha as políticas de bem-estar e seguridade social
típicas das democracias modernas. A juridificação está ligada também ao processo segundo o qual
decisões políticas passam a ter como base o terreno legal, ou seja, são menos decisões políticas que
interpretações do direito."
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Com a regulamentação da ação civil pública (ACP) em 1985, ela se torna o
instrumento privilegiado na defesa desses direitos. Entre 1985 e 1988, a ACP teve
aplicação restrita às questões de meio ambiente, consumidor e patrimônio histórico e
cultural. Isso muda com a promulgação da Constituição de 1988, que não só amplia a
ACP, como também

reforça os direitos coletivos e revitaliza a ação popular.

(WERNECK VIANNA; CARVALHO, 2004, p. 219). Mais interesses passam a poder
ser protegidos pelo Ministério Público por meio desse tipo de ação. Sobre esse mesmo
tema, Arantes afirma que
[a] consolidação constitucional de novos direitos substantivos e de instrumentos processuais
antes dispersos em textos específicos foi decisiva também para o processo de legitimação do
MP na sua pretensão de tornar-se agente defensor da cidadania. A partir de 1988, o MP passou
a invocar a Constituição como uma espécie de certidão de (re)nascimento institucional,
suficiente para habilitá-lo a ultrapassar suas funções tradicionais e reforçar sua
responsabilidade pela defesa dos direitos coletivos e sociais. (ARANTES, 1999, p. 87)

Na visão de Werneck Vianna e Carvalho, finda a ditadura militar, o legislador
constituinte, buscando abrir mais espaço para a manifestação da razão pública,
facultou novos canais para a presença da cidadania na esfera pública. Criou, assim, o
instrumento da ADI, garantindo a uma ampla comunidade de intérpretes “o poder de
questionar as decisões legislativas das maiorias parlamentares junto ao Supremo
Tribunal Federal (STF) e aos tribunais estaduais, sempre que se entender que um
princípio constitucional foi violado” (WERNECK VIANNA; CARVALHO, 2004, p.
219).
Observa-se, assim, um deslocamento em relação ao "ordenamento jurídico
tradicional, de matriz liberal e princípios de organização essencialmente
individualistas" (ARANTES, 1999, p. 89) Também no Brasil, portanto, o direito
caminha para maior responsividade (NONET, SELZNICK, 1978). As instituições do
direito veem-se dessa forma impelidas a lidar cada vez mais com direitos sociais,
coletivos e difusos. Essas mudanças, por sua vez, foram acompanhadas de
transformações na forma de atuar do Ministério Público no Brasil, que foi ganhando
cada vez mais o papel de fiscal das políticas públicas e do cumprimento dos direitos
sociais e coletivos.
Embora hoje se venha questionando muito a dimensão do poder do MP, em
virtude da postura de alguns de seus membros ser considerada abusiva por analistas muitos advogando uma revisão das prerrogativas dessa instituição - seu potencial de
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garantidor de direitos coletivos já foi bastante celebrado e continua sendo reconhecido
em pesquisas acadêmicas.
Aproximando essa discussão geral sobre as atribuições do MP do tema deste
trabalho, pode-se dizer que esse órgão tem papel importante na fiscalização do
cumprimento daquilo que é estabelecido na legislação urbanística vigente no Brasil,
dado que essas leis em grande medida lidam com direitos coletivos e sociais.
Infelizmente não será possível fazer neste espaço uma revisão da literatura a respeito
da atuação do MP no que tange a questões urbanísticas, mas vale mencionar
rapidamente duas teses de doutorado que se debruçaram sobre esse assunto.
Huyer (2016), em seu trabalho sobre o cumprimento dos princípios do
Estatuto da Cidade no estado do Rio Grande do Sul, afirma que
o (...) Ministério Público pode ser importante parte da correção de rumos para que se busque o
atendimento ao Estatuto da Cidade. Constatou-se que uma vez impulsionado, as ações do
Ministério Público tem obtido um percentual bastante satisfatório de sucesso (...). Ainda na
fase de inquérito, muitos acordos (TAC) são obtidos. Assim como também após
judicializados, mais da metade tem resultados favoráveis ao atendimento do Estatuto da
Cidade.
Portanto, quando a inércia do poder público (executivos e legislativos) não é adequada,
quando a iniciativa privada extrapola seus limites, o Ministério Público deve ser acionado. (...)
[A] análise da atuação do Ministério Público nas disputas dentro do direito urbanístico
demonstrou que ele obtém um sucesso significativo. (HUYER, 2016, pp. 218 - 219)

Carvalho (2012) tinha chegado a conclusões semelhantes. A autora observa
que posteriormente ao surgimento do Estatuto da Cidade, surgiu
um conjunto de instituições no âmbito do sistema jurídico com o intuito de lidar
especificamente com a questão urbana (...). Em parte significativa dos Ministérios Públicos
estaduais foram criadas estruturas específicas para lidar com questões de direito urbanístico.
Há muitos Centros de Apoio Operacional e Promotorias de Justiça especializados nessa
temática. (CARVALHO, 2012, p. 125)

A partir da análise de acórdãos disponíveis nos sites dos Tribunais de Justiça
em que se mencionava o Estatuto da Cidade, a autora identificou, por exemplo, que o
Ministério Público em muitos casos atuou no sentido de garantir que a construção e
aprovação de Planos Diretores se desse nos termos da lei, especialmente no que tange
à exigência de participação popular.
No caso das OUCs na cidade do Rio de Janeiro, o Ministério Público Estadual
não se furtou à tarefa de fiscalização, visando a garantia de direitos coletivos.
Conforme dados coletados junto ao site do MP-RJ e aos principais jornais da cidade
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do Rio de Janeiro, a atuação mais destacada foi do Grupo de Atuação Especializada
em Meio Ambiente (GAEMA). Os promotores ligados a esse grupo apresentaram
questionamentos à condução dos trabalhos em ambas OUCs analisadas neste trabalho.
No caso do Porto Maravilha, como resultado das investigações no âmbito do
Inquérito Civil n. MA 6859, em fevereiro de 2013, o MPRJ propôs uma ACP em face
do Município do Rio de Janeiro e da Companhia de Desenvolvimento Urbano da
Região do Porto do Rio de Janeiro (CDURP) com vistas a "proteger o meio ambiente
construído e ameaçado de lesão e, assim, evitar impactos urbanísticos imprevistos e
não controlados." (ACP, p. 4) De acordo com o MP, o inquérito apurou que: "o
empreendedor deixou de apresentar o Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EIA no
licenciamento ambiental do empreendimento; o Estudo de Impacto de Vizinhança –
EIV elaborado contemplou todos os elementos do EIA, notadamente a participação
pública na sua discussão; e o EIV apresentado contém graves vícios de conteúdo, uma
vez que não foram devidamente estimados e avaliados os impactos negativos do
empreendimento sobre o sistema viário, [o que] acabou por comprometer a previsão e
futura adoção de medidas mitigadoras, sem as quais seria impossível atestar a plena
viabilidade urbanístico-ambiental do empreendimento e garantir a integral satisfação
do interesse público (primário e secundário)." (p. 6)
Nessa petição inicial, os autores da ACP destacam a violação do Estatuto da
Cidade no que tange à exigência que essa lei apresenta quanto à participação dos
cidadãos em transformações profundas no espaço urbano. Os promotores afirma que
"por ocasião da instituição da OUC Porto Maravilha não houve a necessária
participação pública (e.g. conhecimento, discussão e deliberação) sobre aquele que é
um dos elementos essenciais da lei específica de criação da OUC: o estudo prévio de
impacto de vizinhança. O referido Estudo, conforme o art. 33, inciso V, do Estatuto
da Cidade, deve integrar o conteúdo da lei específica que aprovar a OUC. Além dessa
previsão de caráter geral na Lei Nacional, a própria Lei Complementar da OUC Porto
Maravilha também traz igual obrigação no art. 35." (p. 19) Após referências à
doutrina jurídica, asseveram que é "evidente que o EIV deve averiguar os efeitos das
intervenções sobre os proprietários, moradores e usuários permanentes da área,
evitando, assim, sérios gravames a esses grupos. E, por assim ser, a Lei determina que
o plano de operação urbana consorciada contemple o EIV. Mas não deve só
contemplá-lo, a semelhança de um dever meramente formal ou documento
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pressuposto. Consoante firme entendimento, é imprescindível que o EIV seja
analisado e discutido sob a ótica do princípio democrático." (p. 19)
No que segue da petição, os promotores ressaltam que a falta de participação
não se deu apenas no caso da preparação do EIV. Lembram que vários estudos
apontaram a falta de participação da população na construção do projeto como um
todo. Citam inclusive um trecho de dissertação de mestrado que destaca a falta de
espaço para deliberação nas reuniões promovidas pela CDURP durante a primeira
fase das obras no Porto Maravilha.
Em julho de 2013, é firmado um termo de acordo entre o Ministério Público e
a CDURP, em que se determinou: a criação de um programa de monitoramento,
compromisso de implantar medidas que viessem a ser propostas no Plano Diretor de
Transporte Urbano (PDTU); a elaboração de Plano de Mitigação com medidas que já
vinham sendo adotadas pelo Município, como, por exemplo, a racionalização do
sistema de ônibus; o monitoramento dos condicionamentos do uso do solo com vistas
a promover a efetivação do uso misto na região, previsto na lei que criou a OUC do
Porto Maravilha; a implementação de medidas de mobilidade urbana e financeira de
restrição e desestímulo do transporte individual motorizado; e instituição de grupo de
trabalho para regulamentação do EIV.
Não foi possível, no âmbito deste trabalho, analisar em que medida os termos
desse acordo foram respeitados pelo Poder Público e pela CDURP. Cabe, no entanto,
fazer menção aqui a um trabalho do campo da Economia que avaliou em detalhe os
termos dos acordos celebrados entre o Ministério Público, a Prefeitura e a CDURP.
Nesse trabalho, os autores criticam o fato de que, no primeiro acordo, a atividade de
monitoramento tenha sido focada em apenas três variáveis: número de veículos,
tempo de viagem e nível de serviço das vias de acesso à área (variáveis limitadas a
tráfego e altamente correlacionadas entre si). Com isso, teriam sido negligenciadas
questões importantes como: a verificação de alternativas de localização e de
tecnologias o monitoramento de hábitos de viagens, considerado pelos autores "o
ponto fulcral de qualquer plano que tenha como meta a transferência modal (de
viagens em automóveis para modalidades coletivas)". (MARTINS, CHACUR,
NUNES, 2016, p. 399)
Consideram incompreensível o fato de o Grupo de Apoio Técnico
Especializado (GATE) do MP-RJ não investigar
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as mudanças que ocorreriam nos hábitos de viagens, principalmente no corredor NiteróiCentro do Rio, que pudessem servir como suporte para se estabelecer cenários prováveis para
estimativa de transferência modal para o VLT, visto terem sido até adquiridas pelo governo do
Estado novas embarcações e inaugurada nova estação aquaviária em Niterói, mais ampla e
confortável, exatamente como suporte à operação de restrição de acesso rodoviário ao Centro
do Rio por conta das obras da OUC Porto Maravilha. (MARTINS, CHACUR, NUNES, 2016,
p. 399)

Afirmam ainda que essas negligências levaram o MP a perder "o efetivo
controle sobre as variáveis que pudessem exercer algum controle sobre a implantação
do cenário desejado, no sentido de minimizarem-se riscos ou incertezas."
(MARTINS, CHACUR, NUNES, 2016, p. 399)
Os autores ressaltam que os acordos firmados foram construídos sem consulta
a entidades civis e comunitárias, o que evidencia os limites da participação na
condução da OUC, e chegam mesmo a afirmar que tais acordos teriam servido mais
para garantir o cronograma de implantação das obras do que para verificar ou atender
os interesses dos cidadãos. O MP-RJ teria, na visão desses autores, priorizado "o
atendimento dos interesses do governo municipal e [negligenciado] a análise de
alternativas de localização e tecnológicas, porém, desviando-se o foco da natureza das
decisões do ambiente político para o ambiente técnico, como a mise-en-scène da
decisão." (MARTINS, CHACUR, NUNES, 2016, p. 414)
A pesquisa realizada para este artigo não fornece elementos suficientes para
subscrever ou refutar as conclusões desses autores. É possível, no entanto, afirmar
com segurança que, apesar da ação fiscalizadora do Ministério Público Estadual, não
se conseguiu alcançar medidas práticas que mitigassem substantivamente os impactos
negativos da obra no que tange à mobilidade. Sequer a exigência de climatização de
toda a frota de ônibus foi cumprida.
A observância de outros importantes princípios estabelecidos para as OUC's
pelo Estatuto da Cidade, e daquilo que foi determinado pela lei que criou a OUC do
Porto Maravilha até onde se conseguiu investigar, não foram objeto de investigação
do MP. A questão da participação da comunidade dos atores atingidos/envolvidos
pela/na operação, da construção de um plano de desenvolvimento para as Áreas
Especiais de Interesse Social, e da elaboração de uma estratégia consistente de
promoção do uso misto, são temas que, no melhor dos casos, foram apenas
marginalmente mencionados nas ações do MP. Acrescente-se a isso o fato de que a
construção de um plano de habitação de interesse social para a região só ocorreu em
2015, quase seis anos após a aprovação da lei que cria a OUC do Porto Maravilha. E
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isso só ocorreu em virtude de novas exigências da Caixa Econômica Federal para
empreendimentos em que se usam recursos do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, como é o caso do Porto. E, apesar de o plano estipular prazos para cada uma
de suas fases, nenhuma medida até hoje foi tomada para que ele fosse posto em
prática. A esse respeito, é importante destacar que membros do GAEMA tem
acompanhado esse processo buscado formas de pressionar o governo municipal a
produzir unidades habitacionais de interesse social na região.
O polêmico mecanismo de financiamento das obras de infraestrutura adotado
no caso do Porto Maravilha, bem como a forma que os contratos que envolvem a
operação distribuem os ônus e bônus entre a iniciativa privada e o Estado, demoraram
a se tornar objeto de investigação do MP-RJ, o que aparentemente só ocorreu em
2016. Em texto publicado em junho de 2016 no jornal O Globo, Patrícia do Couto
Villela, promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional de
Cidadania do MP-RJ, afirma haver uma investigação "tombada sob o nº
2016.00405759, na qual são analisadas as alegadas irregularidades nas parcerias
público-privadas celebradas entre o município do Rio e as construtoras mencionadas
pelos referidos indivíduos em seu arrazoado." Até o momento, não se conseguiu mais
detalhes sobre essa investigação.6
No caso do Campo de Golfe as irregularidades observadas – irregularidades
no licenciamento, incompatibilidade do projeto com o zoneamento da APA de
Marapendi, e a ilegalidade da lei complementar – não só geraram grande insatisfação
popular, como levaram à intervenção do Ministério Público Estadual. Como informa
o Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de janeiro, em agosto de 2013, o
movimento “Golfe pra Quem?” fez uma denúncia, por meio de representação ao
Ministério Público, que então enviou ofício de recomendação à Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Cultura (SMAC) e à Fiori Empreendimentos, em 30 de maio de
2014. Questionou nessa ocasião a emissão da licença ambiental sem o respectivo
EIA-RIMA, e irregularidades ambientais na implantação do campo por parte da
construtora, como a supressão de diversas espécies de Restinga, algumas ameaçadas
de extinção. A SMAC e a Fiore teriam dez dias para responder, e enquanto isso não
fosse feito, as obras estariam embargadas. Sem resposta, o Ministério Público ajuizou
6

Até o fechamento deste trabalho, os pedidos de informação feitos junto ao site do MP-RJ e
diretamente pelo e-mail do Centro de Apoio Operacional de Cidadania a respeito dessa investigação
não foram respondidos.
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uma Ação Civil Pública em agosto de 2014, na qual requeria a anulação da licença
ambiental concedida para a construção do campo de golfe.
Também nesse caso, apesar da ação do Ministério Público, as obras seguiram
seu ritmo normal. O Campo de Golfe, construído em área de proteção ambiental, foi
inaugurado em novembro de 2015 e sediou as competições de golfe nos Jogos
Olímpicos. De acordo com reportagem do Portal G1, o equipamento "não está em
situação de abandono como outras instalações olímpicas do Rio, mas ainda não
recebeu tudo o que foi planejado no projeto para depois dos jogos. As contrapartidas
sociais, como aulas de golfe para crianças e projetos de estímulo ao desenvolvimento
do esporte, ainda não saíram do papel, e nenhuma competição oficial está prevista
para o campo em 2017."7
Considerações finais
Os resultados apontam para um limite muito grande à atuação do Ministério
Público, o que ocorre em grande medida em função da rapidez com que as obras
foram aprovadas e iniciadas. A preparação da cidade para um evento com data
marcada e que segue as exigências de uma organização como o Comitê Olímpico
Internacional impôs uma velocidade que dificultou o acompanhamento cuidadoso das
ações do poder público nesse contexto. Observou-se também uma disputa discursiva
sobre o que se poderia entender por interesse coletivo. O discurso do legado da
Olimpíada em termos de dinamização da economia local e melhoria da imagem da
cidade no cenário mundial foi muito utilizado para justificar uma atuação do Estado
que impossibilitava os controles democráticos e prejudicava a população da cidade,
especialmente os mais vulneráveis. Certo regime de exceção se instalou no Rio de
Janeiro, muitas vezes com a anuência do Judiciário.
Percebe-se ainda que as questões ambientais ganharam mais atenção que os
temas ligados mais especificamente ao direito urbanístico. Uma possibilidade para
que isso tenha ocorrido pode estar relacionado ao fato de que há uma história mais
consolidada de envolvimento do MP com essas questões, dado que elas forma uma
das primeiras em termos de diretos coletivos e difusos que alcançaram normatização.

7

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/contrapartidas-sociais-de-campo-de-golfe-olimpico-aindanao-sairam-do-papel.ghtml
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De todo modo, os casos aqui relatados apontam para o fato de que o
instrumento da OUC abriu possibilidades perigosas para o planejamento urbano,
especialmente no que diz respeito à distribuição desigual dos ônus e bônus de obras
de infraestrutura, algo que em tese deveria ser sanado por esse instrumento.
Isso leva a refletir sobre a dificuldade de construir bons instrumentos legais
para gerar as mudanças desejadas, especialmente quando se tratam de direitos
coletivos e difusos. Arantes (1999) já alertara que o texto constitucional não tinha
definido perfeitamente o conteúdo desses direitos e os mecanismos judiciais para sua
proteção. Arrisca-se aqui a dizer que mesmo a nova arena de solução de conflitos
inaugurada com as novas funções do MP tem escopo bastante limitado quando se trata
de garantir que a propriedade cumpra sua função social, que não se cometam abusos e
que o Estado não aja no sentido de acomodar os interesses de determinados grupos
em detrimento de outros. Faz-se necessário em trabalhos futuros começar a desvendar
os fatores que impediram que o MP tenha sido capaz de frear ações públicas e
privadas que atentaram contra os princípios da legislação urbanística vigente.
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Resumo:
Às vésperas dos trinta anos da Constituição Feral de 1988, alguns dos diversos
sistemas que compõem os pilares da tripartição entre poderes encontram-se sob intensa
fricção, demandando, uns aos outros, novas e novíssimas intervenções de controle
sobre a ação de seus agentes, indicando fatores que podem configurar crise institucional
grave. Ainda de maneira incipiente e exploratória, o autor busca por meio de pesquisa
documental em fontes secundárias, catalogação de documentos oficiais e relatórios
recentes, evidências de disfuncionalidades no sistema de accountability dos poderes e
entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em âmbito federal. Encontra-se um
conjunto significativo de instrumentos capazes de conter o Executivo federal elencando
legislação e constrangimentos recentes como a Lei de Acesso à Informação e os
Relatórios de Punições Expulsivas Aplicadas a Servidores Estatutários do Poder
Executivo Federal produzidos pela Controladoria Geral da União, CGU. Observam-se
também assimetrias importantes entre os sistemas, de tal maneira que, em perspectiva
comparada, sugerem um leque bem maior de mecanismos de responsividade a
submeter o Executivo, não existentes por sobre o Legislativo e o Judiciário.

Palavras-chave: Accountability; Relações entre Poderes; Executivo, Legislativo,
Judiciário; Controle Externo; Presidencialismo de Coalizão.
Introdução
Às vésperas dos trinta anos da Constituição Feral de 1988, alguns dos diversos
sistemas que compõem os pilares da tripartição entre poderes encontram-se sob intensa
fricção, demandando, uns aos outros, novas e novíssimas intervenções de controle
sobre a ação de seus agentes, indicando fatores que podem configurar crise institucional
grave.

Ainda de maneira incipiente e exploratória, o estudo busca por meio de pesquisa
documental em fontes secundárias, catalogação de documentos oficiais e relatórios
recentes, evidências de disfuncionalidades no sistema de accountability dos poderes e
entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em âmbito federal.
Noutra frente, o artigo refaz o percurso de institucionalização da Controladoria Geral da
União (doravante, CGU), na estrutura do Estado brasileiro; atenta para sua inserção em
um cenário global de ampliação de demandas por transparência e o contexto nacional
de “hipertrofia dos órgãos de controle”; também analisa os primeiros resultados
2
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disponíveis após o tratamento de uma base de dados constituída por mais de seis mil
processos de expulsão de servidores públicos federais, conduzidos pela CGU.

Encontra-se um conjunto significativo de instrumentos capazes de conter o Executivo
federal elencando legislações e constrangimentos recentes como a Lei de Acesso à
Informação e os Relatórios de Acompanhamento das Punições Expulsivas Aplicadas a
Servidores Estatutários do Poder Executivo Federal produzidos pela (ex)CGU, atual
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, MTFC, desde
maio de 2016.

Observam-se assimetrias importantes entre os sistemas, de tal maneira que, em
perspectiva comparada, sugerem um leque bem maior de mecanismos de
responsividade a submeter o Executivo, não existentes por sobre e Legislativo e o
Judiciário.

Paradoxalmente há uma aparente hipertrofia dos órgãos de controle externo, sobre
ações do Executivo federal e lacunas importantes sobre ações externas ao Legislativo
e Judiciário. Por um lado, excesso; por outro, ausências significativas, inclusive, de
atuação precípua de instituições de controle sobre outras instituições do sistema
brasileiro de Justiça como é o caso da atuação do Conselho Nacional do Ministério
público por sobre as Polícias Militares

Em pesquisas a futuro, buscar-se-ão pistas dessas conexões e esclarecimentos em
profundidade sobre as dificuldades mais recentes do presidencialismo de coalizão
brasileiro, vivendo um momento excepcional de estresse, nessa quadra histórica.
NOTA METODOLÓGICA

O trabalho está dividido em três seções, a última delas dedicada ao desenho inicial de
hipóteses para sustentação de pesquisas de mais largo esforço que orientam a
produção dessa pesquisa.

Na primeira seção estão organizadas anotações bibliográficas com ênfase nos temas
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de accountability e, basicamente, um brevíssimo diálogo com literatura conexa sobre o
presidencialismo de coalizão brasileiro.

Na segunda seção, organizam-se minimamente algumas provocações para estruturas
analíticas sobre as quais se assentam as premissas e os supostos para uma primeira
abordagem para hipóteses que se pretende conduzir sobre o panorama dos sistemas
de controle externo e suas interações com os sistemas de accountability:

i.

No

âmbito

do

Executivo

federal;

ii.

No

âmbito

do

Legislativo

federal;

iii.

No

Judiciário

federal.

âmbito

do

Em pouco menos de 18 meses, a Constituição Federal de 1988 (CF1988) celebrará
trinta anos. Alcançando esta marca, tornar-se-á balzaquiana a Carta Magna federal mais
longeva entre as oito (sete) cartas do período republicano. Em toda a história da
República brasileira, é a única Carta que, sob regime democrático, vigeu e sustentou a
eleição direta de sete presidências, ainda que tenha sido pano de fundo em cenários
distintos para processos de impedimento de duas delas. Esses registros não são triviais
e suscitam indagações em torno da consolidação, ou não, dessa Constituição,
igualmente da Democracia, em seus compromissos de entregas de políticas e de
cidadania aos brasileiros.

Como partes significativas do arcabouço institucional inaugurado e proposto a partir de
1988 estão um renovado conjunto de papéis e atribuições dos poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário que, igualmente, comemorarão três décadas.
Bom momento para expandir o debate contemporâneo sobre o sistema político brasileiro
após a constituinte de 1988. Ocorre que o período mais recente, notadamente aquele
marcado pelo final do primeiro governo Dilma Rousseff (2011-2014) e o início/fim do
segundo governo Rousseff (2015-2016) traz um conjunto de paradoxos e desafios
explicativos em um momento que as conquistas democráticas das últimas três décadas
estão sob ameaça, CF88 inclusa.
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Ao mesmo tempo em que o Brasil colhe frutos de alguma consolidação democrática,
mantém a moeda estabilizada, sedia grandes eventos globais de maneira exitosa, colhe
resultados significativos na redução de desigualdades sociais, amplia radicalmente o
leque de investimentos em infraestrutura e passa a ofertar um portfólio de políticas
públicas mais emancipatórias e menos assistencialistas, seu sistema político partidário
parece sob implosão; as relações Executivo-Legislativo estão sob violento estresse há
cerca de três anos e o papel de liderança presidencial, ordenador típico de um
presidencialismo de coalizão em que se formam amplas e complexas alianças político
partidárias para governar, parece esfacelar-se (Avritzer, 2016).

Nesse contexto de forte crise institucional, voltam à tona análises críticas ao
presidencialismo de coalizão, a exemplo de exames iniciais que sugeriam que nele
poderiam ocorrer sérias paralisias decisórias (Abranches, 1988; Mainwaring, 1995 e
1997).
Levando-se em conta a baixa institucionalização do sistema partidário no país (Souza,
1976), firmou-se certa opinião em torno da ideia de que os conflitos institucionais seriam
tamanhos e de tal monta que impediriam a governabilidade (Mainwaring, 1991 e 1999),
agregando-se, com isso, mais um fator de instabilidade ao sistema.

Tratando ainda sobre as pressões a que está submetido o “hiperpresidencialismo
consociativo” brasileiro, Bruno Reis chama atenção - a partir da eclosão dos episódios
que redundaram na Ação Penal 470 (“Mensalão”) - para necessidades de reforma
estrutural ao nosso intrincado sistema de financiamento de campanhas e sugere, oito
anos antes dos impasses ora vividos por força da Operação Lava Jato:

“O nosso dito “presidencialismo de coalizão”, que não parecia talhado para funcionar,
no entanto, funcionava – e nos trouxe até aqui, na mais duradoura experiência de
normalidade democrática de nossa história. Nessa quadra histórica, ele se encontra sob
pressão inédita para reformar-se. Idealmente, na direção de um reforço relativo na
posição do Poder Legislativo, com a subtração de algumas das prerrogativas
excepcionais que o Executivo brasileiro acumula – e, acima de tudo, rumo a um aumento
do controle sobre o financiamento das campanhas eleitorais”. (Reis, 2008, pág. 28).
Assim, e apesar de esse cenário (paralisia decisória e ingovernabilidade) não ter se
concretizado durante cerca de 20 anos (Figueiredo e Limongi, 1999), análises
consideráveis já estão disponíveis alertando, novamente, sobre os altos custos e as
5

Anais III Encontro PDPP - Página 45

sofisticadas

contingências

de

constrangimentos

ao

Executivo

a

partir

do

presidencialismo de coalizão brasileiro, sugerindo-se novo rearranjo, em novos termos,
para os tempos vividos após as manifestações de rua iniciadas em junho de 2013,
intensificadas durante 2015 e que redundaram em apoio vigoroso ao pedido de
impedimento presidencial, levado a cabo a partir de 17 de março de 2016.

Parte desses problemas vivenciados pelo sistema parece advir, mas não só, de um
conjunto de fatores que levaram ao ascenso de uma classe média escolarizada e com
renda superior a dez salários mínimos que engrossaram as fileiras de protestos
anticorrupção, de maneira ruidosa, manifestam baixo apreço pela democracia e
compuseram contingente majoritário a contribuir para a derrota da candidatura Dilma
Rousseff, nos dois turnos da campanha presidencial de 2014, nas principais capitais do
Sudeste (Avritzer, 2016).

Paradoxalmente - e este é um dos desafios para construção de arranjos hipotéticos
desse artigo - os esforços não triviais do Executivo federal sob as gestões Lula da Silva
(2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2016) para fins de construção de arcabouço
institucional capaz de dotar o Estado de instrumentos mais abertos, porosos e
transparentes, parecem subsumir sob violentos ataques e estigmatização do Partido
dos Trabalhadores quando vinculado a índices sistêmicos de corrupção a partir de
investigações associadas ou derivadas, mas não só, da Operação Lava Jato, por
exemplo.

Para bem além da clássica Teoria da Divisão de Poderes e seu derivado sistema de
freios e contrapesos – construção de Montesquieu, inspirado em A Política, de
Aristóteles e o Segundo Tratado de Governo Civil, de Locke - as formas como as
estruturas dos três poderes se arranjam, se harmonizam, se vigiam e se controlam ou
ainda como se tensionam ou se friccionam, são um desafio permanente à Ciência
Política.
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1. TRANSPARÊNCIA NO EXECUTIVO – CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO
Accountability - adota-se aqui a interpretação de Guillermo O’Donnell (1998) -,
ainda que o conceito não seja novo e permita amplas acepções mais recentes tais como
responsividade, prestação de contas, responsabilização ou transparência que objetivem
evitar ou reduzir corrupção em sistemas políticos e seus inevitáveis imbricamentos com
o papel dos diversos tipos de participação e controle social - notadamente aqueles
oriundos de novas parcelas da sociedade civil dedicadas ao tema - são fundamentais
para a compreensão dos pontos de maturação das democracias modernas e a eficácia
de mecanismos de participação individual ou coletiva na gestão dos recursos públicos.

Assim, parece que não há como proceder a uma análise dessas novas e intensas
fricções sem uma breve revisão do debate vigente na Ciência Política acerca das
questões políticas mais atuais e que conformam as noções contemporâneas dos
conceitos de cidadania, de participação nas sociedades democráticas e os diversos
graus possíveis de responsividade dos governantes ou dos gestores públicos no
desempenho de políticas públicas.

Apenas para ficarmos em um dos exemplos da ação da Controladoria Geral da
União. No campo das instituições brasileiras dedicadas ao controle e à fiscalização do
trânsito de recursos públicos federais direcionados aos estados e municípios há um
cenário bastante auspicioso nas ações da Controladoria Geral da União, a CGU. Criada
em 2001, como Corregedoria Geral da União, ampliada em 2002 com a incorporação
da Secretaria Federal de Controle Interno e tornada Ministério como parte da estrutura
da Presidência da República em 2003, ampliou-se durante os períodos Lula e tornouse mais vigorosa nos períodos Dilma Rousseff I e II (interrompido).

Efeitos e principais resultados dessa iniciativa e seus impactos sobre a cultura
da impunidade tratam do acompanhamento das punições expulsivas aplicadas a
estatutários no âmbito da administração pública federal. Desde o início de suas
atividades, e até junho de 2016, a CGU protagonizou pouco mais de 5.900 processos
de servidores estatutários ativos que culminaram em expulsões definitivas dos quadros
de pessoal. O que não é trivial, sugerindo uma capacidade institucional inovadora sobre
o tema justamente em um período de governo no qual os temas relacionados à
corrupção e controle sobre as atividades da burocracia, estatutária ou não, aumentaram
consideravelmente. As tabelas a seguir organizam um extrato e um balanço dessas
expulsões entre 2003 e 2016, por ministério e por UF.
7
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MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
Relatório de acompanhamento das punições expulsivas aplicadas a servidores estatutários do Executivo Federal
Mês de referência: atualizado JUNHO 2016
Pasta

2003 a

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010

Qtde.

Qtde.

Expulsos por

de

penas

mil servidores

servidor

expulsiv

ativos**

es

as

ativos*

desde
2003

MCID

2

0

2

1

1

0

5

430

11

20,930

MDSA

753

134

125

138

160

129

47

37.810

1486

19,386

MJC

390

127

108

115

66

85

43

32.607

934

16,684

MTUR

1

0

0

3

2

1

0

451

7

13,304

MTPA

45

16

6

13

23

5

8

6.235

116

11,387

MTA

90

19

10

16

17

21

4

7.935

177

10,964

MF

339

38

39

88

59

50

34

34.000

647

9,059

MMA

167

15

14

9

7

19

2

7.439

233

8,872

MINC

16

7

1

2

6

4

3

3.812

39

6,034

MS

335

53

70

24

58

48

43

61.093

631

4,845

PR

85

23

15

16

9

14

7

20.549

169

4,088

MI

14

1

0

3

1

2

3

2.667

24

3,750

MICE

32

1

3

1

5

0

2

3.205

44

3,744

MAPA

87

11

8

2

7

5

2

11.078

122

3,159

MME

37

2

2

3

1

4

1

4.176

50

3,113

MD

8

10

22

7

10

10

3

20.220

70

3,066

MPDG

81

14

7

12

12

11

5

28.422

142

2,146

MEC

498

56

72

76

98

130

38

279.684

968

1,680

MCTIC

15

4

1

2

5

2

0

9.003

29

1,555

MTFC

3

2

0

0

0

0

1

2.352

6

1,276

MRE

1

0

0

0

0

1

0

3.373

2

0,296

ME

3

0

0

0

0

0

0

442

3

0,000

Total

3.002

533

505

531

547

541

251

576.983

5.910

5,04

Este relatório contempla as alterações na estrutura dos órgãos e entidades publicadas em maio/2016. As punições são
registradas por órgão ou entidade de lotação do servidor punido, dessa forma, órgãos e entidades que foram vinculados a nova
Pasta Ministerial provocaram o deslocamento das penalidades a estes relativas para a nova Pasta.
Fontes: Controladoria Geral da União (até maio de 2016). Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. Elaboração do
autor.
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MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
Corregedoria Geral da União
Relatório de acompanhamento das punições expulsivas aplicadas a servidores estatutários do Poder Executivo
Federal
Punições expulsivas por UF de exercício. Atualizado até junho 2016.

UF

2003 a

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010

Total de

Qtde.

Expulso

Penas

de

s por

Expulsi

Servido

mil

vas

res

servido

Ativos

res

na UF*

ativos**

AM

136

22

16

8

30

17

19

248

10.259

10,92

MS

30

18

24

24

4

15

6

121

9.976

9,12

SP

277

65

55

50

75

78

26

626

44.707

7,81

MA

79

18

18

11

5

12

14

157

10.243

7,61

9.278

7,54

MT

117

12

9

16

8

8

17

187

RO

93

18

4

10

11

7

8

151

7.715

7,52

TO

24

7

5

8

6

8

1

59

4.738

7,39

PA

118

22

16

21

30

21

15

243

17.491

7,15

RR

37

9

5

12

4

19

5

91

8.015

6,74

PR

119

42

20

27

26

33

4

271

22.969

6,62

RJ

459

108

108

95

113

97

43

1.023

101.021

5,58

CE

100

16

29

11

19

13

9

197

17.472

5,55

DF

383

57

52

94

60

59

34

739

70.380

5,06

AL

35

9

5

8

6

9

-

72

7.682

4,82

PE

124

16

17

11

32

16

8

224

22.512

4,44

GO

63

6

11

11

9

18

2

120

13.586

4,20

BA

121

17

20

22

16

17

5

218

23.216

4,18

ES

69

7

6

9

10

7

5

113

10.899

4,04

AP

94

3

8

2

14

7

1

129

8.732

4,01

SE

26

3

10

6

1

2

3

51

6.551

3,82

AC

14

4

3

3

-

4

-

28

3.696

3,79

SC

89

5

13

14

13

10

8

152

17.948

3,51

PB

54

6

11

12

3

11

1

98

16.006

2,75

13.674

2,56

RN

53

5

9

13

3

5

-

88

MG

149

22

17

23

29

25

11

276

54.719

2,32

RS

117

12

13

8

19

23

3

195

34.949

2,23

PI

22

4

1

2

1

-

3

33

8.549

1,29

TOTAL

3.002

533

505

531

547

541

251

5.910

576.983

5,04

Fontes: Controladoria Geral da União (até maio de 2016). Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle.
Elaboração do autor.
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2. EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS RECENTES
No âmbito do Executivo federal

Mapeamento mínimo, não exaustivo, de criação ou fortalecimento de instrumentos
institucionais de controle sobre a burocracia pública federal, ampliação do sistema de
participação social.
Comissão de Ética Pública (1999)
CGU Controladoria Geral a União (2003)
Conselho da Transparência Pública e Combate à Corrupção (2003)
Portal da Transparência do governo federal (2004)
Observatório da Despesa Pública (2008)
Lei da Transparência (2009)
Lei de Acesso à Informação (2011)
Parceria para Governo Aberto (2011)
Lei de Conflito de Interesses (2013)
Lei Anticorrupção Empresarial (2013)
Política Nacional de Participação Social (2014)
Comissões Parlamentares
Tribunal de Contas da União
Elaboração do autor. Fontes diversas.

EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS RECENTES
No âmbito do Legislativo federal

A experiência da gestão presidencial do deputado federal Eduardo Cunha
(PMDB/RJ), entre 2015 e 2016 expôs uma Câmara dos Deputados regida por um
Regimento Interno absolutamente flexível, maleável, manipulável e vulnerável ao
comando monocrático, com perversidades e nuances imperiais. Manobras como as
executadas pelo presidente da Câmara, Deputado Eduardo Cunha, ancoradas em um
amplo grupo de apoiadores que controlaram as sessões do Conselho de Ética da
Câmara transformaram este no mais longo caso já tramitado por ali: nove meses.

Para além dos instrumentos de controle especificamente interna corpore e
pressões sociais individualizadas aos congressistas, a Câmara dos Deputados e o
Senado Federal contam ainda com um arsenal de manobras capazes de manter
blindados os seus membros, notadamente por força do uso de foro privilegiado e longa
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tradição em não prestação de contas ao eleitorado, exceto se sob pressão. Apenas três
senadores foram cassados na história do Senado da República: Delcídio do Amaral
(PT), em 2016, é o caso mais recente e emblemático. Os outros dois são Demóstenes
Torres (DEM), em 2012, e Luiz Estevão (PMDB), em 2000. Demóstenes está inelegível
até 2027. Luiz Estevão está preso, com penas superiores a 20 anos.

EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS RECENTES
No âmbito do Judiciário federal

Os pontos mais críticos a pesquisar estão associados a uma crescente
judicialização da Política (que em uma análise rasteira e enviesada por determinadas
corporações poderia estar elencada também como parte do escopo de controle externo
sobre ação de agentes públicos) versus igualmente crescente politização da Justiça.
Para o primeiro fenômeno e pistas sobre seu alcance por todo o sistema brasileiro de
Justiça Maciel e Koerner argumentam que:
“Se na idéia da política judicializada estão em evidência modelos
diferenciados de decisão, a noção de politização da justiça destaca os
valores e preferências políticas dos atores judiciais como condição e
efeito da expansão do poder das Cortes. A judicialização da política
requer que operadores da lei prefiram participar da policy-making a deixála a critérios de políticos e administradores e, em sua dinâmica, ela
própria implicaria papel político mais positivo da decisão judicial do que
aquele envolvido em uma não decisão. Daí que a idéia de judicialização
envolve tanto a dimensão procedimental quanto substantiva do exercício
das funções judiciais” (Maciel & Koerner, 2002,p. 114).
Na outra face da mesma moeda, politização da Justiça, os casos recentes
envolvendo decisões agressivas de juizados de primeiro grau (notadamente sobre
agentes públicos e/ou movimentos sociais) inúmeras manifestações públicas proferidas
por magistrados, inclusive de tribunais superiores sobre ações ainda em curso (“juiz
falar fora dos autos”) têm gerado um clima de exacerbação do debate e, nesse segundo
caso, gerando uma situação bastante preocupante do ponto de vista da responsividade
do agente público: as burocracias do Judiciário, não eleitas, acabam por assumir
defesas corporativas, cada vez mais renhidas, por dentro do Estado, resistindo à
transparência.
11
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Em estudo recentemente concluído pela FGV Direito, “Avaliação de
Transparência”, com base de dados referente à coleta em 2014, foram encontrados os
seguintes números sobre transparência pública nos três poderes.

Mesmo para uma responsabilidade mínima em transparência – respostas a
demandas interpostas por meio da LAI, Lei de Acesso à Informação, a performance do
Judiciário deixa a desejar, estando abaixo das médias para Executivo e Legislativo.
(nexojornal.com.br/expresso. Judiciário: em alta com a população, em baixa com a
transparência). Acesso em 05/05/2017;
3. ROTEIRO PARA PESQUISAS A FUTURO: SINAIS DE ESTRESSE DOS
SISTEMAS

Parte dos insights obtidos durante a produção desse artigo sugerem alguns longos
caminhos explicativos a serem percorridos para pesquisas mais profundas e inovadoras
o que é pretendido pelo autor:
1) As mudanças estruturais pelas quais passou e vem passando o Brasil desde o
início do século XXI provocaram uma intensa tectônica de placas e a leitura
sobre a reacomodação dessas placas exigirá longa jornada de estudos intertrans-multi disciplinares.
12
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2) Explicações

muito

fechadas,

especializadas,

parecem

insuficientes,

notadamente para explicar as tradicionais relações Executivo-Legislativo não em
duo, mas em tríade, com o Judiciário;

3) Parte dos avanços civilizatórios recentes que o Brasil optou por incorporar às
suas agendas por intermédio dos governos Lula I e II e Dilma I, notadamente
aqueles elencados no PNDH3, Plano nacional de Direitos Humanos 3 (PNDH3,
2010), parecem ter incomodado grupos historicamente associados a construção
e manutenção de privilégios, alojados no Estado. Grupos esses, em correlação
de forças proporcionada pelo impedimento presidencial de março de 2016,
ávidos por desconstruir conquistas civilizatórias recentes, ancoradas na CF 88.

4) Fortíssimas reações ao PNDH3, desde 2009/2010 têm fomentado disputas
extremadas em torno de posicionamentos ideológicos que têm produzido uma
bipolaridade impeditiva de análises mais largas e checagem de diretrizes
fundamentais elencadas nesse documento, como exemplos:
Eixo: 1 - Interação Democrática entre Estado e Sociedade Civil
Diretriz: 1 - Interação Democrática entre Estado e Sociedade Civil como
instrumento de fortalecimento da democracia participativa
Objetivo: II - Ampliação do controle externo dos órgãos públicos.
Órgãos responsáveis: SDH.

5) Mudanças recorrentes na legislação eleitoral brasileira (notadamente aquelas
classificadas como “mini reforma política”) são operadas sem políticos,
executadas por grupos mínimos de decisores, sem participação popular, pelo
Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Superior Eleitoral (Marchetti, 2013)

6) As mudanças recentes na lei partidária acabam por exigir um esforço adicional
de compreensão, inclusive por conta das inovações sobre o Fundo Especial de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos, conhecido como Fundo Partidário.
O aumento considerável do volume de recursos à disposição dos partidos e
demais inovações sobre a proibição de financiamento eleitoral privado como
contribuição às campanhas na legislação eleitoral que regerá os pleitos
municipais em 2016. A dotação Orçamentária do Fundo Partidário para 2017
alcança R$ 819 bilhões; em 2016 chegou a R$ 811.285.000,00. Valores muito
superiores àqueles até então destinados antes da mais recente atualização: em
2014, a cifra foi de R$ 313.494.822,00
13
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Por fim, ainda em abordagem preliminar, considera-se que serão necessários outros
esforços e investimentos de pesquisa específicos sobre os três poderes:

1) O Poder Executivo federal brasileiro avançou significativamente em inovações
institucionais capazes de ofertar ao cidadão-eleitor diversos mecanismos de
controle social, accountability e transparência pública a se considerar o amplo
painel institucional-legal mais recente. Apesar de uma profusão de ataques,
ainda está vigente todo o arcabouço legal que deu sustentação para a
manutenção da Política Nacional de Participação Social (Decreto 8243/2014,
Institui a Política Nacional de Participação Social - PNPS e o Sistema Nacional
de Participação Social - SNPS, e dá outras providências);

2) Noutro extremo, o Poder Legislativo federal brasileiro possui um conjunto de
regras de funcionamento bastante herméticas e capazes de oferecer aos
presidentes de Câmara dos Deputados ou de Senado Federal um conjunto de
blindagens que só podem ser contestados pelo Supremo Tribunal Federal,
mesmo assim sob um amplo arsenal de cuidados inspirados nos discursos de
manutenção da “harmonia entre poderes” e salvaguardados pela figura do
privilégio de foro.

3) Já o Poder Judiciário federal brasileiro, seja por suas peculiaridades de
vitaliciedade, seja pela sua composição por membros não eleitos por meio de
voto direto ou ainda por força de condições especiais de recrutamento de suas
elites, ainda é, no ano 16 do século XXI, uma “caixa preta”, a despeito das ações
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

4) Dados sobre os sistemas de controle e de acompanhamento das atividades
judiciais (não exclusivamente de prestação de serviços jurisdicionais) tornam-se
especialmente relevantes quando são analisados estudos recentes (Da Ros,
2016) que encontram um sistema de justiça nacional que consome um
orçamento anual equivalente a uma parcela em torno de 1,3% do PIB. Proporção
dez vezes superior aos orçamentos de Espanha, Argentina, Estados Unidos ou
Inglaterra; ou ainda, quatro vezes o custo de países como Venezuela e Portugal,
por exemplo.

14

Anais III Encontro PDPP - Página 54

5) Avanços recentes sobre algum tipo de controle social por sobre o Judiciário,
especificamente, o caso do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, tem pouco mais
de uma década de atuação e ainda uma longa jornada pela frente a julgar pela
diferença de instrumentos aos quais já está submetido o Executivo, por exemplo.
São exitosas as intervenções sobre padronização dos concursos públicos para
seleção de juízes. Além da aposentadoria compulsória, sem perda de
vencimentos, para os casos de delitos cometidos por magistrados, persistem
situações de ganhos, adicionais, bolsas e incremento de renda inaceitáveis.

6) O mesmo ocorre com o Ministério Público Federal, que tem obtido ganhos de
imagem significativos a partir da hiper midiatização de suas ações, notadamente
aquelas em parcerias estreitas com a Polícia Federal e endereçadas ao combate
à corrupção. Quais são os instrumentos ora disponíveis para controle social
sobre o Ministério Público e seus, eventuais, excessos?

7) Ocorre que ao Ministério Público Federal também cabem atribuições de
fiscalização e controle externo sobre as atividades das polícias Federal,
Rodoviária Federal e Ferroviária. Aos Ministérios Públicos estaduais, as mesmas
funções de controle sobre as Polícias militares e civis subnacionais. Quais são
os resultados, custos e impactos do exercício de controle, função precípua
dessas instituições sobre as demais instituições para a qualidade da democracia,
por exemplo?

8) Relatórios recentes do Conselho Nacional do Ministério Público, quando
destacam e consolidam sua atuação por sobre as polícias mostram números
devastadores, que podem ajudar a explicar parte da espiral de violência sem fim
no país e põe em xeque o conjunto de valores e entregas de cidadania
preconizadas na CF1988. Quais os impactos dessas reiteradas estatísticas
sobre o conjunto de políticas públicas de Segurança Pública e compromissos
nacionais/internacionais de redução desses indicadores, por exemplo?

9) Em dados de 2007, por exemplo, apenas 32% do total de inquéritos policiais
instaurados, foram finalizados; o índice de elucidação de homicídios varia,
apenas entre 5% e 8%, a depender do estado brasileiro pesquisado. Indicadores
internacionais apontam índices entre 65%, nos EUA a 90% no Reino Unido.
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10) Mesmo em uma pesquisa ainda bastante exploratória, restam perguntas
bastante perturbadoras sobre o atual papel exercido pelo conjunto de sistemas
de controles clássico, de freios e contrapesos entre Poderes e, mais ainda sobre
as novíssimas interações entre a Sociedade e o Estado, daí derivadas. Há que
se persistir nessa seara.
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III Encontro Internacional Participação, Democracia e Políticas Públicas;
30/05 a 02/06/2017, UFES, Vitória (ES)

ST 15 – Instituições jurídicas, participação democrática e efetivação de políticas públicas

Ensino jurídico e educação do campo: a controvérsia judicial sobre a primeira turma de
direito para Beneficiários da Reforma Agrária
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Ensino jurídico e educação do campo: a controvérsia judicial sobre a primeira turma de
direito para Beneficiários da Reforma Agrária
Marcos Alfonso Spiess1

Esse trabalho, sobre a controvérsia judicial que envolveu a primeira turma de graduação em
direito pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), busca
compreender o papel das instituições jurídicas na execução de políticas públicas, no caso, a
da política educacional na Reforma Agrária. A partir da etnografia da Ação Civil Pública
ajuizada pelo Ministério Público Federal, que contrário ao projeto buscou extinguir a referida
turma, pretende-se mapear a origem da controvérsia judicial protagonizada por diferentes
instituições estatais. Em seguida, a proposta é descrever os argumentos do MPF que
embasaram a pretensão de impedir o ensino jurídico à sujeitos provindos do campo.
Metodologicamente, segue-se a proposta do mapeamento de controvérsias sociais,
entendidas como momentos de “incertezas compartilhadas” que possibilitam observar o
mundo social em construção. O objetivo é compreender como que as relações entre
instituições jurídicas, demais instituições estatais e movimentos sociais são produzidas
contextualmente e articuladas discursivamente, sendo que as variações dessas relações
podem ser determinantes para a efetivação (ou não) de políticas públicas.

Palavras-chave: Educação; Direito; Controvérsia.

1

Professor do Instituto Federal de Goiás (IFG) e doutorando em Antropologia pela Universidade
Federal do Paraná (UFPR). Possui graduação em Filosofia pela Faculdade São Luiz (FSL) e mestrado
em Antropologia Social pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Pesquisador no Grupo de
Pesquisa em Ensino de Ciências e Educação Matemática (ENCIEM/IFG) e no Núcleo de Antropologia
da Política, do Estado e das Relações de Mercado (NAPER/UFPR). Bolsista Capes. Contato:
marcos.spiess@ifg.edu.br
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1. Introdução

No ano de 2007, a partir de uma parceria entre a Universidade Federal de Goiás
(UFG) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), iniciavam as aulas da
primeira turma de direito destina a formar bacharéis em direito sujeitos identificados,
exclusivamente, como Beneficiários da Reforma Agrária. Todavia, a implementação desse
projeto, pautado na política do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
(Pronera), não ocorreu de forma pacífica.
À época, inúmeros debates – e em diferentes níveis mediáticos, políticos e
pedagógicos – foram suscitados no intuito de deslegitimar a criação do referido curso. Esses
debates públicos culminaram em uma controvérsia judicial acerca de qual seria a finalidade
de possibilitar que sujeitos provindo do campo pudessem acessar o ensino jurídico formal
dentro de uma Universidade Pública. Questionava-se, com isso, a própria legalidade do
projeto desenvolvido pelo Incra e pela UFG, em parceria com os movimentos sociais do
campo, notadamente o MST.
Os

debates

em

torno

da

legalidade

(mais

especificamente

sobre

a

constitucionalidade ou não) da criação da referida turma de direito se fortaleceram em uma
Ação Civil Pública (ACP) movida pelo Ministério Público Federal (MPF) em face das
instituições públicas responsáveis pela oferta do curso, a UFG e o Incra. É com base nessa
ACP, ajuizada em 24/06/2008 e registrada sob o nº 2008.35.00.013973-0/GO perante a 9º
Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás, que busco analisar os significados
sociais produzidos pelos discursos do MPF, autor da ação, na Petição Inicial.
Metodologicamente, essa pesquisa segue a proposta do mapeamento de
controvérsias sociais, conforme desenvolvido por Latour (2012) e Venturini (2010 e 2012).
Considerando que controvérsias são situações nas quais diferentes atores estão em
desacordo (ou melhor, estão de acordo que discordam entre si); considerando, ainda, que as
ações geradas nessas “incertezas compartilhadas” produzem diferentes dinâmicas sociais, as
controvérsias se tornam uma oportuna ocasião para se observar o mundo social em
construção (VENTURINI, 2010). Assim, mapeando os atores e seus discursos, este trabalho
busca compreender como se formam diferentes proposições acerca de um mesmo tema, no
caso, o ensino jurídico para beneficiários da Reforma Agrária.
Em um primeiro momento, faremos uma digressão sobre a origem do projeto da
turma de direito pelo Pronera e sua implementação dentro da UFG. Na sequência, serão
apresentados alguns debates públicos em torno do projeto que culminaram com o
ajuizamento da Ação Civil Pública que pretendia a extinção da turma. Por fim, serão
analisados dois dos principais argumentos do MPF contra a turma, buscando demonstrar as
principais teses e discursos contra a efetivação dessa política pública.
2
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A análise do documento de Petição Inicial possibilitará perceber que o pedido do MPF
se fundamentou, basicamente, em duas perspectivas argumentativas que levam a conclusões
logicamente contraditórias entre si. Se por um lado, essa instituição argumentava que havia
desvio de finalidade em ofertar ensino jurídico para sujeitos em situações diferentes
(moradores do campo) daqueles que normalmente acessam os cursos de direito (urbanos) –
argumento da diferença; de outro lado, o argumento que deslegitimava o Pronera como
política afirmativa postulava que não poderia haver distinção entre sujeitos que possuíam
condições iguais para acessar a educação superior – argumento da igualdade.
2. O Pronera e a primeira turma especial de Direito

A fim de cumprir com o primeiro objetivo desse trabalho, o de mapear a origem da
controvérsia judicial protagonizada por diferentes instituições estatais no caso envolvendo a
primeira turma especial de direito pelo Pronera, faz-se necessário algumas considerações,
ainda que gerais sobre essa política pública educacional, bem como, sobre o projeto firmado
entre o Incra e a UFG.
O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) surgiu em 1998
como resultado da reinvindicação dos movimentos sociais do campo por uma educação
pública, gratuita e de qualidade para os povos campesinos. O programa foi criado após dois
encontros nacionais de educadores do campo2, os quais postulavam a necessidade de uma
educação formal para os camponeses que considerasse o próprio campo enquanto locus de
formação humana. Esse programa foi formulado tendo por objetivo ofertar educação em todos
os níveis (da alfabetização à pós-graduação), utilizando-se, para tanto, de metodologias
próprias dos povos do campo. A proposta era superar a ideia de uma “educação no campo”
(com conteúdos e metodologias construídos na e para cidade) com o objetivo de se construir
efetivamente uma “educação do campo” (considerando as condições do mundo rural como
produtoras de conhecimento).
No entanto, ao contrário do que poderia se pensar, o Pronera não está vinculado ao
Ministério da Educação (MEC), pois faz parte das políticas públicas do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA), sob responsabilidade administrativa do Incra. Esta
configuração institucional e administrativa faz com que a oferta de cursos, em qualquer nível,
dependa de parcerias do Incra com as instituições educacionais chanceladas pelo MEC ou
pelas Secretarias Estaduais de Educação. Na prática, e diferente das cotas sociais e raciais
que são políticas afirmativas implementadas nas e pelas próprias Universidades, o Pronera

2

Refiro-me ao I Encontro Nacional de Educadores da Reforma Agrária (I Enera), realizado em 1997;
e, à I Conferência Nacional de Educação do Campo, realizada em 1998, ambos em Brasília.
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não faz reserva de vagas em turmas regulares das instituições de ensino, pois seus cursos
dependem de projetos autônomos e com dotações orçamentárias específicas.
No caso das graduações e pós-graduações, os cursos pelo Pronera são possíveis a
partir de convênios que o Incra faz com Instituições de Ensino Superior (IES). Esses convênios
(que possuem termo inicial e final para execução) tornam possível a abertura de turmas não
regulares (por isso, algumas vezes, denominadas de “especiais”) e paralelas às turmas de um
mesmo curso que já é ofertado pela Universidade parceira. A consequência é que nem
sempre está garantida a possibilidade de re-oferta do mesmo curso na mesma instituição.
Ancorados nesse programa educacional, o Incra e diferentes universidades públicas
passaram a ofertar cursos de graduação em diferentes áreas do conhecimento. Na prática,
entretanto, os cursos ofertados por meio do Pronera se caracterizaram basicamente por duas
abordagens de formação: de um lado, cursos que visavam a formação de educadores através
de licenciaturas do campo e, de outro lado, cursos que objetivavam a formação de
profissionais para trabalhar no campo através de graduações como agronomia, engenharia
florestal, economia doméstica etc. (SPIESS, 2016a).
De acordo com o último Relatório da Pesquisa Nacional de Educação nas áreas de
Reforma Agrária (II PNERA), publicado em junho de 2015, o Pronera ofertou, desde sua
criação em 1998 até 2011, o total de 320 cursos “sendo 167 de EJA fundamental, 99 de nível
médio e 54 de nível superior” (MDA, 2015, p. 22). Desses 54 cursos de nível superior mais da
metade, 34 cursos, foram licenciaturas e, quase que exclusivamente, em Pedagogia. Por
outro lado, os 20 cursos de tecnólogo e bacharel buscaram formar profissionais nas áreas de
Ciências Agrárias, Agronomia e Agroecologia.3 Esses dados apontam para reprodução da
uma dicotomia na formação de nível superior proposta pelo Pronera, isto é, ou se formam
educadores ou se formam profissionais para o trabalho manual no campo4.
Diferenciando-se dessa dicotomia na oferta de cursos de graduação pelo Pronera,
em maio 2005, na cidade de Goiânia, em uma reunião do Setores de Educação e de Direitos
Humanos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) entrou na pauta de
discussão a proposta de se ofertar um curso de graduação em direito pelo Pronera. A proposta
de criação desse curso colocava em xeque, no mínimo, duas dualidades que perpassam a
educação de uma forma geral, e a educação do campo em particular.

3

Dos 54 cursos de ensino superior recenseados pela pesquisa, 29 licenciaturas foram em Pedagogia,
Pedagogia da Terra ou Educação do Campo. As demais licenciaturas foram em Letras (02 cursos), em
História (02 cursos) e em Geografia (01 curso).
4 Sugiro, ainda que de forma incipiente, que essa dicotomia reproduz no campo o dualismo educacional
presente na cidade. Enquanto de um lado há uma formação para uma elite intelectual, de outro lado,
as instituições de ensino se preocupam em formar indivíduos para o mercado de trabalho (formação
manual). Não se pretende aqui problematizar as causas e possíveis efeitos dessa formação dualista
no campo, no entanto, para se pensar essa dualidade desde uma perspectiva mais abrangente, podese conferir: SAVIANI, 2007; MOURA, 2007 e ARAÚJO e RODRIGUES, 2010.
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De um modo geral, em relação à educação no Brasil, é de conhecimento comum que
os cursos de graduação em direito, principalmente nas Universidade Públicas, foram,
historicamente, destinados à elite política e econômica do país. Nesse sentido, ofertar ensino
jurídico à sujeitos do campo, historicamente excluídos da vida política e explorados pelo
capital, é certamente contradizer essa lógica que impera na formação jurídica brasileira. É
criar efetivamente a possibilidade de que esse “outro silenciado e excluído que está além da
comunidade de comunicação” se insira no discurso com a mesma igualdade e com o objetivo
de pluralizar o campo jurídico, ou, ao menos, se apresentar como contra-discurso ao direito
vigente, de se apresentar como um direito insurgente (LUDWIG, 2006, p. 61).
Ou como afirma Kant de Lima (2008, p. 13),
A própria tradição do saber jurídico no Brasil, dogmático, normativo, formal,
codificado e apoiado numa concepção profundamente hierarquizada e elitista
da sociedade refletida numa hierarquia rígida de valores autodemonstráveis,
aponta para o caráter extremamente etnocêntrico de sua produção,
distribuição, repartição e consumo.

A criação de uma turma de direito para beneficiários da Reforma Agrária, nesse
contexto, estaria rompendo com essa tradição que constitui o campo jurídico brasileiro,
possibilitando que outros sujeitos, periféricos à ordem jurídica, também passassem a produzir,
repartir e fruir do direito e de novos direitos.
Já no que diz respeito à educação do campo, conforme buscamos destacar acima,
há uma dicotomia que ainda subsiste aos cursos ofertados pelo Pronera. Enquanto de um
lado há os cursos que formam educadores do campo por meio das licenciaturas, de outro
lado, criaram-se cursos que preparavam trabalhadores para as demandas da produção
material no campo. Assim, em relação ao próprio Pronera, a oferta de um curso de graduação
em direito era uma forma de romper com a lógica de formação intelectual versus formação
manual que ainda subsiste à educação formal, inclusive na educação do campo.
O curso de direito, nesses termos, apresentava-se como uma formação profissional
(mas não para um trabalho manual) e intelectual (mas não preocupada estritamente com a
formação dos pares). Obviamente, essa dupla superação que a oferta do curso de direito pelo
Pronera apresentou precisa de uma análise pormenoriza que não cabe nesse trabalho,
contudo, esse esboço aqui realizado ajuda a compreender as críticas e controvérsias que
passaram a surgir quando a parceria entre a UFG e o Incra começou a se materializar e veio
a público.

2.1 O Inquérito Civil Público e a origem da controvérsia

Conforme afirma o Dr. José Siqueira, professor de direito da UFG e um dos
articuladores do projeto, quando da criação da turma especial de direito pelo Pronera não se
5
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“imaginava que estavam por vir tantas e tão fortes reações contrárias, verdadeiras
mobilizações e atitudes contundentes negadoras do direito de acesso à educação” (FON et
al., 2012, p. 16). Essas reações contrárias fizeram surgir diferentes debates acerca de qual
seria o propósito de uma turma de direito para camponeses, sendo que o debate ganhou
espaço na mídia local e nacional.5
A efervescência desses debates midiáticos que se intensificaram em 2006, quando
os movimentos sociais, o Incra e a UFG já estavam realizando formalmente as tratativas para
a abertura do curso (inclusive com a aprovação do projeto junto ao conselho superior da
universidade, com o encaminhamento do projeto político pedagógico para a comissão
nacional do Pronera, com a abertura de concurso público para ampliação do quadro de
professores de direito etc.), passou a questionar a legalidade, mais especificamente a
constitucionalidade, do projeto.
Impelido por esses debates públicos, em janeiro de 2006, o MPF instaurou processo
administrativo de Inquérito Civil com o objetivo de averiguar as supostas irregularidades em
alguns projetos que a UFG estaria implementando6. Na ocasião, além do curso de direito,
foram investigadas as parcerias que a Universidade havia firmado com o Incra e com o Banco
do Brasil a fim de ofertar, respectivamente, um curso de licenciatura em Pedagogia da Terra
e um bacharelado em Administração Pública.
Após um ano de investigações, foi reconhecida a legalidade da oferta do bacharelado
em Direito e da licenciatura em Pedagogia da Terra (parcerias com o Incra) e foram apontadas
irregularidades na oferta do bacharelado em Administração Pública (parceria com o Banco do
Brasil), especificamente no quantitativo de reserva de vagas aos funcionários do banco. Após
sanadas essas irregularidades do projeto junto ao BB, o inquérito foi arquivado em novembro
do mesmo ano.
Vale ressaltar que a procuradora, no Despacho de Arquivamento do Inquérito Civil,
reconheceu a repercussão social causada pela criação de uma turma especial de direito para
beneficiários da Reforma Agrária:

5

Raquel B. Vuelta, em sua dissertação de mestrado intitulada Pelo direito de estudar e defendida na
Faculdade de Educação da Universidade de Brasília em 2013, destaca da mídia local as seguintes
notícias vinculadas contra a turma: UFG para assentados, de 10.05.2006; Incoerência da UFG, de
21.05.2006; Curso para sem terra, de 16.06.2006; O conflito do agronegócio com os assentados, de
30.07.2006, todas pelo jornal O Popular. Já pelo jornal Diário da manhã destaca: Assentados ganham
vagas no campus de Goiás, de 27.08.2006 e A farsa do MST e seus congêneres, de 17.10.2006.
6 O inquérito civil foi coordenado pela procuradora da República Mariane G. de Mello Oliveira e foi
registrado sob número nº 1.18.000.008340/2006-92.
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Fonte: p. 7 do Despacho de Arquivamento Inquérito Civil nº 1.18.000.008340/2006-92

No entanto, após as considerações acerca do projeto, e após avaliar o projeto desde
a literatura sobre as políticas de discriminação afirmativa7, determinou o arquivamento do
inquérito considerando que:

Fonte: p. 9 do Despacho de Arquivamento Inquérito Civil nº 1.18.000.008340/2006-92

Ressalta-se, assim, que nesse primeiro momento de investigação sobre a parceria
da UFG e do Incra para a criação de uma turma de direito para beneficiários da Reforma
Agrária, obteve-se o reconhecimento da legalidade do projeto. Em um contexto mais amplo,
é importante frisar que a legalidade das políticas afirmativas no âmbito educacional eram
objetos de discussões que vinham sendo travadas no Poder Judiciário, notadamente com a
implementação de cotas raciais e sociais em diferentes universidades brasileiras, sendo um
dos primeiros projetos datado no início desse século, no Rio de janeiro, com a Lei 3.708/2001
que instituía “cota de até 40% (quarenta por cento) para as populações negra e parda no
acesso à Universidade do Estado do Rio de Janeiro e à Universidade Estadual do Norte
Fluminense”.
Seguindo a mesma corrente interpretativa que reconhecia a legalidade das cotas
(raciais e sociais), o MPF, na pessoa da procuradora responsável pelo inquérito, entendeu
que a criação de uma turma exclusiva para assentados e filhos de agricultores rurais possuía
a mesma lógica de discriminação positiva, não violando assim o princípio de igualdade
previsto na Constituição Federal. Ressalta-se, entretanto, que no âmbito jurídico, essa
discussão sobre a legalidade das cotas no ensino superior somente foi apaziguada em abril
de 2012 quando o STF julgou a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 186

7

Em sua fundamentação, a procuradora trouxe para análise o preceito cunhado por Rui Barbosa de
“tratar desigualmente aos desiguais, na medida de suas desigualdades”; uma citação da obra do
ministro aposentado Joaquim Barbosa Gomes (Ação Afirmativa e Princípio Constitucional da
Igualdade) fazendo menção ao “apartheid social” presente no Brasil; e, além dessas doutrinas, uma
jurisprudência de Recurso Especial (nº 567873/MG), que teve como relator o Ministro Luiz Fux.
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(ADPF 186), ajuizada pelo Partido Democratas (DEM) contra o sistema de cotas instituído
pela Universidade de Brasília (UnB).
Antes dessa decisão, o arquivamento do inquérito civil em novembro de 2006 e o
reconhecimento da legalidade do curso especial de direito deram suporte às ações da UFG
para implementação do curso. Em janeiro de 2007 foi publicado o edital nº 02/2007 do
Processo Seletivo Especial pelo Centro de Seleção da UFG com o objetivo de selecionar os
60 (sessenta) alunos que iriam compor a turma, sendo que as inscrições ocorreram em
fevereiro e a seleção em março de 2007. O início das aulas ocorreu em 17 de agosto de 2007.
Como é de se imaginar, o quórum daqueles que eram contra o projeto só veio a
aumentar com a concretização de ações em prol da turma. Novas investidas na mídia
criticavam a criação do curso, destacando-se o editorial vinculado pelo jornal O Estado de
São Paulo, de 07.09.2007, intitulado Bacharéis Sem Terra, o qual afirmava: “O que não faz
sentido nenhum – e chega a ser aberrante – é a ideia de montar-se um curso de Direito
exclusivo para os sem terra, como o implementado pela Universidade Federal de Goiás
(UFG)”. Juntamente com a mídia, reavivou-se a discussão sobre a legalidade do projeto.

2.2 A Ação Civil Pública e a controvérsia judicial

Novamente motivado pelos debates mediáticos que se intensificaram nos meses que
sucederam à chegada dos alunos da primeira turma especial de direito no campus da UFG
na Cidade de Goiás, o MPF, agora na pessoa do Procurador Raphael Perissé Rodrigues
Barbosa, abriu novo Inquérito Civil e deu prosseguimento a uma nova investigação sobre a
parceria do Incra com UFG, mas agora somente quanto ao curso de direito.
Enquanto o curso de licenciatura em Pedagogia da Terra e o bacharelado em
Administração Pública se legitimavam sem maiores problemas, o curso de Direito para
camponeses parecia ser inadmissível. Um curso de licenciatura seria aceitável pois iria formar
educadores para trabalhar com Educação do Campo, já o curso de Administração Pública,
voltado para funcionários do Banco do Brasil, iria capacitar funcionários para trabalhar na
gestão do serviço bancário público. Já sobre o curso de direito permaneciam as interrogações,
as controvérsias e as oposições, justamente por contradizer a lógica dualista que perpassa o
ensino formal e o ensino jurídico em particular.
A instauração de um novo inquérito civil público foi motivada por uma denúncia
anônima endereçada por e-mail ao MPF em 16 de dezembro de 2007, pouco mais de um ano
após o arquivamento do inquérito civil que teve por objeto o mesmo projeto. Conforme cópia
da denúncia juntada aos autos da ACP, as irregularidades seriam:

8
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Fonte: fl. 31 da Ação Civil Pública nº 2008.35.00.013973-0/GO

No dia seguinte à denúncia anônima, o novo inquérito civil foi registrado sob nº
1.18.000.023126/2007-47 e endereçado à análise do Coordenador de Tutela Coletiva em
exercício, o procurador Raphael Perissé Rodrigues Barbosa. Este, por sua vez, no mesmo dia
17/12//2007, procedeu a redistribuição da denúncia para o 1º Ofício do Patrimônio Público e
Social e da Probidade Administrativa do MPF que, curiosamente, tinha como procurador
responsável o próprio Raphael P. R. Barbosa. Em outros termos, chama atenção que a
redistribuição de um inquérito originado por denúncia anônima foi levada às pressas de um
Procurador da República para ele mesmo.
Mais curioso ainda foi a celeridade com que o caso foi tratado, isto porque, tendo-se
passado o recesso de final de ano, no segundo dia de trabalho do ano seguinte, em 08 de
janeiro de 2008, o então procurador responsável fez a primeira análise do caso requerendo a
expedição de Ofícios para a UFG, o Incra, o MEC, o MDA e a consultoria jurídica do MEC a
fim de que estes apresentassem informações sobre o funcionamento do curso.
Em resposta aos Ofícios, em 31 de janeiro de 2008, a Secretaria de Educação
Superior do MEC apresentou uma série de documentos que davam suporte quanto à
legalidade do curso de graduação em direito para beneficiários da Reforma Agrária. Em
especial, fez questão de anexar cópia do Despacho de Arquivamento do Inquérito Civil
realizado em 2006 pelo próprio MPF e que teve por objeto de investigação o mesmo curso de
direito. Nessa ocasião, o MEC destacou que, naquela época, a então procuradora da
república Mariane G. de Mello Oliveira havia reconhecido que o projeto configurava
“discriminação positiva, com crescente respaldo jurisprudencial e doutrinário, bem como a
recorrente ideia de que devem ser tratados desigualmente os desiguais” (fl. 98 da ACP).
Contudo, em que pese a manifestação do MEC sobre a existência do arquivamento
de um inquérito civil anterior sobre o mesmo projeto, em junho de 2008, o MPF ajuizou uma

9
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Ação Civil Pública contra a UFG e o Incra (signatários do termo de cooperação técnica que
possibilitou a criação do curso) com o objetivo determinar a

Fonte: fl. 28 da Ação Civil Pública nº 2008.35.00.013973-0/GO

Para fundamentar o pedido de extinção da turma especial de direito pelo Pronera, o
MPF alegava, basicamente, existir desvio de finalidade no projeto firmado entre a UFG e o
Incra, pois entendia inexistir sentido em ofertar ensino jurídico para sujeitos do campo, sendo
consequência disso a malversação dos recursos públicos empregados no projeto. Na
perspectiva do MPF, como ficará evidente na próxima parte desse trabalho, a abertura de um
curso superior aos beneficiários da Reforma Agrária deveria se voltar para qualificação
profissional desses sujeitos a fim de que eles pudessem maximizar a produção no campo.

3. Os argumentos do MPF: entre diferenças e igualdades

Nesta parte do trabalho o objetivo é analisar dois dos principais argumentos do MPF
contra a turma de direito pelo Pronera. O primeiro versa sobre o desvio de finalidade e
argumenta que não faria sentido oferecer formação profissional jurídica para sujeitos que
deveriam trabalhar no campo e que, além disso, não teriam condições mínimas de tirar
proveito do ensino jurídico. Um segundo argumento busca deslegitimar o Pronera enquanto
política pública, pois entende que indiferente de serem camponeses ou moradores das
cidades, todos os indivíduos teriam condições plenas de acessar o ensino superior.
Ressalta-se, assim, a coexistência de argumentos contraditórios entre si pois, se por
um lado, o MPF argumentava que havia desvio de finalidade em ofertar ensino jurídico para
sujeitos em situações diferentes (moradores do campo) daqueles que normalmente acessam
os cursos de direito (citadinos) afirmando que tais sujeitos são diferentes entre si e que essa
diferença não justificaria o ensino jurídico para quem trabalha no campo; de outra banda, outro
argumento visava deslegitimar o Pronera como política afirmativa enfatizando que não poderia
haver distinção entre sujeitos que possuíam condições iguais para acessar a educação
superior. Entre a afirmação da diferença e da igualdade, o MPF articula proposições que
visavam impossibilitar o acesso de camponeses aos ensino jurídico.

10
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3.1 A afirmação da diferença e o desvio de finalidade

Para sustentar a tese do desvio de finalidade no projeto de um curso para
beneficiários da Reforma Agrária, o MPF assume uma posição que afirma serem diferentes
os sujeitos que vivem no campo daqueles que vivem na cidade, a diferença não tanto
ontológica, mas principalmente social, deveria ser mantida sob pena de extinção do mundo
rural. Conforme analisei em outro trabalho, é preciso estarmos atentos que
os esquemas teóricos de compreensão do rural mantiveram, no Brasil, um
cunho eminentemente dualista. Esse dualismo se fundamenta na concepção
de que a sociedade estaria dividida em dois polos: o rural e o urbano. Além
disso, desdobra-se dessa concepção a ideia de que entre esses dois polos
haveria um continuum que permitiria relacioná-los. Enquanto alguns
pensavam este continuum como algo temporário, pressupondo que o polo
rural seria subsumido pelo urbano por decorrência da expansão do
capitalismo; de outro lado, pesquisadores mantiveram a perspectiva de que
as inter-relações entre rural e urbano apenas transformariam tanto um quanto
outro, sem jamais reduzir um ao outro (SPIESS, 2016b, p. 34).

Por influência dessas concepções teóricas, ainda hoje tendemos a conceber rural e
urbano como lados opostos e contrários entre si, ressaltando suas diferenças e rupturas
quanto postos em relação. Seguindo esse viés, os argumentos do MPF na ACP deixam claro
essa compreensão do rural e do urbano enquanto dualidade que se opõe. O fundamento do
primeiro argumento, quanto à configuração do desvio de finalidade, afirma que o acesso de
camponeses ao ensino jurídico (um conhecimento tido como urbano, pois “o Direito somente
sabe conceber em centros urbanos” - fl. 8 ACP) é contribuir para a extinção do mundo rural e
induzir que o rural seja subsumido pelo urbano.
Conforme afirma o MPF em sua Petição Inicial, a necessidade de extinguir a turma
especial de direito pelo Pronera se dá, pois

Fonte: fl. 05 da Ação Civil Pública nº 2008.35.00.013973-0/GO

De acordo com esse primeiro argumento, a controvérsia está não na oferta de uma
turma de ensino superior pelo Pronera, mas sim, de uma turma de graduação em direito pelo
Pronera. Afirma, pois, que, aos moldes do que efetivamente já vinha ocorrendo com os cursos
de graduação pelo programa, a UFG deveria ofertar algum curso que formasse os
beneficiários da Reforma Agrária para o trabalho manual a fim de que eles ficassem “ligado à
terra”, ao trabalho braçal do campo e, em hipótese alguma, a um trabalho intelectual tido como
da cidade.
Essa perspectiva torna evidente a concepção de que a educação se presta a uma
formação do indivíduo para o trabalho, ou como afirma a instituição jurídica:
11
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Fonte: fl. 05 da Ação Civil Pública nº 2008.35.00.013973-0/GO

Seguindo essa perspectiva econômica para fundamentar a diferença entre os
urbanos e os camponeses, o MPF afirma que o desvio de finalidade no projeto da UFG e do
Incra se configura ao possibilitar que camponeses acessem um conhecimento que não tem
por finalidade o fortalecimento dos “laços que o unem à terra, de modo que dela possa retirar
não só o seu sustento, mas seja o meio econômico que lhe permita galgar melhor posto no
estamento social” (fl. 21 ACP). Seguindo essa lógica:

Fonte: fl. 21 da Ação Civil Pública nº 2008.35.00.013973-0/GO

O entendimento da instituição é de que a necessidade de uma formação profissional
voltada ao trabalho manual no campo é que poderia cumprir com a finalidade das políticas de
Reforma Agrária, objetivo que o direito, educação intelectual, jamais poderia garantir. Para o
MPF, o Pronera teria como

Fonte: fls. 06 e 07 da Ação Civil Pública nº 2008.35.00.013973-0/GO

Como chamei atenção em outro momento (SPIESS, 2016b, p. 35), a perspectiva
assumida pelo MPF para argumentar o desvio de finalidade na oferta de ensino jurídico para
camponeses:
impõe ver no campo apenas um espaço de trabalho e de produção de bens
de consumo ligados à natureza. A análise teórica, nesse sentido, se torna
muito mais econômica do que cultural, social ou política. [...]. E com isso, o
rural é visto tão somente dessa perspectiva do espaço físico, paisagístico,
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relacionado à exploração do (e não interação com o) meio ambiente (SPIESS,
2016b, p. 35).

Em uma inflexão que acentua ainda mais a diferença entre rural e urbano para além
da perspectiva econômica e profissional, mas nem por isso desvinculada dela, o MPF afirma
existir uma diferença na capacidade cognitiva entre os sujeitos do campo daqueles que vivem
na cidade, não tendo os primeiros as mesmas capacidades intelectuais para apreender
conhecimentos tidos como dos urbanos. Sintetizando os motivos do ajuizamento da Ação Civil
Pública, afirma o MPF:

Fonte: fl. 04 da Ação Civil Pública nº 2008.35.00.013973-0/GO

E demonstrando-se preocupado com qualidade do ensino jurídico que poderia ser
afetada em decorrência da (in)capacidade cognitiva dos sujeitos que vivem no campo, o MPF
reafirma as diferenças entre urbanos e rurais ao postular que é:

Fonte: fl. 22 da Ação Civil Pública nº 2008.35.00.013973-0/GO

Observamos, assim, que a concepção do rural como um espaço paisagístico e de
exploração da natureza também vem reforçada por uma ideia do rural enquanto um espaço
de atraso e com sujeitos pouco instruídos, que não teriam as condições intelectuais para
absorver um conhecimento tão intelectualizado como o direito representa. Nestes termos, não
faria sentido supor que esses sujeitos, vistos como atrasados, pudessem aproveitar
efetivamente o ensino jurídico que lhe seria ofertado. Essa concepção do MPF demonstra,
como afirma Moraes e Vilela (2013, p. 75), “o paradigma que associa rural a agrícola e
atrasado, e urbano a industrial e moderno”.
Ressaltamos, entretanto, que esses argumentos do MPF
13
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decorrem da falsa concepção de que todos somos detentores de uma mesma
Humanidade, sendo que uns estariam mais adiantados em relação a outros. Assim,
“Toda diferença é reduzida temporal e espacialmente em um processo de
reconhecimento de reflexos de uma mesma sociedade, identificada como detentora
da única Humanidade possível” (KANT DE LIMA, 2008, p. 7). Os camponeses estariam
localizados espacial e temporalmente mais distantes dessa Humanidade se
comparados com os urbanizados (SPIESS, 2016, p. 31).

Na proposta do MPF acima apresentada, a diferença entre rural e urbano, que
perpassa os sujeitos de um e de outro espaço, colocaria em questão a finalidade de um curso
de direito para camponeses. A finalidade não estaria sendo cumprida porque, de acordo com
os argumentos da Petição Inicial, (i) o ensino jurídico não estaria qualificando mão-de-obra
para o trabalho com a terra (visão do campo como exploração da natureza), e, (ii) teria sua
qualidade comprometida quando ofertado para sujeitos vistos como atrasados e “sem a
premissa cognitiva mínima” (fl. 22 ACP) para aprender os conhecimentos da cidade.

3.2. A afirmação da igualdade e as políticas afirmativas

Se por um lado o MPF argumentava existir uma diferença entre os sujeitos
camponeses e aqueles para quem, historicamente, o ensino jurídico vem sendo ensinado; de
outro lado, o próprio MPF, em sua Inicial, passou a afirmar que inexiste qualquer diferença
entre camponeses e urbanos, motivo pelo qual não se justificaria a criação de medida de

Fonte: fl. 03 da Ação Civil Pública nº 2008.35.00.013973-0/GO

No documento de Petição Inicial, o MPF dedicou um tópico específico para
argumentar “Da ausência de subsunção conceitual à ação afirmativa”. O discurso inicia
reconhecendo que as políticas de ações afirmativas, como as cotas sociais e raciais, teriam
como objetivo principal “suplantar a isonomia em sua acepção puramente formal” (fl. 09 ACP),
ressaltando que o “fundamento filosófico é a reparação contra desvantagens historicamente
estabelecidas, daí falar-se em seu caráter compensatório” (fl. 09 ACP). Para fundamentar,
inclusive, a importância das políticas afirmativas, o MPF cita integralmente duas posições
doutrinárias (dos juristas Joaquim Barbosa e Sérgio Abreu) a favor das políticas afirmativas.
Contudo, ao relacionar esse quadro teórico com o caso concreto da turma especial
de direito, temos o seguinte posicionamento:
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Fonte: fls. 10 e 11 da Ação Civil Pública nº 2008.35.00.013973-0/GO

Diante disso, contrário às posições doutrinárias e jurisprudenciais, bem como às
propostas legislativas sobre e a favor das políticas de ação afirmativa, e apesar do próprio
MPF se dizer favorável a essas políticas, para a instituição não teria como se reconhecer no
caso concreto que a criação de uma turma de direito para camponeses seria uma política
afirmativa. Supõe o MPF que em nenhum momento eles se caracterizavam como diferentes
dos demais sujeitos da sociedade, moradores das cidades, e, assim como esses, poderiam,
se quisessem, acessar sem problemas quaisquer cursos de ensino superior, inclusive o curso
de direito.
Nas palavras do próprio MPF:

Fonte: fl. 12 da Ação Civil Pública nº 2008.35.00.013973-0/GO

De acordo com a lógica adotada pelo MPF, e desconsiderando a construção histórica
e legislativa do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – que se insurgem
exatamente contra o sistema de ensino que não considera o campo como locus específico
para construção do conhecimento, com a implementação do projeto pela UFG e o Incra

Fonte: fl. 23 da Ação Civil Pública nº 2008.35.00.013973-0/GO
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Observa-se que nesse parágrafo, que finaliza os argumentos do MPF em sua Petição
Inicial, encontram-se conjugados as duas teses (contraditórias entre si), mas que juntas
buscam deslegitimar a criação de um curso de direito para beneficiários da Reforma Agrária
e afirmar sua ilegalidade. Ao falar da possibilidade de “selecionar os mais capacitados” pelo
sistema tradicional do vestibular, o MPF reafirma uma diferença entre os beneficiários da
Reforma Agrária e os demais que acessam o curso de graduação em direito pelos outros
sistemas de seleção. Essa diferença, infelizmente, estaria baseada na ideia de atraso e
inferioridade dos sujeitos do campo. E pautando-se nessa mesma ideia, MPF postula que
haveria um “retorno social muito mais satisfatório” caso aos urbanos fossem reservado o
conhecimento jurídico, enquanto que aos camponeses a oferta educacional deveria ser
limitada à preparação e aperfeiçoamento de uma forma de trabalho manual.
Por outro lado, ao afirmar que a seleção de um “grupo de sessenta ungidos, para
supostamente corrigir uma histórica injustiça social que jamais será demonstrada”, o MPF
tenta deixar claro que não haveria qualquer diferença nos sujeitos provindos do campo que
mereça algum tipo de política afirmativa, seja para compensar a exclusão histórica, seja para
afirmar a identidade coletiva desses sujeitos e superar a exclusão social ainda presente nos
dias de hoje. Na perspectiva adotada pela instituição, o camponeses estariam em plenas
condições de acessar quaisquer cursos.
A afirmação da dicotomia igualdade e diferença entre sujeitos do campo e sujeitos
da cidade possibilitou que a demanda fosse julgada parcialmente procedente em primeira
instância, em junho de 20098. Entretanto, por meio de recurso de apelação, o Incra e a UFG
conseguiram suspender os efeitos da sentença e buscaram reverter a decisão perante o
Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A decisão do recurso ocorreu em agosto de 2012,
meses após a turma ter concluído o curso, e extinguiu a demanda sem resolução do mérito
pois entendeu que carecia ao MPF o “interesse de ação” por conta do arquivamento pretérito
do inquérito civil em 2006 que reconhecia a legalidade do curso.

8

“Em face do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial (art. 269, I, do CPC),
para:
a) declarar a ilegalidade do convênio estabelecido através da Portaria Conjunta INCRA/P/INCRA/SR(04)GO/UFG
Nº 9, de 17 de agosto de 2007 e da utilização de recursos do PRONERA para custeio de curso superior em direito;
b) determinar a extinção do curso de graduação em direito criado através da Resolução CONSUNI nº 18/06, de
15 de setembro de 2006;
c) ressalvar a validade das atividades acadêmicas integralizadas pelo corpo discente e assegurar a conclusão do
semestre letivo em curso.
Sem condenação em custas e em honorários advocatícios (Lei n° 7.347, art. 18).
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475, I, do CPC).
Goiânia, 15 de junho de 2009”.
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4. Considerações finais
Esse trabalho analisar a controvérsia judicial acerca da primeira turma de direito para
beneficiários da Reforma Agrária. O projeto, firmado entre a UFG e o Incra, tinha o objetivo
de selecionar 60 estudantes provindos das mais variadas comunidades rurais para cursar o
bacharelado em direito. A proposta, como demonstrado, pautava-se no Programa Nacional
de Educação na Reforma Agrária (Pronera), criado em 1998, que propunha uma superação
da educação no campo e a implementação de educação do campo, que considerasse o
campo com suas particulares e condições como espaço para construção do conhecimento.
O projeto de uma turma de direito, no entanto, passou a causar divergências. As
posições contrárias surgiram, principalmente, pelo fato de que uma turma de direito para
camponeses rompia com a lógica dual que perpassa à educação formal no Brasil, onde alguns
são formados para um conhecimento intelectual, enquanto que a outros, reserva-se uma
educação instrumental e que prepara o indivíduo para o mercado de trabalho. O ensino
jurídico para beneficiários da Reforma Agrária, nesse sentido, buscava fornecer educação
intelectual para um grupo social que historicamente esteve a margem da sociedade.
Destacamos que oposição com que são lidos os mundos rural e urbano, e com a
vinculação do conhecimento jurídico a esse último, fizeram surgir inúmeras posições contra a
criação da referida turma. Essas oposições, vinculadas principalmente na mídia local e
nacional, intensificaram as suspeitas que deslegitimavam a criação do curso. Demonstramos
que, impelido pelos debates públicos, o MPF instaurou investigação sobre a parceira do Incra
e da UFG (em 2006 e em 2008), sendo que em decorrência de um segundo inquérito civil, o
MPF se mostrou contrário ao projeto e ajuizou uma Ação Civil Pública com objetivo de
extinguir o curso.
Quando analisados os argumentos articulado no processo judicial, foi possível
perceber a coexistência de posicionamentos contraditórios, mas que juntos tinham um mesmo
fim, impedir o acesso jurídico para beneficiários da Reforma Agrária. Na dialética entre a
afirmação da diferença e da igualdade, o MPF conseguiu ao mesmo tempo afirmar que os
camponeses são diferentes dos urbanos, diferença marcada pela ideia de atraso, e que por
isso não teria finalidade o ensino jurídico para (i) sujeitos que se mostravam incapazes de
apreender e (ii) que não garantiriam um retorno econômico à sociedade, devendo a esses
serem reservados cursos que tivessem o objetivo de “fixar o homem à terra”.
Concomitantemente, o MPF também sustentava que a criação da turma não poderia
persistir pois não haveria qualquer desigualdade em relação aos camponeses que justificaria
uma ação afirmativa, seja para uma recompensa histórica, seja para uma superação da
exclusão social desses sujeitos. Frisa-se que na lógica no MPF, independentemente de serem
do campo ou da cidade, todos os indivíduos teriam as mesmas condições formais e materiais
de acessar o ensino superior, inclusive o ensino jurídico.
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Com base nessa etnografia sobre a controvérsias judicial, podemos reconhecer que
as instituições públicas não podem ser vistas como entes monolíticos e fechadas em si, pois
as posições tomadas em nome das instituições dependem, em muito, das relações entre os
sujeitos a ela vinculados e o contexto social mais amplo. Afirmar, de antemão e sem analisar
o caso concreto, que o MPF é a favor ou contra determinada política pública pode trazer
consequências equivocadas sobre as instituições e sobre as políticas em questão. A
controvérsia aqui analisada demonstra que, mais do que os sujeitos em si (indivíduos e
instituições, são as relações entre os diferentes sujeitos) que conformam determinados
posicionamentos provisórios, são as relações travadas entre esses sujeitos que podem
oferecer caminhos interessantes para nossas pesquisas e para compreensão da efetivação
(ou não) das políticas afirmativas.
6. Referências bibliográficas
ARAÚJO, R. M. L.; RODRIGUES, D. S. 2010. “Referências sobre práticas formativas em
Educação Profissional: o velho travestido de novo ante o efetivamente novo” em Boletim
Técnico do Senac, Rio de Janeiro, v.36, n.2, maio/ago. 2010.
FON, Aton; SIQUEIRA, José do Carmo Alves; STROZAKE, Juvelino (org.). 2012. O direito
do campo no campo do direito: universidade de elite versus universidade de massas. São
Paulo: Outras Expressões; Dobra Editorial.
KANT DE LIMA, Roberto. 2008. Ensaios de Antropologia e de Direito: acesso à justiça e
processos institucionais de administração de conflitos e produção da verdade jurídica em uma
perspectiva comparada. Rio de Janeiro: Lumen Juris.
LATOUR, Bruno. 2012. Reagregando o social: uma introdução à Teoria do Ator-Rede.
Salvador: Edufba; Bauru, SP: Edusc.
LUDWIG, Celso Luiz. 2006. “Discurso e direito: o consenso e o dissenso” em FONSECA,
Ricardo Marcelo (org). Direito e discurso: discursos do direito. Florianópolis: Fundação
Boiteux.
MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário. 2015. II PNERA: relatório da II pesquisa
nacional sobre a Educação na Reforma Agrária. Brasília.
MORAES, Maria Dione Carvalho de; VILELA, Sérgio Luiz de Oliveira. 2013. “Trilhas de um
debate contemporâneo: ruralidades, campesinato, novo nominalismo”. Revista FSA
(Faculdade Santo Agostinho), Teresina, v. 10, n. 1, pp. 59-85.
MOURA, Dante Henrique. 2007. “Educação básica e educação profissional e tecnológica:
dualidade histórica e perspectiva de integração”. Holos, Natal, v.2, p.1-27.
SAVIANI, Dermeval. 2007. “Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos” em
Revista Brasileira de Educação, Campinas, v.12, n.32, p. 152-180.

18

Anais III Encontro PDPP - Página 77

SPIESS, Marcos Alfonso. 2016a. “Bacharéis sem-terra! Uma análise da Ação Civil Pública
contra a primeira turma de direito pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária”
em Revista Espaço Acadêmico, n. 180, pp. 70-81
______. 2016b. “Educação, direito(s) e o mundo rural: reflexões sobre 'o rural' a partir de um
processo judicial” em Cadernos de Educação, Tecnologia e Sociedade, v. 9, p. 28-39.
VENTURINI, Tommaso. 2010. “Diving in Magma: how to explore controversies with ActorNetwork Theory” em Public Understanding of Science, 19(3), pp. 258-273.
_______. 2012 “Building on faults: how to represent controversies with digital methods” em
Public Understanding of Science, 21(7), pp. 796-812.
VUELTA, Raquel Buitrón. 2013. Pelo direito de estudar: a 1ª turma de direito do Pronera
(Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária). Dissertação de mestrado (Programa
de Pós-graduação em Educação). Universidade de Brasília.

19

Anais III Encontro PDPP - Página 78

III ENCONTRO INTERNACIONAL PARTICIPAÇÃO, DEMOCRACIA E POLÍTICAS
PÚBLICAS
30/05 a 02/06/2017, UFES, VITÓRIA (ES)
ST 15 - Instituições jurídicas, participação democrática e efetivação de políticas
públicas

Participação social e a influência do Ministério Público: uma análise sobre duas
experiências de conselhos comunitários de segurança pública (CONSEGs) - Ouro
Preto do Oeste (RO) e Calabar (BA)

Marcele Frossard
Resumo:

O objetivo deste trabalho é refletir sobre modelos de participação social e sua relação
com a atuação de instituições jurídicas. Procura-se compreender essa relação no
âmbito das discussões sobre dificuldades de efetivação de espaços de participação e
da proposição de políticas públicas para a área de Segurança Pública. Mais
especificamente, foram observados os conselhos comunitários de segurança pública
(CONSEGs). São abordadas duas experiências de CONSEG, em Rondônia e na
Bahia, buscando-se analisar as interações e articulações que desenvolvem como o
Ministério Público local.
Palavras-chave: Ministério Público, Conselho Comunitário de Segurança Pública
(CONSEG), Participação Social, Políticas, Públicas, Instituições

I. Introdução
No processo de reconstrução democrática nos países da América Latina, em
geral, e no Brasil, em particular, dois recursos foram objeto privilegiado de apostas e
expectativas. O primeiro deles foi o entendimento de que a incorporação de instâncias
da sociedade civil organizada a processos decisórios e de formulação de políticas, no
âmbito daquelas áreas que envolvem acesso a direitos, seria crucial para qualificar os
novos regimes e incluir neles mecanismos participativos tidos como fundamentais para
a consolidação democrática. É nessa perspectiva que se originam as inúmeras
experiências de conselhos de políticas, conferências e de orçamento participativo.
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A segunda aposta se deu na ampliação das prerrogativas de agências jurídicas
como instâncias garantidoras de direitos. No conjunto de providências tomadas nesse
campo, destaca-se, entre outras medidas, o alargamento dos Ministérios Públicos,
entendidos como agências garantidoras do acesso a direitos de cidadania. Nesse
aspecto, cabe lembrar que as novas atribuições dos Ministérios Públicos sofreram
tamanha redefinição que eles passaram a se confundir com a própria sociedade civil,
ainda que formalmente permaneçam como agências vinculadas ao poder público.
Observando agora, anos após a onda democrática que passou pela região nas
duas últimas décadas do século XX, os limites dos regimes implantados, algumas
ponderações se impõem. A mais dolorosa delas refere-se ao reconhecimento do
relativo fracasso observado em quase toda a América Latina na garantia do acesso a
bens tidos por universais. A segurança pública é provavelmente o campo em que tal
diagnóstico se confirma de forma mais dramática. Os altíssimos índices de homicídios
observados em países como Brasil Venezuela, Honduras, Guatemala e El Salvador,
atestam o fracasso dos respectivos Estados nacionais em garantir universalmente a
fruição do mais básico de todos os bens: o direito à vida.
Sendo assim, a segurança pública se impõe como questão política
fundamental, frente aos debates analíticos e prospectivos sobre a saúde e o futuro do
atual regime democrático tal como vigora na região e no Brasil, mais especificamente.
É nessa linha que esse artigo se inscreve.
Nosso trabalho tem como ambição realizar um estudo exploratório da
convergência desses dois agentes tão importantes nos desenhos da nova ordem
democrática brasileira, sociedade civil organizada e Ministério Público, a partir de duas
experiências específicas do campo da segurança pública. Mais especificamente,
pretendemos analisar, através de material empírico, o processo de formação de dois
conselhos de segurança pública (um bairro de Salvador e um município de Rondônia)
em que o Ministério Público atua como animador e articulador de um formato de
atuação voltada para a redução da violência criminal.
Como aporte teórico para a interpretação desses dois processos faremos uso
das noções de accountability vertical e accountability horizontal, tal como abordadas
por Guillermo O’Donnell. Tratamos de observar em que medida a combinação de
ambas as noções pode ser um recurso analítico importante para o entendimento da
construção dessas duas experiências de associativismo e em que medida essas
últimas nos revelam potenciais e limitações dos arranjos sugeridos pela análise
teórica/normativa de O’Donnel. As perguntas de fundo que atravessam nossa
investigação são: em que medida as noções de accountabilty vertical e accountability
horizontal podem de fato nos fornecer pistas sobre o amadurecimento democrático no
2
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Brasil? De que forma tais noções são verificadas e o que revela delas nas duas
experiências empíricas por nós exploradas?
II. O Conceito de accountability horizontal
O conceito de accountability horizontal é forjado por Guillermo O’Donnel (2016)
com um claro intuito normativo: estabelecer pistas para a definição de arranjos
institucionais capazes de fortalecer os limitados regimes democráticos latinoamericanos.

A

pretensão

normativa,

decorrente

do

duro

e

empiricamente

fundamentado diagnóstico sobre as democracias na região, bem como o diálogo
firmado com as teorias clássicas da democracia para a definição do conceito justificam
um exame pormenorizado da construção do conceito.
Boa parte da carreira acadêmica de O’Donnel foi dedicada a compreender as
condições para a erradicação dos regimes autoritários que emergiram na América
Latina nos anos 1960 e 1970. Nesse sentido, ele estabelece um intenso debate com
um grupo relativamente amplo de intelectuais e pesquisadores que pensaram as
bases dos regimes democráticos modernos e as condições necessárias para lograrem
maior durabilidade. Desse processo participam atores de diferentes perspectivas
teóricas e metodológicas, tendo em comum, no entanto, a aceitação, por vezes
excessivamente acrítica, dos preceitos da chamada teoria democrática minimalista,
inspirada nas teses schumpeterianas e desenvolvidas por sucessores seus durante a
segunda metade do século XX (SCHUMPETER, 1984; DOWNS, 1999; DAHL, 1971).
Em linhas gerais essa teoria, consagrada a partir da leitura um tanto seletiva
das principais teses de Schumpeter, supunha necessária para a reconstrução da
democracia na América Latina: a construção de um sistema competitivo de que
tomassem parte amplos setores do conjunto de cidadãos; que as escolha se dessem
num arranjo de regras universais e públicas; que elas fossem precedidas de um amplo
debate em que as partes dispusessem de iguais meios de persuasão e difusão de
suas plataformas, que as escolhas dos eleitores fossem respeitadas e que a
possibilidade de mudar ou reiterar suas escolhas ocorressem regularmente.
Pensar a transição democrática na América Latina implicava estabelecer as
condições para que se instituísse nos países não democráticos da região um modelo
regulado de competição pelo poder político e formação de governos. Não é exagero
afirmar que a teoria minimalista de democracia deu o tom de boa parte dos debates
sobre redemocratização na América Latina, dos quais O’Donnel participou com
destaque, assim como exerceu grande influência nos debates sobre democracia
política tout court na segunda metade do século XX. Assumindo o diapasão da
corrente minimalista, um de seus representantes mais destacados, Robert Dahl, vai
3
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um pouco além das formulações originais dessa corrente e enfrenta a questão das
garantias necessárias para o bom funcionamento do sistema (DAHL, 1956). Mais
precisamente, Dahl lida com o antigo desafio imposto à democracia liberal clássica
pelos elitistas acerca da tendência de autonomização dos representantes em relação
aos representados, calcanhar de Aquiles dos primeiros regimes de massa que voltava
a assombrar os teóricos da democracia do pós-guerra. (DAHL, 1971)
Como garantir que, dados os preceitos tão esquálidos da versão minimalista,
não ocorresse uma oligarquização dos regimes, violando mesmo princípios e
pretensões tão modestos quanto os estabelecidos pela tese schumpeteriana? A
resposta de Dahl resulta na formulação do conceito de accountability vertical, definido
como a previsão de um padrão de responsabilidade pelo qual os representantes
teriam que dar conta de suas ações àqueles dos quais extraem a legitimidade de seus
mandatos. Mais precisamente, os titulares do poder político nos regimes democráticos
estão sempre sob a vigilância e a avaliação daqueles por quem sua autoridade foi
outorgada. Não honrar seus compromissos implicaria a perda da confiança e a
penalização pela perda de seu mandato.
O instrumento de controle imaginado por Dahl seria, pois, o voto. Insatisfeito
com o desempenho de seus titulares, o cidadão, munido de seu instrumento político
mais significativo, o direito de pelo voto formar e desfazer governos, pode retificar sua
escolha na ocasião adequada, o momento eleitoral, punindo a quebra da confiança ou
a incompetência. O conceito de Dahl está inscrito na concepção mais geral das teorias
democráticas chamada, por vezes pejorativamente, de procedimentalistas e também
inspirada nas teses de Schumpeter. Essas mesmas teses inspiraram a engenharia
institucional dos artífices dos novos regimes latino-americanos. Concluída ao menos
formalmente a transição, “reconstitucionalizados” os regimes, impôs-se a verificação
do rendimento das teses e hipóteses tecidas durante os anos duros dos regimes de
exceção em suas diferentes traduções empíricas.
A sentença de O’Donnel é inequívoca: a despeito de todos os passos terem
sido dados, novas peças constitucionais promulgadas, a realização de eleições livres e
regulares ter se tornado rotina em quase todas as repúblicas da América Latina, é
difícil, ao final do século XX e início do XXI, dar-se por satisfeito com a qualidade dos
regimes implantados na região. O cumprimento dos preceitos minimalistas da
democracia formal revela-se claramente insuficiente para que se definam os novos
regimes como realmente democráticos.
Corrupção endêmica, perpetuação de oligarquias no poder, violência aberta ou
velada de alguns setores da sociedade sobre outros, de agentes estatais sobre as
camadas mais pobres, concentração de riqueza e acesso assimétrico a direitos se
4
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reproduzem e se consolidam como traços proeminentes das novas democracias.
Como lidar com isso?
Assim como o apelo às teorias democráticas consagradas foi um recurso para
se pensar criticamente as trajetórias dos regimes latino-americanos e buscar caminhos
para sua redemocratização, é desejável inspirar-se na crítica a seus limites para ir
além do que se logrou, e encontrar alternativas de “democratização das democracias”.
Nesse sentido, não somente as teses schumpeterianas, ou a apreensão feita delas,
parecem insuficientes, como os mecanismos de controle propostos por Dahl,
reduzidos às disposições eleitorais, precisam ser ultrapassados. O conceito de
accountability horizontal foi forjado com base nestas limitações. Por isso pretende lidar
com as fragilidades dos novos regimes democráticos da América Latina pensando,
simultaneamente, artifícios capazes de conferir robustez a suas instituições. A
referência clássica é evidente: Montesquieu e sua conhecida doutrina da divisão dos
poderes. Ela é encampada por O’Donnel, contudo, passando pelo crivo de Madison e
sua teoria dos pesos e contra pesos (MADISON, 1993). Um retorno aos clássicos se
impõe, portanto, na interpelação dos limites da ordem política contemporânea. Como
ocorre com todas as formulações engenhosas, a ideia que funda a accountability
horizontal é relativamente simples.
Um sistema político verdadeiramente democrático deve dispor de mecanismos
institucionais que inibam e, mais ainda, neutralizem as pretensões despóticas de seus
membros e agências. É necessário que as diferentes peças que compõem o aparato
estatal estejam protegidas de si próprias e de seus titulares, bem como de eventuais
inclinações vorazes de outras agências e seus respectivos servidores.

Mais

importante: é imprescindível que haja mecanismos que protejam a sociedade e o
conjunto de cidadãos dessas mesmas pretensões, como garantia do acesso igualitário
aos direitos e prerrogativas básicas cuja fruição é condição necessária à vigência do
Direito no contexto de sociedades democráticas.
Aparentemente Robert Dahl supôs que as prerrogativas eleitorais seriam
suficientes para cumprir tais preceitos. Ao menos a experiência latino-americana,
contudo, parece indicar fortemente que não. São necessários mecanismos de
controles e responsabilizações recíprocos sem os quais a vigência do Direito não
somente é ameaçada como parece insuficiente para garantir a égide democrática.
Essa é a base do conceito de accountability horizontal. A definição de um sistema pelo
qual diferentes agências do Estado estabelecem controle recíproco, de modo a
garantir que nenhum deles ou seus titulares possa extrapolar suas previsões legais e
que provejam os bens públicos a que são destinados. Esta parece ser uma saída
razoável, ao menos do ponto de vista do Estado, para abordar o problema.
5
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A novidade do arranjo proposto é que ele não se restringe às ações dos três
poderes, mas supõe a existência de agências relativamente autônomas e
independentes, com estatuto próprio, que as protejam da intimidação ou cooptação
por aquelas que venham a ser potenciais focos de suas intervenções fiscalizadoras.
Tal arranjo se define, assim, como elemento de reforço à garantia de proteção a
prerrogativas definidas como básicas e universais num sistema isonômico de acesso a
direitos e garantias.
É relativamente fácil, conhecendo um pouco da experiência contemporânea da
América Latina, identificar as fissuras sociais e institucionais a que O’Donnel se refere.
A privação seletiva de direitos, a concentração de acesso a bens que deveriam ser
universais, a privatização do patrimônio público e a oligarquização da política
institucional foram algumas das limitações que se impuseram às novas ordens
implantadas. Visando mitigar essas tendências pela via institucional apostou-se em
instâncias como os ministérios públicos, as agências autônomas de defesa de direitos,
as redefinições de direitos difusos e coletivos, bem como a consagração de peças
para sua proteção. Todas essas estratégias fazem parte do arsenal concebido para a
promoção da ideia reguladora de accountability horizontal. A verificação do alcance e
rendimento dessas estratégias fica a cargo de trabalhos empíricos que se voltem para
a observação do desempenho dos organismos de controle, suas potencialidades e
pontos de estrangulamento. Presentemente, gostaríamos de seguir a linha sugerida
por O’Donnel, perseguindo uma possibilidade que ele divisa sem, contudo, explorá-la
suficientemente. A possibilidade de se por em prática uma espécie de accountability
combinada, em que sua perspectiva horizontal se articula e se reforça com a
perspectiva vertical. Para tanto, essa última deve ser imaginada em termos diversos
daquele proposto por Dahl.
Como mencionado, a accountability vertical, proposta por Dahl, se materializa
no ato da afirmação da vontade individual, por parte do eleitor, no momento do voto.
No caso que iniciamos a sugerir, seria possível imaginar um sistema de controle,
acompanhamento e responsabilização em que os agentes públicos teriam que prestar
contas não somente eleitoralmente e no momento de serem ou não sufragados, mas,
também, no correr do desempenho de suas funções. Tal prestação não seria dada
exclusivamente ao portador da soberania entendido como o indivíduo detentor de
direitos políticos, mas a atores coletivos radicados na sociedade.
Tal dinâmica torna os mecanismos de responsabilização a que estão sujeitos
os titulares do poder público mais efetivos e estende o poder de controle e supervisão
para além daqueles que ocupam cargos mediante o sufrágio. Servidores públicos de
uma forma geral, em tese responsáveis diretamente pelo provimento adequado de
6
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direitos como acesso a saúde, a educação e a segurança, por exemplo, passam a
estar tão sujeitos à responsabilização quanto qualquer ator cujo lugar é preenchido via
eleição. Os agentes desse trabalho de supervisão e responsabilização são
representantes estatais e atores radicados na sociedade, beneficiários diretos dos
bens e direitos que se espera ter acessível num regime democrático, pode-se chamar,
de maneira genérica, essa entidade de sociedade civil organizada.
A categoria sociedade civil organizada, reconhecidamente ampla e um tanto
vaga, é por ora suficiente para firmar o ponto a ser desenvolvido (COHEN, 1992;
DAGNINO, 2002). Uma espécie de accountability combinada em que não somente as
agências estatais se controlem entre si, mas sejam acessíveis a demandas e
cooperação “para baixo”, talvez esteja mais próximo das ambições normativas do
conceito de accountability horizontal. Ao mesmo tempo, essa noção não parece
distante do que foi acumulado nessas últimas décadas de recrudescimento
democrático parcial.
Para relacionar a formulação conceitual com a experiência de um determinado
contexto histórico, escolhemos analisar a combinação de duas agências específicas
no Brasil: o Ministério Público, tal como definido ao longo dos anos posteriores à
Constituição de 1988, no Brasil, e os conselhos de políticas, imaginados como braço
participativo da democracia que se desenhou em parte do continente e alhures, a
partir do final dos anos 1980.

Ministério público e associativismo: os desenhos da nova democracia brasileira nos
tempos pós-constituintes
Para os fins definidos para esse trabalho, cabem algumas considerações
gerais e necessariamente pouco detalhados de dois aspectos relevantes da ordem
política que se configura na Constituição brasileira de 1988.

Tratam-se da nova

definição do estatuto e destinação do Ministério Público (KERCHE, 2010; ARANTES,
1999) e da introdução de mecanismos participativos na nova democracia,
materializados pela previsão de funcionamento dos conselhos de políticas
(AVRITZER, 2008; GOHN, 2003). Ambos se reportam para a discussão anterior
acerca do agenciamento de uma espécie de accountability combinada.
A Constituição de 1988 é resultado de um processo de debates intensos,
bastante amplos e com a mobilização de muitos atores coletivos. Uma de suas
características marcantes é o fortalecimentos das instâncias judiciais, objetivo
consciente da maioria dos constituintes, embora não pudessem controlar o conjunto
de efeitos potenciais daquilo que acabaram por levar a termo.
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Esse processo tem implicações diversas que são, atualmente, um campo vasto
para pesquisas empíricas, debates normativos e contendas políticas envolvendo
atores com variadas colorações ideológicas e epistemológicas. Para efeito da presente
análise, é suficiente destacar a centralidade conferida ao Ministério Público, bem como
a singularidade institucional da que passa a ser investido.
Existe um grande consenso na literatura especializada de que a judicialização
da política ou a politização do sistema judicial tem sido uma tendência do sistema
político brasileiro nas últimas décadas. A Constituição de 1988 é um marco dessa
tendência e, ao que tudo indica, o fortalecimento das instâncias judiciais foi um
objetivo consciente de uma parte expressiva dos constituintes, ainda que seja difícil
imaginar que eles estivessem com o controle do conjunto de efeitos potenciais daquilo
que acabariam por levar a termo. Esse processo tem implicações diversas que são,
atualmente, um campo vasto para pesquisas empíricas, debates normativos e
contendas políticas envolvendo atores com variadas colorações ideológicas e
epistemológicas. Para efeito da presente análise, é suficiente destacar a centralidade
conferida ao Ministério Pública, bem como a singularidade institucional de que ele
passa a ser investido.
Historicamente, no Brasil, o Ministério Público foi um órgão vinculado ao poder
executivo (mais precisamente, aos poderes executivos federal e estaduais), cabendolhe estritamente a responsabilidade pelas ações civis públicas. Nesse sentido, cabia
basicamente a esta instância jurídica defender o Estado sempre que seus interesses,
identificados como, simultaneamente, expressão dos interesses coletivos, fossem
contrariados mediante a violação da lei por agentes privados. No entanto, as
pretensões autonomistas de membros de MPs e sua pressão por maior protagonismo
judicial ao longo dos debates constituintes vão ao encontro de um outro elemento
igualmente observável em estabelecer diques e controles sobre a ação do próprio
Estado.
Formulando de forma alternativa o que conclui o parágrafo anterior: no correr
do trabalho dos constituintes, o Estado e sua tradição, na república brasileira, também
estão no centro de discussões, que seguem por caminhos ambíguos e algo
expressivos de nossa história. Historicamente, o Estado é encarado como um lugar de
contraponto à sociedade. Não se trata de um contraponto qualquer, mas, de vindas de
diferentes lugares ideológicos, ganha corpo na Constituinte uma tendência ao
reconhecimento da importância de se estabelecerem diques que imponham barreiras
ao Estado e à sua intervenção na vida social. Ainda que um tanto difusamente, já que
não há uma única fonte ideológica de onde emane essa percepção, ganham várias
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tonalidades as vozes que reconhecem o Estado como uma entidade cuja ação deve
ser “domesticada” de fora.
As inclinações à “domesticação” do Estado se alinham, de forma ambivalente e
meio surpreendente, à preservação da ideia do Estado provedor. Daquela instância
que, em última análise, deve garantir o acesso da coletividade aos bens definidos
como direitos universais. Essa combinação estranha à nossa história republicana,
cujos diversos aspectos encontrarão resistências em diferentes grupos, pode ser
encarada como uma porta de entrada promissora para se entender as novas
configurações normativas do novo Ministério Público que emerge da Constituição de
1988.

Por ela, o Ministério Público é reconhecido como instância garantidora do

devido provimento de acesso aos chamados bens coletivos. Esses, por sua vez,
ganham uma nova definição, não se restringindo suas causas àquelas referidas ao
Estado. Ao contrário, na nova configuração, a definição de bens coletivos se
diversifica, se torna mais complexa e, principalmente, se descola da figura do Estado.
Mais

importante

ainda,

tem

no

Estado não

mais

sua

encarnação,

mas,

frequentemente, como a figura do violador das garantias constitucionais.
Associadas a uma autonomia igualmente inédita frente aos demais poderes, as
novas prerrogativas do Ministério Público o consagram como um órgão do Estado que
vela pelo seu funcionamento adequado tendo em vista a provisão legalmente prevista
dos direitos coletivos e individuais. O MP torna-se, então, um agente do Estado votado
para a garantia dos direitos da sociedade, o que o insta a eventualmente agir contra o
próprio Estado, levando alguns intérpretes a considera-lo mais uma instância da
sociedade civil do que propriamente uma agência estatal.
A tendência aqui apontada resultou num acúmulo de expectativas em torno do
desempenho do Ministério Público que o eleva quase ao papel de fiador do devido
funcionamento do aparato estatal no que tange à garantia e provimento de direitos
coletivos, bem como em um agente retificador nos casos de violação ou falha de
funcionamento do sistema. Não importa presentemente determinar o quanto sua
capacidade de intervenção e sua vontade de confrontar o status quo tem se
confirmado na prática. Embora esses estejam entre os temas mais relevantes dos
debates envolvendo os limites da democracia brasileira nesse momento, nossa
ambição está circunscrita a delimitação mais modesta. Cabe enfatizar que no modelo
apresentado na seção anterior, o Ministério Público constitui-se numa agência
vocacionada, dadas suas novas prerrogativas, a participar ativamente num sistema de
accountability horizontal, nos termos propostos por O’Donnel. Mais especificamente,
ele tem, ou deveria ter, um compromisso decisivo para o provimento de um dos
direitos essenciais, cuja violação é sistematicamente perpetrada, na atual democracia
9
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brasileira, muitas vezes pela intervenção efetiva de agentes do próprio Estado: a
segurança pública.
Sua vocação e o desenho institucional com que sai do processo constituinte,
faz do Ministério Publico uma das agências do Estado mais próxima de outro
personagem cujas inovações previstas na Carta de 1988 são bastante importantes
para o ponto que estamos desenvolvendo: os conselhos de política.
III. Conselhos de política e mecanismos participativos da nova democracia
representativa
Consagrados os marcos gerais do liberalismo político no sistema de
representação partidária pela nova Constituição, houve uma grande mobilização pela
incorporação

de

elementos

participativos,

ou,

mais

radicalmente

definidos,

mecanismos de democracia direta no novo arranjo institucional. O acionamento
desses recursos também esteve associado a reservas quanto a confiabilidade das
instituições estatais para a garantia dos direitos previstos e socialmente reconhecidos
como universais. Tradicionalmente, são as correntes liberais que se batem pela
definição de freios e limitações ao alcance da intervenção estatal na vida pública.
Nesse capítulo específico, contudo, são as reservas e restrições à esquerda do
espectro político que fazem do fortalecimento da participação social o elemento chave
para a inclusão de mecanismos participativos no novo desenho institucional.
Daí a inclusão na Constituição de mecanismos como as consultas públicas,
plebiscitos e outras formas de intervenção reguladora direta sobre temas específicos.
A previsão da criação de conselhos de política está no escopo dessa tendência e
talvez tenha sido a mais ousada e importante iniciativa entre aquelas que introduziram
mecanismos participativos no novo sistema político engendrado a partir da Carta
Constitucional. Note-se que na letra da Constituição está determinada expressamente
a criação de conselhos temáticos em quatro áreas específicas: educação, saúde,
assistência social e criança e adolescente.
As áreas especificadas não são gratuitas. Tratam-se dos quatro campos que,
àquele momento, se delineavam mais claramente como reportados às garantias de
direitos coletivos cujo provimento era clara e assumidamente responsabilidade do
Estado. Mais ainda, apontando para outro processo, também importante, eram áreas
que, na tendência à municipalização da oferta de políticas sociais, deviam ser
assumidas pelos poderes locais, ainda que com o apoio e o aporte financeiro da
União. Pela previsão constitucional, o repasse de recursos ficava condicionado à
criação e pleno funcionamento de conselhos locais (municipais e estaduais) que
garantissem que as políticas setoriais fossem definidas e encampadas a partir da
10
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concertação de atores do poder público, profissionais dos respectivos campos e da
sociedade civil organizada.
Do ponto de vista normativo, perceba-se que a definição dos participantes dos
conselhos e da abrangência de sua atuação aponta para um sistema em que a ação
política possa se dar mediante a interação de diferentes vinculações (gestores,
especialistas, beneficiários) e esferas de definição formal do que é público (conselhos
deveriam ser criados nos âmbitos municipais e estaduais). Desse último aspecto, se
estabeleceria, ainda de uma perspectiva normativa, uma espécie de correia de
transmissão entre o nível local de atuação pública até o âmbito federal, cristalizado na
criação dos conselhos nacionais e de sua interação com a União.
A vasta literatura empírica sobre o funcionamento dos diferentes conselhos
confronta os preceitos normativos a uma experiência histórica, em geral, um tanto
frustrante em seus resultados e efetividade (FUKS, 2002; DAGNINO, 2002). Por uma
série de razões, os conselhos de política acabaram não se consolidando exatamente
como usinas integradoras e formuladoras de políticas públicas para seus respectivos
setores. Problemas, muitos dos quais historicamente enraizados em nossa cultura
política e associativa, conspiraram para tal. Isso não quer dizer, contudo, que essa
experiência tenha fracassado e seu potencial se tenha esgotado. Longe disso, o duro
choque de realidade testemunhado pelas experiências levadas a termo e registrados
em análises e estudos de caso pode ser encarado como insumo para redefinições de
expectativas e realinhamentos de direção.
Os quatro campos originalmente definidos como áreas de ação “conselhista”
estenderam-se para um terreno muito vasto que incorpora uma série de issues que
não estavam na agenda política ou a compunham de forma marginal no momento
constituinte. Movimentos de defesa de direitos de grupos específicos ou vocacionados
para novos temas se firmam no cenário público e extraem da experiência original dos
conselhos um patrimônio importante para a condução de suas próprias lutas e
engajamentos. Do mesmo modo, se as capacidades de desenhar e fazer encampar
políticas muito específicas se revelam limitadas, o poder de fazer denúncias, cobrar
ações e apontar para novas questões se revelam recursos valiosos que têm nos
conselhos importantes fóruns de formalização e veiculação pública.
Dito de forma direta, a experiência dos conselhos não deve ser encarada como
um fracasso das ambições participativas que, de certo modo, elas expressaram em
suas origens, mas como mecanismos promissores para a consagração de
instrumentos de supervisão e crítica da ação do Estado. Os conselhos também atuam
como agências destinadas à provisão e garantia de direitos no contexto da democracia
brasileira. Se tal sentença procede empiricamente e se sustenta normativamente, os
11
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conselhos, bem como outros mecanismos de mobilização e articulação que envolvam
a sociedade civil, podem ser abordadas como instâncias de accountability vertical,
esgarçando seu sentido original, tal como dado por Dahl, e redefinindo o alcance e os
termos de sua própria atuação.
Em campos como aquele relativo aos direitos humanos e à segurança pública
temos um laboratório promissor para verificar o rendimento do que vem se
desenhando aqui. Voltadas para áreas coincidentes e radicadas em diferentes loci da
esfera pública, o encontro de Ministério Público e conselhos de política pode ser
abordado como experimento ideal para a verificação do potencial de alcance do que
chamamos na seção anterior, inspirados em O’Donnel, de accountability combinado.
Do ponto de vista do volume de iniciativas documentadas, não há muitas
razões para otimismo. É desejável, contudo, que a garimpagem de experiências
tópicas, sua análise e publicização sejam operadas como foco de investigação
sociológica, bem como, porque não, insumo indutivo para estimular a discussão sobre
a viabilidade e desejabilidade de arranjos como esse.

Vejamos, imbuídos desse

espírito, como se dão duas experiências levadas a termo no campo da segurança.
IV. Experiências de Conselho
O presente trabalho analisa duas experiências

buscando compreender a

relação entre o Ministério Púbblico e os conselhos comunitários de segurança pública
(CONSEGs): o conselho de Ouro Preto do Oeste, município do estado de Rondônia, e
o de Calabar, conselho de uma comunidade em Salvador, capital da Bahia. Cabe-nos
apresentar o motivo da seleção destas duas experiências.
Estes dois conselhos foram identificados durante a pesquisa de mapeamento
dos conselhos de segurança pública realizada pelo Laboratório de Análise da
Violência (LAV-UERJ) para a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP)
em programa de pesquisa que contou com o apoio do PNUD. De âmbito nacional, a
pesquisa pretendia identificar experiências de conselhos comunitários, municipais e
estaduais.

Para

tal

foram

realizadas

entrevistas

por

telefone,

visitas,

acompanhamento de reuniões, trabalho de campo, levantamento e análise de
documentos.
Ambos os conselhos estão em fase de implementação e possuem
representantes fixos, mas suas reuniões acontecem com dificuldade. A principal
semelhança entre eles, e o motivo para seleção, se relaciona com o papel do
Ministério Público para sua fundação e manutenção. Para melhor contextualização
apresentamos um breve relato sobre cada um deles.
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Ouro Preto do Oeste
O Conselho Comunitário de Segurança Pública de Ouro Preto do Oeste
(CONSEG OPO) foi criado por meio de carta constitutiva em 12 de maio de 2016. A
Portaria nº 036/16-GAB/SESDEC de 25 de maio de 2016, publicada em diário oficial
no dia 31 de maio de 2016, instituiu o conselho. Embora sua oficialização tenha
ocorrido em 2016, o conselho se reúne desde 2014. Segundo ata do dia 30 de outubro
de 2014, houve eleição, aprovação do estatuto e posse da primeira diretoria.
O município de Ouro Preto do Oeste está localizado em Rondônia, dista 330
km da capital Porto Velho e foi criado em 1970, durante o processo de ocupação da
Amazônia Legal, promovido pelos governos militares. Segundo informações do IBGE o
município tem uma área territorial de 1.969, 850 km2, sua população em 2010 era de
37.928 habitantes, com população estimada para 2016 de 38.840. O índice de
desenvolvimento humano em 2016 foi de 0,682 e sofreu significativa mudança quando
comparado com o IDHM de 1991 que era de 0,382.
Segundo seu estatuto, o CONSEG OPO é “uma entidade civil, privada e sem
fins lucrativos”, atua como entidade de apoio às polícias estaduais nas relações com a
comunidade. O documento segue o modelo padrão dos estatutos de CONSEG,
indicando as características necessárias para cada tipo de membro, a divisão
hierárquica, as funções de cada cargo, bem como os objetivos do conselho.
O presidente do conselho em exercício em 2016, um cormerciante local,
informou que a criação do conselho foi incentivada pelo Ministério Público e tinha
como objetivo formalizar as demandas da população do municipio. O processo de
criação do CONSEG se deu em 2014, a partir de um abaixo assinado que recolheu
4200 assinaturas pedindo melhoras na segurança pública local. O documento exigia
aumento do efetivo policial disponível na cidade e a mobilização foi liderada por ele
próprio.
As reuniões acontecem pelo menos uma vez por mês, sendo definidas pelas
necessidades dos participantes do CONSEG. Desde a formalização o conselho não
promoveu reuniões com a comunidade, ou seja, o conselho só realiza reuniões
internas, com participação exclusiva de seus membros. A diretoria do CONSEG é
formada pelos empresários locais, todos voluntários, que reclamam do alto indíce de
assaltos. A polícia comparece como convidada, mas não faz parte da diretoria.Os
membros são convocados através do aplicativo de mensagem “Whatsapp”. Como não
existe uma assembleia com a comunidade, as demandas são apresentadas via e-mail.
O principal obstáculo do conselho está na relação que mantém com a
prefeitura de Ouro Preto do Oeste e órgãos competentes, que, segundo o
entrevistado, não atende às demandas apresentadas pelo conselho. O Ministério
13
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Público incide neste ponto. É o MP que marca as reuniões entre os representantes do
conselho e os representantes do poder público, a fim de mediar o processo de
apresentação de demandas e de execução por parte do governo local.
A principal reclamação diz respeito ao efetivo da PM, que é muito pequeno;
outra demanda é a necessidade de uma sede para o CONSEG, que se reúne na
associação comercial da cidade; a delegacia, devido a um programa de reorganização
da polícia do estado foi desativada e o novo estabelecimento não havia sido
inaugurado.
Por fim, a atuação do Ministério Público é importante em dois aspectos: o
primeiro de propor a formação de um conselho de segurança pública para atender as
demandas locais sobre este tema, o segundo por atuar enquanto mediador desta
organização da sociedade civil e as instâncias governamentais.

Calabar
A comunidade de Calabar está localizada numa região nobre do município de
Salvador, capital do estado da Bahia. Conhecida por sua resistência e associação com
o movimento negro da cidade, não foram poucas as tentativas de remoção. Até os
dias atuais a ausência do Estado, a falta de infraestrutura e o convívio com a violência
continuam sendo características associadas a esta favela.
Durante os últimos anos, porém, a polícia de Salvador, influenciada por
políticas de segurança como a das Unidades de Pacificação do Rio de Janeiro,
começou a implementar Bases Comunitárias nas comunidades de Salvador. O mesmo
aconteceu no Calabar e parte da comunidade participou ativamente deste processo,
acreditando que este programa significava uma atenção do Estado e que poderia de
fato produzir novas oportunidades para os jovens e a população em geral.
O Ministério Público, este é o ponto que chamou atenção apra este trabalho, foi
o principal incentivador da formação do conselho comunitário nesta comunidade. De
acordo com o representante da Polícia Militar e dos moradores que participam do
Conselho, o MP identificou lideranças locais e convidou-as a debater a formação de
um CONSEG. O conselho seria uma possibilidade de diálogo entre a comunidade, a
polícia e o poder público.
As principais demandas dessa comunidade eram a ampliação do efetivo
policial, considerado reduzido, a redução da presença do tráfico, as limitações
impostas aos moradores pela violência e a necessidade de programas e projetos de
longa duração. O problema da violência era identificado como uma consequência do
descaso do Estado, especialmente com a população de crianças e jovens. Ainda

14

Anais III Encontro PDPP - Página 92

segundo eles, não apenas a comunidade é vítima deste descaso, mas também a
polícia.
O MP passou a ser identificado como as Organizações Não Governamentais,
pesquisadores, políticos, ou seja, como objeto de desconfiança da população de
Calabar. Segundo os moradores, o MP inflou a comunidade com promessas que não
estavam sendo cumpridas, mais que isso, que haviam sido substituías por um projeto
pessoal do promotor à frente desse processo. Até o momento em que a pesquisa foi
realizada não havia outro promotor envolvido com a consolidação do CONSEG
Calabar.

V. Ministério Público como fomentador de accountability
As duas experiências apresentadas demonstram o papel de protagonismo que
o Ministério Público pode ter para a criação de conselhos comunitários de segurança
pública. Em ambos o MP identificou lideranças locais, iniciou o processo de discussão
e assessorou na formação desses espaços de participação social.
Uma das principais perspectivas de análise tem sido a de que a participação de
uma instituição oficial, como o MP, na formação de espaços de participação da
sociedade civil, são indicativos claros da incapacidade de organização autônoma
dessa última. A linha adotada neste trabalho contrapõe-se a esta perspectiva
justamente por perceber neste tipo de iniciativa a possibilidade de fomentar
accountability horizontal.
De acordo com Maria Tereza Sadek é papel do Ministério Público
“salvaguardar e proteger interesses e direitos constitucionalmente previstos” (SADEK,
2009). Ao articular lideranças, capacitá-las para organizar integrantes de uma
determinada comunidade e oferecer-lhes os meios para formar os conselhos, o MP
está cumprindo sua função constitucional, a de fomentar a cidadania.
Os conselhos comunitários, embora incipientes, os exemplos apresentados
possuem um ano em média e com dificuldade de se estabelecerem, são experiências
que promovem a participação social e mecanismos de controle, como os previstos por
O’Donnel. A influência do MP expande esse modelo ao promovê-lo em lugares
carentes, como Calabar, ou negligenciados, como o munícipio de Ouro Preto do
Oeste. Sabe-se que o baixo nível de participação social está relacionado à carência de
recursos materiais e oportunidades políticos-institucionais (LÜCHMANN, 2005). A
atuação do MP incide exatamente na remoção ou minimização dos entraves
implicados nestes dois obstáculos.
Ao participarem do processo deliberativo a respeito de políticas públicas para
segurança pública, esses grupos não só exercem sua cidadania, mesmo que a
15
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eficácia não seja a esperada, mas também se instrumentalizam no sentido de
denunciar as relações de poder e ocupam espaços públicos, como as instiuições e
agências governamentais. Um ponto negativo, porém, é a descrença nas instituições,
como parece acontecer em Calabar.
Para que o Ministério Público cumpra, portanto, o papel que ele se dispõe, de
fomentador da accountability horizontal, é necessário não apenas sua participação
autorizada, mas uma “rede de instituições estatais – culminando nos tribunais
superiores – comprometidas em preservar e em fazer cumprir a accountability
horizontal, se necessário for, inclusive contra os mais altos poderes de Estado”
(O’DONNELL, 2016, pg. 150). Sem essa rede o MP é capaz sim de mobilizar atores
sociais, a mídia e inclusive investigações e auditorias, mas não alcança resoluções.
VI. Conclusão
Com esta disscussão quisemos ressaltar a importância da accountability
horizontal, conforme a definição dada por Guillermo O’Donnell, para o bom
funcionamento da democracia, mas especialmente, a importância da articulação e das
inter-relações entre os diferentes tipos de accountability, chamada de accountability
combinada. O excesso de accountability horizontal pode conduzir à paralisia decisória
e a accountability vertical isolada pode funcionar apenas para a manutenção de
determinados grupos no poder.
Por isso, as decisões democráticas devem ser públicas, no sentido de reunirem
interesses comuns e de serem transparentes. No que diz respeito aos procedimentos
que conduzem às decisões, também devem ser publicizados. O acompanhamento das
decisões relacionadas às políticas públicas por meio de organizações como os
conselhos constituem-se não apenas em espaços de discussão, mas de controle,
especialmente quando se trata de informações.
A relação mediada através do Ministério Público institucionaliza a demanda dos
conselhos, e fortifica a voz que representam diantes do poder público, como acontece
em ambos os exemplos apresentados neste trabalho. Acreditamos que o MP fortalece
a participação da sociedade civil, ao contrário da perspectiva que enxerga nisso
justamente um enfraquecimento que necessita de uma instituição publica legitimadora
e agregadora.
As experiências apresentadas apontam neste sentido, pois as comunidades
conseguem articularem-se minimamente para exercer pressão junto aos órgãos e
instituições públicas. Logo, a relação entre o Ministério Público e o CONSEGs de
Calabar e Ouro Preto do Oeste, foi apresentada como um exemplo de accountability
combinada.
16
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Resumo
As ações de RSE praticadas pela maioria das empresas com atividade social
voltada para crianças e adolescentes envolvem, de forma parcial ou integral,
destinações aos Fundos da Infância e Adolescência (FIAs). Os FIAs são fundos
especiais estabelecidos pelo ECA como forma de assegurar recursos específicos para
o financiamento da política de atendimento voltada a população infanto-juvenil
deliberada pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente. No entanto, alguns
tipos de destinações aos FIAs praticadas pelas empresas e instituições empresariais
foram alvo de ações representadas por membros do Ministério Público (MP), tais como
as verbas casadas, chanceladas e/ou dirigidas, e suscitaram debates envolvendo a
comunidade de política dos direitos da criança e do adolescente. Em função disso, neste
artigo, concentraremos esforços na compreensão dos mecanismos envolvidos nas
destinações de recursos de pessoas físicas e, principalmente, jurídicas aos FIAs de
modo a recuperar os principais pontos desse debate buscando compreender em que
medida a atuação do MP influenciou a relação entre os Conselhos de Direitos da
Criança e do Adolescente e as empresas e fundações empresariais.
Palavras chave: Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, Ministério
Público e Responsabilidade Social Empresarial
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Introdução
As ações de RSE praticadas pela maioria das empresas com atividade social
voltada para crianças e adolescentes envolvem, de forma parcial ou integral,
destinações aos Fundos da Infância e Adolescência (FIAs). A importância das
destinações aos FIAs na atuação social empresarial voltada para a população infantojuvenil ganhou destaque, inclusive, na carta de intenções assinada pelas instituições
organizadoras do evento “Juntos pelo ECA”1,através do seu 6º item, no qual há a
afirmação do compromisso em "Estimular a destinação de parte do imposto de renda
devido das empresas e pessoas físicas para os Fundos da Infância e Adolescência"
(Juntos pelo ECA; GIFE; 2010).
As destinações feitas pelas empresas e fundações empresariais aos FIAs tem
bastante importância para a política de atendimento à população infanto-juvenil no
Brasil. Isso porque, em vários municípios e estados brasileiros advém exclusivamente
destas destinações empresariais os recursos financeiros de que dispõe os FIAs. No
entanto, alguns tipos de destinações a esses Fundos especiais praticadas pelas
empresas e instituições empresariais foram alvo de ações representadas por membros
do Ministério Público (MP) ao longo dos anos 2000, tais como as verbas casadas,
chanceladas e/ou dirigidas, e suscitaram debates envolvendo a comunidade de política
dos direitos da criança e do adolescente. Em função disso, neste artigo, concentraremos
esforços na compreensão dos mecanismos envolvidos nas destinações de recursos de
pessoas físicas e, principalmente, jurídicas aos FIAs de modo a recuperar os principais
pontos desse debate buscando compreender em que medida a atuação do MP
influenciou a relação entre os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e as
empresas e fundações empresariais.
Mas, antes de recuperarmos os diferentes pontos de vista desse debate, fazse necessária a compreensão de como se estrutura a política de promoção dos direitos
da criança e do adolescente, a partir do ECA, com destaque para a criação dos
Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e dos Fundos da Infância e
Adolescência.

1
O evento “Juntos pelo ECA” aconteceu em 21 de setembro de 2010 em São Paulo, no teatro do
SESI, dentro da sede da FIESP e foi aberto ao público e divulgado em sites e blogs dedicados à temática
dos Direitos da Criança e do Adolescente de maneira vinculada às comemorações dos 20 anos da
promulgação do ECA. Além de debates e seminários sobre os direitos da população infanto-juvenil, o
evento também teve o objetivo de promover a assinatura de uma carta de intenções por parte de 11 empresas
e/ou fundações empresariais. As instituições que promoveram o evento e assinaram a carta são: Fundação
Itaú Social, Instituto Votorantim, Instituto HSBC Solidariedade, Instituto Unibanco, Fundação Telefônica,
Fundação Arcelor Mittal, SESI, Gerdau, Vale, Banco Santander e Banco Bradesco
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1. A política de promoção dos direitos da criança e do adolescente estabelecida
a partir do ECA: os Conselhos de Direitos e os Fundos da Infância e Adolescência.

A promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) representou uma
mudança substancial no trato da população infanto-juvenil, ao romper, no plano legal,
com o paradigma da situação irregular em que crianças e adolescentes eram entendidas
como objeto da lei e eram responsabilizadas pela violação dos seus próprios direitos.
Neste sentido, segundo Pereira Junior, o ECA
ao delimitar em seu artigo 86 que a política de
atendimento dos direitos da criança e do adolescente deve ser
feita

através

de

um

conjunto

articulado

de

ações

governamentais e não governamentais, da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, abandona totalmente a
Política Nacional do Bem-estar do Menor, que tinha como
característica a centralização na esfera federal da definição de
quais políticas públicas seriam executadas e a atuação de
promoção de direitos atribuída quase que exclusivamente ao
Poder Judiciário, por meio do Juizado de Menores (2012, pg.
76).
A criação dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente (CDCAs) como
espaços de cogestão entre sociedade civil e poder público com a função de gerir,
deliberar e controlar a política de promoção dos direitos de crianças e adolescentes nas
diferentes esferas administrativas é mais um mecanismo presente no ECA que visa
romper com a centralização de poder concentrada nas esferas federais Executiva e
Judiciária. Além disso, o Estatuto, ao conceber políticas públicas na área da infância e
adolescente a partir de conselhos gestores, atrela-se ao modelo de administração
política formalizada com a Constituição de 1988 que associa participação popular à
deliberação política, incorporando na cena pública atores sociais até então destituídos
de poder de decisão (Dagnino, 2004; Pereira Junior, 2012).
A doutrina da proteção integral normatizada no ECA tem por objetivo criar um
sistema específico de proteção dos direitos humanos de crianças e adolescentes, em
que se observa: a prevalência do melhor interesse da criança e do adolescente na
efetivação e desenvolvimento das políticas públicas; a prioridade absoluta para o
atendimento da população infanto-juvenil pelo Estado e pela sociedade; a
descentralização político-administrativa na coordenação e execução dos programas e
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políticas públicas; a manutenção de fundos públicos especiais para financiamento da
política dirigida a essa faixa etária; a integração operacional de entidades
governamentais e não governamentais; e a mobilização social em favor da efetivação
dos direitos da criança e do adolescente.
Após 10 anos da promulgação do ECA e em resposta a uma série de discussões
que envolveram os principais atores da política de atendimento à população infantojuvenil, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – Conanda,
durante a III Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, consagrou
a expressão “garantia de direitos” e convencionou a denominação “Sistema de
Garantias de Direitos” (SGD). Posteriormente, esse Sistema seria normatizado através
da Resolução 113 de 19 de abril de 2006, em que o Conanda dispôs sobre os
parâmetros do chamado “Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do
Adolescente” (SGDCA).
As ações do SGDCA estão pautadas em três eixos estratégicos: a promoção, a
defesa e o controle social. O eixo estratégico da promoção de direitos humanos prevê
a elaboração e efetivação de políticas públicas que garantam o desenvolvimento pleno
de crianças e adolescentes nos campos da educação, saúde, assistência social, cultura,
lazer, trabalho, moradia etc., na medida em que haja o atendimento das necessidades
desse público (direitos fundamentais). Nesse eixo também está prevista a elaboração
de uma política de atendimento para aqueles cujos direitos já se encontram ameaçados
e/ou violados, a qual deve estar relacionada intersetorialmente com as demais políticas
públicas. O eixo da defesa de direitos humanos caracteriza-se basicamente pela
garantia do acesso à justiça, através de instâncias públicas e de mecanismos jurídicos
de proteção legal, visando atender crianças e jovens cujos direitos se encontram
ameaçados ou já foram violados. E o eixo do controle para a efetivação dos direitos
humanos de crianças e adolescentes relaciona-se ao acompanhamento, avaliação e
monitoramento dos mecanismos de promoção e defesa de direitos.
Os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente se situam nos eixos de
promoção e de controle do SGDCA com tarefa de deliberar e fazer o controle social da
política de promoção dos direitos de crianças e adolescentes.
Para que os Conselhos de Direitos disponham de recursos para exercer seu
papel deliberativo de implementar uma política de promoção de direitos da criança e do
adolescente de caráter intersetorial, o ECA determina, em seu artigo 88, a criação dos
Fundos da Infância e Adolescência (FIAs) e regulamenta que é de competência
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exclusiva dos conselheiros de direitos da criança e do adolescente a sua manutenção e
gestão (Pereira Junior, 2012).
Os Fundos da Infância e Adolescência são fundos especiais estabelecidos pelo
ECA como forma de assegurar recursos específicos para programas e projetos
destinados ao atendimento de crianças e adolescentes. De modo geral, os fundos
especiais são regidos pela Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, que estabeleceu
regras para elaboração e controle do orçamento público, e uma de suas principais
características é a vinculação dos recursos aos seus objetivos específicos, conforme o
Artigo 71 dessa mesma Lei.2 A criação dos fundos especiais deve ser feita através de
um projeto de lei do poder Executivo, encaminhado ao Legislativo, acompanhando de
um decreto que o regulamente, em qualquer das esferas federativas de poder municipal, estadual, distrital ou federal. A lei de criação dos fundos especiais também
deve determinar o órgão estatal ao qual estará administrativamente vinculado, incluindo
suas receitas e despesas. O caráter especial dos fundos advém do fato de ser uma
exceção ao princípio de unidade da tesouraria, segundo o qual o recolhimento de todas
as receitas aos cofres públicos se dá pela via única da Fazenda Pública, sendo vedada
a criação de caixas especiais.
A criação dos FIAs, a partir do ECA, foi concomitante a implementação de
inúmeros outros fundos especiais vinculados a conselhos paritários e deliberativos nos
anos 1990 cujo surgimento constituiu-se numa estratégia para democratizar e dar maior
visibilidade ao dinheiro público, sendo uma nova forma de gerir o orçamento público que
tem sua expressão legal materializada no artigo 2043 da Constituição Federal de 1988
(MARANHÃO, 2003).
Os fundos especiais criados nesse contexto são geridos por conselhos setoriais
(saúde, educação e assistência social) e de segmentos (criança e adolescente, idoso),
nos quais é assegurada a representação paritária de membros do poder público e da

2
“(...) constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à
realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação”
(BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei no 4.320, de 17 de
março de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4320.htm>. Acesso em 13 jun. 2012).
3
"CF 1988 Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com
recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com
base nas seguintes diretrizes:
I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera
federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como
a entidades beneficentes e de assistência social;
II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das
políticas e no controle das ações em todos os níveis."
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sociedade civil. Esses conselhos são responsáveis pelas deliberações quanto às
aplicações dos recursos, gerenciamento e fiscalização, tendo como referência um plano
de aplicação que deve ser aprovado em plenária. Nesse sentido, Maranhão (2003)
afirma que a ideia em torno da criação dos fundos especiais atrelados a conselhos
paritários representa a implementação de mecanismos de democracia participativa no
campo orçamentário já que podem garantir maior transparência e visibilidade na
utilização dos recursos públicos.
Por ser um fundo especial, o FIA tem sua receita vinculada a programas e
projetos especificamente destinados à garantia dos direitos de crianças e adolescentes
atrelados, preferencialmente, às demais políticas voltadas a esta população, formando
um arco de proteção baseado em um plano de ação para a política voltada à população
infanto-juvenil estabelecido pelos CDCAs em cada esfera administrativa de governo.
Neste sentido, o financiamento através de recursos do FIA deve ser direcionado a
programas, projetos e ações voltados para a proteção especial, uma vez que a proteção
básica (saúde, educação, assistência social etc.) já tem recursos garantidos por lei no
orçamento público (TORES, TATAGIBA e PERREIRA; 2009)4.
Os FIAs fazem parte do tesouro público, o que lhe dá a possibilidade de dotação
consignada ao orçamento, mas, além dessas fontes, podem originar recursos aos
Fundos: transferências intergovernamentais; doações ou destinações de parte do
imposto de renda devido de pessoas físicas e jurídicas5; e multas e penalidades
administrativas aplicadas pelo Poder Judiciário. Segundo Pereira Junior, a partir da
compreensão "do texto legal (...) a principal fonte do Fundo da Infância e Adolescência"
deve ser "a inclusão de recursos financeiros na Lei Orçamentária Anual (...) por parte
dos Poderes Executivo e Legislativo" (2012; pg.38). No entanto, os FIAs não têm
vinculação de recursos orçamentários previstos em lei, o que significa que não há
normativas que fixem percentuais do orçamento municipal, estadual ou federal que
devem ser destinados obrigatoriamente a esses Fundos.
Ainda sobre essa falta de dotação orçamentária dos FIAs, Torres, Tatagiba e
Pereira afirmam que

4

De acordo com o Plano Nacional de Assistência Social (2004), a Política de Proteção Especial
constitui-se em ações voltadas para pessoas, família e/ou grupos sociais que se encontram em condições de
risco pessoal ou social, como, por exemplo, crianças vítimas de abandono, negligência, maus tratos,
trabalho infantil e/ou exploração sexual; já as políticas de Proteção Sociais Básicas são aquelas direcionadas
a todas as pessoas, famílias e/ou grupos sociais tais como saúde, educação, cultura, esporte, lazer e
profissionalização.
5
Segundo o ECA (artigo 260), a doação de pessoas físicas e jurídicas aos Fundos da Infância e
Adolescência permite a dedução, respectivamente, de 6% e 1% do imposto de renda devido, sendo que no
caso da pessoa jurídica isso se limita àquelas que apuram o imposto com base em lucro real.
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Os Fundos Especiais ligados às áreas de saúde e
educação contam com fontes de financiamento determinadas
por lei, com vinculação de percentuais de receitas de cada
esfera de governo, garantindo o financiamento da política
pública. Eles têm critérios de partilha dos recursos vinculados às
competências dos entes federados na execução da política e
são alimentados por meio de transferências de recursos entre
esferas de governo, permitindo maior controle na aplicação do
recurso público. (...) Essa clareza contribui no debate técnico e
na decisão política em torno dos recursos que devem ser
investidos e as metas que precisam ser alcançadas. Este
caminho precisa ser trilhado por outras políticas, como a (...) de
atenção à criança e ao adolescente para que a discussão em
torno

do

orçamento

público

ganhe

em

objetividade,

transparência e eficiência (TORRES, TATAGIBA e PERREIRA;
2009; pg.48).
Associada a fragilidade quanto à dotação orçamentária dos FIAs, vale destacar
que a pesquisa "Conhecendo a Realidade - Edição 2011"6, realizada em âmbito
nacional, apontou que 25% dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do
Adolescente respondentes não tinham o Fundo em funcionamento, embora criado por
lei, e outros 7% sequer os tinham criado. Outros dados da pesquisa que merecem
destaque e que acentuam o quadro de fragilidade dos FIAs dos municípios
respondentes dizem respeito à quantidade de recursos contabilizados nos Fundos no
ano de 2010. Neste sentido, dos 62% de CMDCAs entrevistados que revelaram ter
Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (FIA municipal) em
funcionamento, destacam-se os percentuais de 29% que tiveram no Fundo a quantia
total de até R$100.000,00 e 11% de R$100.000,00 a R$400.000,00, enquanto que 52%
não tinham informações para responder. Considerando que os recursos dos FIAs são
fundamentalmente aqueles que, segundo a legislação específica da área, foram criados
para garantir recursos para a política de promoção dos direitos da criança e do
adolescente deliberada pelos CDCA, tais valores sugerem a baixa capacidade de

6
A pesquisa "Conhecendo a Realidade - Edição 2011" foi realizada em 2011 pelo Centro de
Empreendedorismo Social e Administração do Terceiro Setor da Fundação Instituto de Administração em
convênio com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e contou com a participação
de 1694 Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCAs) de todos os estados
brasileiros.
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implementação que as políticas públicas elaboradas por estas instâncias participativas
têm.
Ainda quanto à referida pesquisa, outros dados por ela revelados, referentes às
origens dos recursos disponíveis nos FMDCAs, corroboram com a afirmação de Torres,
Tatagiba e Pereira sobre a necessidade de se avançar na definição de percentuais do
orçamento público para os FIAs, citada parágrafos acima. Isso porque, a "Pesquisa
Conhecendo a Realidade - Edição 2011" revelou que para 87% dos Conselhos
respondentes as receitas dos seus FMDCAs em 2010 advindas do Poder Executivo não
ultrapassaram 1/5 do total arrecadado. Em contrapartida, dados da mesma pesquisa
revelaram que para 35% dos CMDCAs respondentes mais de 80% dos recursos
presentes nos FMDCAs em 2010 foram provenientes de destinação de parte do Imposto
de Renda de pessoas físicas ou jurídicas, o que nos parece um indício da importância
que essa fonte de recursos tem para vários Fundos, justificando o debate que tal
modalidade de arrecadação aos FIAs suscitou na comunidade de política dos direitos
da criança e do adolescente em meado dos anos 2000, sobre o qual trataremos
especificamente nas próximas seções deste capítulo.

2. A Resolução 137/2010 do Conanda e as doações casadas/dirigidas aos FIAs

Em 2010 o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(Conanda) expediu a Resolução 137/2010 com o objetivo de orientar os conselheiros
de direitos da criança e do adolescente sobre a gestão dos Fundos da Infância e
Adolescência ou Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente. De maneira geral,
no que diz respeito às atribuições dos CDCAs frente aos FIAs, a Resolução 137/2010
reiterou o que já se encontra disposto no ECA desde sua promulgação em 1990. Nesse
sentido, a normativa aponta que é atribuição dos CDCAs promover a realização de
planos de aplicação dos recursos dos Fundos fundamentados a partir de planos de ação
e diagnósticos sobre a situação da infância e adolescência no município, estado ou
federação. Assim, mesmo antes da captação de recursos, a normativa indica que é
necessário que o CDCA saiba onde e como gastará tal verba, pois o planejamento
adequado garante que as prioridades apontadas pelo diagnóstico sejam respeitadas,
além do que corrobora para que haja uma aplicação dirigida e regida pelo princípio da
legalidade, impessoalidade e publicidade. Além disso, o plano de aplicação dos recursos
deve ser aprovado em deliberação da plenária do CDCA, a qual deverá ser registrada
e documentada para fins de controle de legalidade e prestação de contas.
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No entanto, no que diz respeito aos recursos do Fundo advindos de doações de
pessoas físicas e jurídicas, a Resolução 137/2010 tentou promover um consenso, sem
sucesso imediato, em torno da possibilidade de direcionamento pelo doador dos
recursos. Ou seja, a Resolução buscou regulamentar a maneira pela qual pessoas
jurídicas ou físicas teriam a possibilidade de decidir o projeto, programa ou política social
para a qual os recursos provenientes dos percentuais permitidos de seu imposto de
renda seriam aplicados. Uma questão que ao longo da década de 2000 suscitou debates
envolvendo conselheiros, promotores, juízes e empresas. Os artigos a que nos
referimos são:
Art. 12. A definição quanto à utilização dos recursos dos Fundos
dos Direitos da Criança e do Adolescente, em conformidade com
o disposto no artigo 7o, deve competir única e exclusivamente
aos Conselhos dos Direitos.
§ 1º Dentre as prioridades do plano de ação aprovado pelo
Conselho de Direitos, deve ser facultado ao doador/destinador
indicar, aquela ou aquelas de sua preferência para a aplicação
dos recursos doados/destinados.
§ 2º As indicações previstas acima poderão ser objeto de termo
de compromisso elaborado pelo Conselho dos Direitos para
formalização entre o destinador e o Conselho de Direitos.
Art. 13. Deve ser facultado ao Conselho dos Direitos da Criança
e do Adolescente chancelar projetos mediante edital específico.
§ 1º Chancela deve ser entendida como a autorização para
captação de recursos aos Fundos dos Direitos da Criança e do
Adolescente destinados a projetos aprovados pelos Conselhos
dos Direitos da Criança e do Adolescente, segundo as condições
dispostas no art. 9º desta Resolução.
(Resolução Conanda 137/2010, grifos nossos).
Dissemos que a Resolução 137/2010 não conseguiu êxito, a princípio, na
tentativa de promover o consenso em torno da possibilidade do doador direcionar o
recurso doado ao Fundo porque uma Ação Civil Pública7, ajuizada pelo Ministério
Público Federal (MPF) em desfavor da União declarou tais artigos nulos em sentença
promulgada no dia 9 de setembro de 2011 pela Justiça Federal.

7
Processo de origem: Ação Civil Pública n. 33787-88.2010.4.01.3400/DF (BRASIL. Poder
Judiciário. Seção Judiciária do Distrito Federal. Ação Civil Pública. Processo: 33787-88.2010.4.01.3400.
Disponível em: <www.promenino.org.br>. Acesso em 13 jun. 2012).
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No entender do MPF, a vigência da doação casada, ou seja, a possibilidade
facultada ao contribuinte de decidir sobre a aplicação dos recursos advindos de uma
parcela do seu Imposto de Renda direcionada ao FIA, poderia gerar danos ao erário
público e prejudicar a moralidade e a credibilidade dos CDCAs por abrir a possibilidade
de transferência de uma competência legal e indelegável desses conselhos a
particulares. Ou seja, os artigos 12 e 13 da Resolução do Conanda 137/2010, que
abriram a possibilidade ao doador de escolher o projeto/ação onde seriam aplicados os
recursos doados, foram entendidos pelo MPF como entraves à autonomia dos CDCAs.
O Conanda entendeu, todavia, que não dispor de tal modalidade de doação pode
acarretar danos aos cofres dos Fundos, afastando muitos doadores. Por isso, o
colegiado entrou, em 2012, com uma nova ação objetivando anular a decisão contrária
à doação dirigida, salientando os graves efeitos que tal sentença causaria aos FIAs. O
pedido de suspensão dos efeitos da decisão que favorecia a tese do MPF foi aceito no
final de fevereiro de 2012 em primeira instância.
Antes de sua publicação, a Resolução 137/2010 do Conanda esteve aberta à
consulta pública entre os anos 2008 e 2009 e, durante este período, os seus artigos 12
e 13 já foram objeto de controvérsia entre empresários, promotores públicos, juízes e
conselheiros de direitos.
O grupo de atores favoráveis às doações dirigidas aos FIAs é composto por
representantes de diferentes instituições, compreendendo colaboradores do Grupo de
Institutos e Fundações Empresariais (GIFE), alguns juízes da infância e também
conselheiros e ex-conselheiros de direitos. A visão de que não há impedimentos legais
sobre o direcionamento dos recursos destinados aos FIAs pelos doadores é o
argumento inicial e comum a todos aqueles que defendem a prática. Para eles, a
ausência de artigos específicos sobre o assunto no ECA faz valer o princípio
Constitucional de que o que não é proibido é permitido. Além disso, argumentam que
somente está regulamentado no ECA que deve ficar a cargo dos CDCAs estabelecer
os critérios de aplicação dos recursos dos Fundos, sendo-lhes facultativa a possibilidade
de pré-selecionar um número de projetos e disponibilizá-los para a doação dirigida de
pessoas físicas e jurídicas.
O argumento de que deve ficar a cargo de cada CDCA decidir sobre a prática
das doações dirigidas é amplamente defendido por Eduardo Szazi, representante do
GIFE. Para Szazi "os Conselhos têm legitimidade moral, legal e econômica para definir
políticas de aplicação dos recursos doados aos fundos que possibilitem a participação
do doador na escolha do projeto ou entidade a ser beneficiada" (SZAZI apud CARRIÇO,

Anais III Encontro PDPP - Página 107

pg. 122, 2008). Além disso, para este mesmo colabrador do GIFE, ao optar pela doação
direcionada, os CDCAs estão atuando como mobilizadores da opinião pública para a
participação dos diversos segmentos da sociedade na garantia e defesa dos direitos da
criança e do adolescente, o que se constitui como uma das atribuições dos conselheiros
de direitos previstas no artigo 88 do ECA. Uma participação da sociedade vista como
indispensável, pelo colaborador do GIFE, para a promoção dos direitos da criança e do
adolescente no contexto brasileiro em que são ínfimas as destinações do orçamento
público aos FIAs, tornando significativas as destinações de pessoas jurídicas e físicas
através dos incentivos fiscais.
Nas palavras de Szazi:
"Dessa forma, de uma perspectiva econômica, a causa
estará mais satisfeita se toda a facilidade for dada pelo CDCA
para que os doadores privados destinem recursos aos FDCA e
escolham as entidades que serão financiadas por sua doação,
ao mesmo tempo em que maior qualidade seja exigida para a
aprovação de projetos e mais eficiência seja obtida nos controles
dos gastos e prestações de contas por parte das entidades
beneficiadas" (SZAZI, apud CARRIÇO, 2008).
Partindo da interpretação de que o ECA é lacônico quanto à admissão ou
vedação da prática da escolha do doador de um projeto específico a ser financiado com
os recursos doados aos FIAs, Fernando Ayres, advogado e colaborador do GIFE,
recorre a artigos do Código Civil para justificar a prática das doações condicionadas.
Segundo Ayres, para que qualquer doação ocorra é preciso que exista a intenção do
doador em efetuá-la e para tal este pode condicionar o uso do que foi doado para um
determinado fato, ato ou destino que deve ser colocado em prática pelo receptor da
doação. Neste sentido, com base nos artigos 538 e 553 do Código Civil, o advogado
colaborador do GIFE defende que o ato de imposição ao donatário de condições de uso
dos recursos doados é assegurado pela lei, desde que sejam considerados os critérios
de utilização dos recursos do FIA pré-estabelecidos pelos CDCAs.
Do ponto de vista do juiz da infância e juventude José A. Daltoé, favorável à
doação dirigida, o risco de fuga de recursos de origem privada destinados aos FIAs é o
principal fator que justifica a admissão da prática. Na opinião dele, portanto, proibir que
os doadores escolham os programas e/ou projetos que serão financiados com recursos
do FIA pode fazer com que as empresas e pessoas interessadas em investir nos direitos
de crianças e adolescentes sintam-se desestimulados em fazê-lo e adotem outras áreas
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para investimento, como a cultura e/ou o esporte nos quais a indicação de projetos pelos
investidores é permitida (CARRIÇO, 2008).
A importância das destinações de imposto de renda de pessoas físicas e
jurídicas aos FIAs, segundo José Ricardo Calza Caporal - ex-conselheiro nacional dos
direitos da criança e do adolescente -, ganha relevância "frente à falha do Estado no
seu compromisso em garantir recursos orçamentários para as políticas públicas de
promoção dos direitos da população infanto-juvenil" (CAPORAL, apud BERNINI, 2015).
Neste sentido, na análise do ex-conselheiro que coordenou a comissão que redigiu a
Resolução 137/2010 do CONANDA, no cenário em que não há percentuais previstos no
orçamento para a política infanto-juvenil a ser deliberada pelos CDCAs, as destinações
de IR de pessoas jurídicas e físicas aos Fundos apresentam-se como fonte de recursos
imprescindíveis e cabe aos conselheiros disciplinar as doações dirigidas aos Fundos.
Segundo Caporal, um dos principais motivos que levou o colegiado nacional a
contemplar as modalidades de doações casadas e dirigidas aos FIAs foi o fato de muitos
Conselhos de Direitos, inclusive estaduais, já praticarem tal modalidade como uma
maneira de suprir a "ausência de dotação orçamentária específica para os Fundos, o
que levou muitos conselheiros a disputarem recursos das empresas como forma de
realizar a política de promoção dos direitos da criança e do adolescente por eles
deliberada" (CAPORAL, apud BERNINI, 2015).
Além disso, os casos de Conselhos de Direitos que estavam tendo problemas
com o Ministério Público em função das parcerias estabelecidas com as empresas
também se constituíram numa das razões pelas quais o CONANDA contemplou as
destinações casadas e dirigidas na referida resolução. A este respeito, Caporal afirmou
que "o MP tomou medidas protetivas muito elevadas e não teve discernimento de fazer
a coisa de forma menos traumática, o que gerou o afastamento de muitas empresas da
política de direitos da criança e dos adolescentes e dos Fundos" (CAPORAL, apud
BERNINI, 2015).
Neste sentido, a partir dos posicionamentos de Caporal, podemos afirmar que a
inclusão dos artigos 12 e 13 na Resolução 137/2010 representou uma tentativa do
CONANDA de promover um consenso em torno do debate a respeito das doações
casadas/dirigidas aos FIAs que estava envolvendo os atores do SGDCA, com a
preocupação de não deixar que os embates com o MP desmobilizasse as empresas em
torno dos FIAs.
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3. Os questionamentos dos representantes do Ministério Público em torno das
verbas casadas e dirigidas aos FIAs
Representantes do Ministério Público (MP), ligados à Associação Brasileira de
Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude
(ABMP), estiveram à frente do grupo de atores que se posicionam contrários à prática
da doação dirigida aos FIAs. Dentre estes promotores, destacam-se Luciana Caiado
Ferreira, ligada a 10ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude do Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro; Leila Machado Costa, coordenadora do 4º Centro
de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude do Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro; Marcio de Oliveira, promotor do Ministério Público
do Estado de Minas Gerais; e Laila Said Adbel Qader Shukair, promotora do Ministério
Público do Estado de São Paulo e presidente da ABMP durante os anos de 2006 a 2008
(CARRIÇO, 2008).
Na visão dos atores do MP contrários a doação dirigida, o FIA é um fundo público
especial criado para garantir recursos para as políticas voltadas à população infantojuvenil que se constitui em um instrumento democrático na medida em que é gerido por
instituições participativas que permitem a participação de cidadãos interessados e
comprometidos com questões ligadas a crianças e adolescentes. Nesse sentido, na
visão desses atores, somente os CDCAs, órgãos nos quais participam representantes
da sociedade civil e do governo de forma paritária, é que podem decidir sobre o uso dos
recursos dos Fundos. Aos doadores, na opinião de tais promotores, cabe, somente,
fazer a destinação do recurso ao FIA acompanhada da certeza de que serão aplicados
em projetos de garantia de direitos de crianças e adolescentes de acordo com as
deliberações realizadas pelos conselheiros de direitos, imbuídos de tal poder
deliberativo pelo ECA. A consequência do direcionamento pelo doador do recurso, na
opinião desses representantes do MP, é o enfraquecimento dos CDCAs mediante a
usurpação indevida (embora, muitas vezes, consentida) da função deliberativa dos
conselheiros, o que, inclusive, fere os princípios do Estado Democrático de Direito sobre
os recursos públicos porque dá a possibilidade de que interesses privados (dos
doadores jurídicos ou físicos) decidam o que fazer com recursos públicos (CARRIÇO,
2008; OLIVEIRA, 2007).
A visão de que o direcionamento do recurso destinado aos FIAs pelos doadores
fere os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência do
Estado Democrático de Direitos fundamenta-se, sobretudo, no argumento de que a
verba doada por pessoas físicas e jurídicas se baseia em renúncia fiscal e, por isso,
constitui-se em dinheiro público (OLIVEIRA, 2007). Para o promotor Marcio de Oliveira,
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portanto, a doação de recursos ao FIA com base na possibilidade de dedução do
imposto de renda é um direito facultado ao contribuinte que deseja beneficiar
diretamente um instrumento legítimo de promoção das políticas voltadas à infância e
adolescência ao invés de entregar toda a quantia de dinheiro devido referente ao seu
imposto para a Receita Federal. É em função disso, inclusive, que para Oliveira as
destinações efetuadas por pessoas físicas e jurídicas aos FIAs não podem ser
analisadas como doações referidas nos artigos 538 e 553 do Código Civil.
Em entrevista a Carriço (2008), Luciana Caiado Ferreira também considerou
ilegais as doações casadas aos Fundos que se restringem a projetos pré-selecionados
pelos CDCAs através de editais, o que recebeu o nome de chancela no artigo 13 da
Resolução 137/2010 do Conanda. Isso porque, na opinião da promotora, o fato do
projeto ter recebido certificado e autorização do CDCA para obtenção de recursos do
FIA não garante que ele atenda aos problemas mais urgentes e responda às
necessidades mais prioritárias das crianças e adolescentes. Além disso, apontam que
a prática de chancela também tende a beneficiar apenas as instituições e os projetos
que possuem maior capacidade de marketing para captação de recursos, o que pode
acarretar em não financiamento de ações sociais focadas em públicos e regiões mais
prioritárias quanto à necessidade de intervenção.
Luciana Caiado Ferreira também aponta empecilhos à prática da doação
dirigida ou da chancela relacionados ao princípio do melhor interesse público no uso
dos recursos de Estado (Carriço, 2008). Nesse sentido, a promotora aponta que
diferentemente do gestor público e dos conselheiros de direitos, a pessoa física e ou
jurídica que doa de forma dirigida recursos ao FIA não está sujeita a responder por
improbidade administrativa se a sua decisão sobre os investimentos não atenderem ao
melhor interesse público porque não possuem responsabilidades administrativas nos
órgãos estatais.
Especificamente sobre as empresas que se utilizam das práticas de doação
dirigida, Marcio de Oliveira aponta que:
"Ao que parece, podemos estar diante de uma nova e
inusitada modalidade de abuso de poder econômico e isto nos
leva a refletir sobre outros questionamentos de cunho ético e
moral. Por exemplo, que leitura podemos fazer sobre a postura
ética das empresas que, beneficiando-se da renúncia fiscal,
vinculam suas marcas e auferem ganhos de imagem –
geralmente em suas áreas geográficas de atuação - através da
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divulgação de projetos viabilizados via fundos da criança e do
adolescente? Trata-se de uma atitude cidadã ou de mais um
“investimento” ou manobra de marketing, com a vantagem de
não estarem tirando do próprio bolso e sim do Tesouro
Nacional? Esta é uma possibilidade que pode se tornar regra
caso se admita como legítima a prática das doações casadas."
(OLIVEIRA, pg. 7, 2007).
As colocações de Oliveira provocaram reações de diversos atores que defendem
e praticam as doações dirigidas, algumas das quais detalhamos anteriormente, mas
também mobilizou a manifestação de atores ligados às empresas que não praticam e
defendem as doações casadas, como é o caso de Fabio Ribas, diretor da Prattein
Consultoria que prestou serviços a diversas empresas que faziam destinações de
recursos aos FIAs.
Em 2008, Ribas publicou a primeira versão do texto "Fundos dos Direitos da
Criança e do Adolescente: como superar a polêmica em torno das doações dirigidas",
reeditado em 2011 e 2014, no qual cita o artigo de 2007 de Marcio de Oliveira
concordando com ele no que diz respeito à ilegalidade das doações dirigidas aos FIAs,
mas assumindo uma postura mais propositiva e conciliatória.
Nas palavras de Ribas as doações dirigidas
"não contribuem para o fortalecimento dos Conselhos de
Direitos como conselhos gestores. Podem desvirtuar a razão de
ser dos Fundos, na medida em que resultarem no apoio a
iniciativas que, embora meritórias, não alcancem os públicos
mais vulneráveis e não contribuam significativamente para a
redução ou supressão dos problemas graves que atingem as
crianças e adolescentes em cada localidade (RIBAS, 2014,
pg.4)."
Para Ribas, os FIAs representam a possibilidade de direcionamento de recursos
públicos pelos próprios contribuintes de forma inédita na realidade brasileira até a
promulgação da Constituição de 1988 e o ECA. É também com base nessas leis que o
consultor afirma que a participação da população na formulação das políticas públicas
se dá no espaço dos conselhos gestores. No entanto, Ribas defende que a possibilidade
de direcionamento de parte do imposto de renda devido aos Fundos é uma forma de
participação social que vai além daquela restrita a atuação como conselheiro
representante da sociedade civil nos conselhos. Para essa forma de participação, Ribas
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dá o nome de "civismo tributário" e a define como o direcionamento consciente de parte
do imposto de renda devido por pessoas físicas ou jurídicas para uma determinada área
das políticas públicas. Para o consultor, portanto, as práticas condenadas pelos
promotores do MP como doações dirigidas resultam, em grande medida, de
"incompreensões ou desvios" por parte de contribuintes que através do civismo tributário
desejam participar de forma mais ampliada na política pública para a população infantojuvenil (RIBAS, 2014, pg. 2). Nesse sentido, segundo Ribas, é o desejo de envolvimento
por parte dos doadores com as ações e programas praticados no âmbito da política de
atendimento a crianças e adolescentes que faz com que muitas empresas entendam
ser importante escolher entre alternativas pré-validadas pelos CDCAs antes de
realizarem campanhas de destinação junto aos seus funcionários e clientes.
Ainda sobre os motivos que levam os doadores a tais práticas, Ribas aponta o
fato dos CDCAs raramente possuírem planos de aplicação dos recursos do FIA já
estruturados quando são procurados pelas pessoas físicas ou jurídicas que querem
fazer doações. Nas palavras do consultor
Para desfazer equívocos que, a nosso ver, estão
contidos no atual debate sobre destinações casadas ou dirigidas
é necessário considerar que toda destinação efetuada ao Fundo
por pessoa física ou jurídica deverá, posteriormente ao ato do
envio de recursos ao Fundo pelo doador, ser "dirigida" (no
sentido de ser repassada para custear despesas)

às

organizações que vierem a ser escolhidas para operar ações
prioritárias. A questão decisiva não está no fato de a doação ser
dirigida a uma ação, mas sim em dois aspectos cruciais: 1) quem
toma tal decisão; 2) como são definidas as prioridades às quais
o recurso doado será dirigido. A "destinação dirigida" será
questionável se a decisão sobre o direcionamento não for do
Conselho dos Direitos e se este não demonstrar o fundamento
legal e empírico das prioridades indicadas (RIBAS, pg. 5, 2014).
Para o consultor, portanto, a grande saída para o impasse em torno da questão
da doação dirigida é o investimento no fortalecimento dos CDCAs através do incentivo
à elaboração de diagnósticos, planos de ação e de aplicação. Dessa forma, para Ribas,
ao invés dos CDCAs divulgarem lista de projetos ou das entidades chanceladas para
que elas desenvolvam ações de captação de recursos, a busca de doações aos FIAs
deveria ser praticada pelos conselheiros com base na ampla comunicação e divulgação
das diretrizes da política de atendimento por eles elaboradas, mediante a publicização
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de seus planos de ação e de aplicação de recursos do Fundo. Com isso, o consultor
acredita que estariam mais bem atendidas as demandas por uma participação dos
doadores aos FIAs que vai além do simples envio do dinheiro correspondente ao
percentual permitido do Imposto de Renda, de maneira a proporcionar uma interação
entre os destinadores de recursos aos Fundos e os atores envolvidos na execução dos
projetos e políticas sociais executados.
Tendo em vista que Marcio de Oliveira apresentou-se como sendo um dos mais
críticos as doações dirigidas dentre os atores que se colocaram contra a prática,
chegando, inclusive, a questionar a postura ética das empresas que estariam fazendo
uso da mesma, buscamos um posicionamento mais atual do promotor quanto a Ação
Civil Pública de 2012 e a Resolução 137/2010 do CONANDA. Oliveira continua crítico à
transferência irrestrita das decisões sobre os recursos dos Fundos aos doadores e
afirma que "seria inadmissível uma legislação que desse a empresa total autonomia
para deliberar sobre um recurso que, originalmente, deveria ser pago ao Fisco, na forma
de Imposto de Renda, e acaba sendo destinado para um Fundo especial" (OLIVEIRA,
apud BERNINI, 2015).
No entanto, o promotor aponta como positiva a saída conciliatória proposta na
Resolução 137/2010 porque entende que ela restringe a escolha do destinador ao
escopo de ações deliberadas e aprovadas pelo CDCA. Nesse sentido, Oliveira afirma
que
o que está disposto na Resolução deveria pautar o
espírito de uma modificação da lei porque se trata de uma saída
interessante que reserva ao destinador uma margem de
escolha, apesar de admitir uma certa ingerência limitada pelos
critérios pré-definidos pelos Conselhos, tolerável em nome do
estimulo ao aumento do número de destinações (OLIVEIRA,
apud BERNINI, 2015).
Ainda segundo o promotor, o que está proposto na Resolução 137/2010
representa uma grande saída conciliatória entre diferentes interesses e pontos de vista
que estavam se confrontando entre os atores do SGDCA e que deveria ser o conteúdo
de uma mudança na legislação, para se aumentar a segurança dos atores que praticam
as destinações dirigidas e possibilitar a realização de campanhas mais amplas de
arrecadação aos Fundos (BERNINI, 2015).
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Considerações Finais
Através da reprodução das opiniões dos atores do SDGCA envolvidos com as
discussões em torno das destinações dirigidas aos FIAs, podemos observar que o
debate ao longo dos últimos anos tem apontado para um consenso compartilhado por
boa parte da comunidade de política da criança e do adolescente. Um consenso em
torno da visão comum, entre os atores favoráveis às destinações dirigidas e aqueles
contra tal prática, de que cabe aos CDCAs, do ponto de vista legal, decidir sobre os
recursos financeiros presentes nos FIAs e o direcionamento dos recursos pelos
doadores pessoas físicas e jurídicas, restringido por um plano de ação elaborado pelos
conselheiros de direitos, preserva o poder deliberativo do colegiado sobre os recursos.
Outro aspecto consensual entre atores favoráveis e contra as destinações
dirigidas envolvendo, especificamente, as empresas é que elas têm legitimidade de
participar da formulação das políticas públicas para a população infanto-juvenil dentro
do espaço dos Conselhos na medida em que estão inseridas no contexto social e fazem
parte da sociedade. É neste sentido que a promotora Laila Shukair, em entrevista a
Carriço, aponta que "a empresa deveria participar da formulação da política, recusandose a doar para projetos específicos, pois a lei não permite, mas doando recursos para o
Fundo e assim fortalecendo os Conselhos" (CARRIÇO, 2008, pg. 29). Essa afirmação
de Shukair nos parece interessante porque demonstra que embora contrária à prática
da doação dirigida aos FIAs, admite-se uma participação das empresas e de doadores
pessoas físicas na formulação das políticas para a população infanto-juvenil que vai
além do simples direcionamento de recursos aos Fundos. Já na opinião de Caporal,
favorável à prática, "as destinações dirigidas representam a possibilidade de um
compartilhamento da responsabilidade sobre a política para a criança e o adolescente
com as empresas" (CAPORAL, apud BERNINI, 2015).
Além disso, outro aspecto que congrega a opinião dos atores do SGDCA em
torno das destinações de imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas aos Fundos,
refere-se à importância que representam para a viabilização das políticas públicas de
promoção dos direitos da criança e do adolescente deliberada pelos CDCAs tendo em
vista que os FIAs não apresentam dotação orçamentária específica. A esse respeito, os
posicionamentos mais recentes do promotor Marcio de Oliveira são emblemáticos na
medida em que revelam uma flexibilização da postura crítica que o promotor tinha em
relação às doações dirigidas de pessoas físicas e jurídicas aos Fundos em função da
dependência, comprovada pelos dados da Pesquisa “Conhecendo a Realidade” citada
anteriormente, que os Conselhos de Direitos tem dos recursos advindos de tais
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destinações para deliberar e realizar a política de promoção dos direitos da criança e do
adolescente.
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O papel do Ministério Público na efetivação de políticas públicas
Ludmila Ribeiro1
Resumo
A Constituição Federal de 1988 concedeu ao Ministério Público uma miríade de
responsabilidades relacionadas à proteção e garantia dos direitos coletivos, difusos e
individuais homogêneos. Contudo, poucas são as análises existentes sobre como
promotores e procuradores atuam nessa seara, especialmente, em relação ao uso de
mecanismos extrajudiciais (Inquérito Civil e Termo de Ajustamento de Conduta)
como estratégia para a garantia do acesso da população hipossuficiente a serviços
básicos, por exemplo, saúde, educação e segurança. A partir de uma ampla pesquisa,
este trabalho pretende desvelar como os membros do MP veem a sua atuação na
matéria, destacando em que medida eles se consideram capazes de efetivar o acesso
da população a políticas públicas essenciais.

Introdução
Do ponto de vista normativo, o Ministério Público é uma das instituições mais
importantes para a garantia dos direitos individuais e coletivos consagrados pela
Constituição Federal da República Brasileira (CR/1988). Batizado por Arantes (2002)
como o Quarto Poder, em razão de sua independência em relação aos demais Poderes
(Legislativo, Executivo e Judiciário) e das competências assumidas em termos de
garantia dos direitos dos indivíduos hipossuficientes, o Ministério Público é visto,
muitas vezes, como guardião das promessas democráticas. Afinal, sua atuação visaria
a paz social, a não violação das normas penais e, especialmente, a proteção dos
valores de dignidade de uma sociedade que se pretende democrática (Lamounier,
1997, p. 2-3).
A configuração dada ao Ministério Público pela Carta Magna é sui generis,
porque, tradicionalmente, as funções exercidas por seus membros são associadas à
acusação pública de alguém pela prática de um delito. A origem da figura do
promotor de justiça remete ao absolutismo francês do século XIV, “quando
1
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funcionários reais ganharam prerrogativa para agir em nome da monarquia e na
acusação de criminosos comuns” (Paula, 2010, p. 74). A singularidade do Ministério
Público brasileiro reside, assim, na possibilidade de a sua atuação transcender a seara
criminal (Sadek, 1997).
Todavia, no quesito do desenho institucional do Ministério Público, a
Constituição Federal deve ser vista como um ponto de chegada, e não como um ponto
de partida. Sua conformação organizacional é consequência de um movimento
iniciado na transição do autoritarismo para a democracia que buscava o maior acesso
à justiça para a população mais pobre (Paula, 2010). Ao longo de todo o período
ditatorial (1964-1985), o promotor de justiça era responsável pelo atendimento
jurídico da população mais carente, sendo evidente como os indivíduos que viviam
em contextos de desvantagem concentrada sofriam com a ausência de determinados
serviços e com a violência de agentes públicos. A essa época, o Ministério Público era
tão somente um órgão especializado do Poder Executivo (Kerche, 2008).
Durante a Constituinte, os membros do Ministério Público passam a
reivindicar uma atuação mais expressiva por parte da instituição, argumentando que
ela deveria ter atribuições mais amplas do que a acusação penal. O resultado dessa
mobilização foi que, se antes de 1988 o MP não tinha um lugar específico na ordem
constitucional, com a Constituição de 1988, ele passa a integrar o capítulo “Das
funções essenciais à Justiça”, com independência e autonomia (Cardia et al., 1998, p.
189).
A atual Constituição Federal é um marco na reestruturação do Ministério
Público porque, para além da função tradicionalmente atribuída aos promotores e
procuradores de justiça, de titularidade da ação penal pública, ela lhe outorgou as
funções de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição” e “promover o
inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social,
do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (Cunha, 2013, p. 2).
Desde então, o MP tem função de destaque na garantia dos direitos da população
hipossuficiente. Em razão dessas prerrogativas, o Ministério Público deveria ter um
papel bastante ativo na efetividade de políticas públicas voltadas para a população de
baixa renda.

2
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Passadas quase três décadas da promulgação da Constituição Federal de 1988,
poucos foram os estudos que tiveram como objeto empírico o funcionamento do
Ministério Público. De todas as organizações que compõem o sistema de justiça
brasileiro, essa foi a menos analisada, em quaisquer de suas funções (Sinhoretto,
2011). Neste contexto, a proposta do presente artigo é, por um lado, entender como
esses profissionais atuam na proteção e garantia de direitos difusos, coletivos e
individuais homogêneos, especialmente, a partir do uso de mecanismos extrajudiciais
(como Inquérito Civil e Termo de Ajustamento de Conduta) e, por outro, desvelar
como os membros do MP percebem a sua atuação nessa seara, destacando em que
medida eles se veem como profissionais capazes de efetivar o acesso da população a
políticas públicas essenciais.

Metodologia
Os dados apresentados neste trabalho são resultantes da pesquisa "Ministério
Público: guardião da democracia brasileira?", realizada pelo Centro de Estudos de
Segurança e Cidadania (CESeC) da Universidade Candido Mendes entre os anos de
2013 e 2016. As informações analisadas neste texto foram coletadas em quatro fases,
cada uma com duração média de, aproximadamente, um ano.
Em 2013, quando a pesquisa foi iniciada, realizou-se o escrutínio dos sites
oficiais de cada uma das instituições dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.
O propósito desta atividade era a busca de informações sobre as áreas de atuação do
MP; existência de corregedoria e de algum outro canal de diálogo com o público;
menção à atuação / realização de atividades específicas na área de defesa e proteção
dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.
A segunda fase, realizada em 2014, consistiu em entrevistas em profundidade
com a finalidade de coletar informações detalhadas sobre três pontos centrais
relacionados à ação dos promotores e procuradores de justiça após a promulgação da
CR/1988, com destaque para as formas de articulação entre os representantes do MP e
outras instituições (estatais e da sociedade civil) como mecanismo de acesso a casos
de violações de direitos. Para a coleta destas informações, foram utilizados dois
roteiros específicos: um destinado aos promotores que atuam em áreas que já existiam
antes de 1988; outro destinado aos promotores da cidadania, dimensão de atuação que
3
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surge com a atual Constituição Federal. Os entrevistados eram, à época da pesquisa,
promotores nas cidades de Belo Horizonte e Rio de Janeiro.
Na terceira fase, o foco da pesquisa recaiu sobre os segmentos populacionais
que o MP deveria proteger. Foram organizados grupos de discussão destinados a
captar a percepção de atores do poder público e da sociedade civil sobre a atuação do
Ministério Público nas áreas do controle externo da polícia, supervisão do
cumprimento da Lei de Execução Penal e garantia de direitos para minorias sociais.
As discussões foram gravadas, posteriormente transcritas, e objetivaram recolher
informações que permitissem contrastar as opiniões dos próprios membros da
instituição – tanto as veiculadas de maneira pública (sites) como as construídas
internamente (entrevistas com os próprios promotores) – com aquelas dos usuários
dos serviços prestados pela instituição, de tal forma que avaliações mais objetivas
pudessem ser realizadas.
Na quarta e última fase, realizada entre março de 2015 e 2016, aplicou-se um
survey com membros do Ministério Público da União (MPU) – que compreende o
Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público
Militar e o Ministério Público do Distrito Federal – e membros dos Ministérios
Públicos Estaduais (MPEs). Ao final foram obtidos 899 questionários válidos. Com
vistas a garantir a representatividade dos resultados, a amostra de questionários foi
ponderada de acordo com o MP de origem (se União ou Estadual) e o estado da
federação em que o profissional atua, posto que o MPE tem um peso maior do que o
MPU e estados como São Paulo contam com mais profissionais do que o Amapá, por
exemplo.
Como o objetivo deste estudo não é apresentar os resultados da pesquisa, mas
entender como os membros do MP vêm atuando na efetivação de políticas públicas, a
partir de uma ação destinada à proteção e garantia dos direitos coletivos, difusos e
individuais homogêneos, os dados coletados nas quatro etapas descritas serão
contrapostos, com ênfase tão somente no nível estadual, posto serem esses os
profissionais que atuam de forma mais direta com a temática.

4
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Análise de dados
Uma das formas de entender como a ação do Ministério Público é mais efetiva
em determinadas áreas do que em outras é a análise de como é feito o mapeamento
dos problemas. Como indicam as medidas de tendência central dispostas na Tabela 1,
entre os canais de comunicação listados para a proteção dos direitos difusos, coletivos
e individuais homogêneos, o mais importante é o atendimento ao público (média de
9,1 pontos), que aparece em um primeiro lugar bastante distante dos demais no
ranking. Em seguida estão os Centros de Apoio (média de 7,8 pontos), Ouvidorias
(média de 7,4 pontos) e Disque-denúncia (média de 7,4 pontos), canais que primam
pela possibilidade de um contato distinto do face a face, como o uso de telefones e emails.
As respostas dos entrevistados parecem indicar que os casos chegam às
promotorias especialmente pelo atendimento presencial da população hipossuficiente
na sede do Ministério Público. No entanto, os participantes dos grupos de discussão
salientaram que a distância entre as condições dos prédios que abrigam o Ministério
Público e a realidade dos cidadãos afetados, assim como a linguagem jurídica
rebuscada de promotores e procuradores, contribuem para que a população de baixa
renda não se perceba como foco prioritário da atuação da instituição e, por isso, o
atendimento direto termina por ser extremamente falho.

Então, este Ministério Público que dá atendimento direto à pessoa, ele deixa
muito a desejar. Até porque o acesso a ele é tão dificultado pela própria aparência
do... pelos elementos externos: o prédio, a conversa, a sala, o corredor, o tapete
dessa altura, que você pisa e afunda. Quando na casa da gente muitas vezes não
tem nem um piso de madeira, é chão batido de terra. Então, como é que uma
pessoa vai se sentir à vontade pra chegar num ambiente desses e dizer: “Doutor,
olha o que é que está acontecendo”? Não vai nem entrar, não vai nem falar, não
vai saber nem olhar pra essa criatura. E aí ela deixa de cumprir a função principal
dela, que é dar atendimento a exatamente quem não tem, né? Porque quem tem
não vai ao Ministério Público, não é isso? Ou será que eu entendi tudo errado?
(Grupo de discussão com representantes de movimento sociais)

Uma alternativa sugerida nos grupos de discussão foi o maior uso das
audiências públicas como forma de mapeamento das demandas dos cidadãos.
Segundo a percepção dos movimentos de direitos humanos, essas audiências são
fundamentais, pois constituem um meio de escuta presencial e formal das demandas
das populações vulneráveis, cujos representantes podem se dirigir diretamente às
instituições, incluindo o Ministério Público. O sentimento de distanciamento que os
5
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grupos mais vulneráveis têm em relação à instituição diminui com a escuta presencial
e em audiências já podem ser feitos determinados encaminhamentos, que geram a
percepção de que as questões estão sendo efetivamente solucionadas.
Os dados apresentados nesta seção indicam que, se, por um lado, toda a
reivindicação

do Ministério Público durante a constituinte se dirigia à

institucionalização de mecanismos que garantiriam uma atuação mais próxima e mais
direcionada às demandas da população hipossuficiente, o que valorizaria o
atendimento direto desses sujeitos para o mapeamento dos problemas sociais, por
outro lado, a prática institucional tem se revelado muito distante do sujeito que
precisa ser ouvido. Como destacado pelos participantes dos grupos de discussão, o
atendimento presencial tende a ser ineficiente porque quem precisa dos serviços dos
membros do MP não consegue chegar até as luxuosas sedes, muito distantes –
geográfica e simbolicamente – da realidade de indivíduos desprovidos de qualquer
tipo de serviço social.
É interessante notar que, ao contrário dos participantes nos grupos de
discussão, que almejam um contato pessoal com os membros do MP a partir das
audiências públicas, os promotores e procuradores entrevistados pontuaram a
importância de canais essencialmente impessoais, como Ouvidorias e DisqueDenúncia, nos quais a presença do indivíduo que sofre com as ausências do poder
público em uma sala pode ser substituída por um e-mail ou um telefonema, apenas
informando determinadas violações de direito.
Logo, o confronto entre os dados quantitativos (entrevistas com os membros
do MPE) e qualitativos (grupos de discussão com movimentos sociais) aponta para
uma dissonância entre os canais de escuta e as formas de escuta para a identificação
de violações de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Ocorre que, se
os problemas não são mapeados de modo adequado, dificilmente, as soluções
atenderão de maneira satisfatória as demandas dos cidadãos.
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Tabela 1 - Estatísticas descritivas relacionadas à importância dos canais de comunicação
Em uma escala de zero a dez, onde 0 é nada importante e 10 é muito importante, na opinião do (a) Sr. (a),
qual o grau de importância dos canais de comunicação listados para a proteção dos direitos difusos,
coletivos e individuais homogêneos?

Valor mínimo Valor Máximo Média Desvio Padrão

Atendimento ao público

1

10

9,1

0,5

Centros de Apoio e Coordenadorias do MP

0

10

7,8

1,5

Ouvidoria do Ministério Público

0

10

7,4

1,8

Disque Denúncia

0

10

7,4

1,8

Notícias relacionadas ao tema em jornal de grande circulação

0

10

7,3

1,3

Planejamento Estratégico do Ministério Público

0

10

7,2

1,9

Planos anuais de atuação do Ministério Público

0

10

7,1

1,9

Informativos dos Centros de Apoio do Ministério Público

0

10

7,0

1,6

Exame de dados dos órgãos oficiais de pesquisa e estatística (IBGE)

0

10

6,9

1,6

Ouvidoria do Poder Público (por exemplo, do governo estadual)

0

10

6,4

2,0

Corregedorias do Poder Público

0

10

6,4

1,9

Redes sociais (como facebook, twitter, instagram, etc.)

0

10

6,3

1,8

Outras Ouvidorias Públicas

0

10

6,1

2,0

Dados sobre o acompanhamento da evolução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)
Fonte: "Ministério Público: guardião da democracia brasileira?"

0

10

6,0

2,1
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De que maneira o Ministério Público atua na garantia de políticas públicas
voltadas para a população carente?
Após o recebimento de uma denúncia relativa a violação de direitos, o
membro do MP tem um prazo de 30 dias para se pronunciar. Em regra, se o
comunicado de desrespeito aos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos
chegou por canais outros que não o atendimento pessoal, ela será encaminhada ao
tema de especialidade da promotoria. Nesse ponto, é bom destacar que existem 43
tipos de especializações dentro do Ministério Público, para além da atribuição
criminal, que é a razão de ser da instituição (Quadro 1).
A pesquisa nos sites dos Ministérios Públicos parece indicar a existência de
uma ação mais qualificada em determinadas áreas – criminal, meio ambiente, infância
e juventude – presente em todos os estados e, depois, uma especialização que parece
responder às demandas mais locais, já que, dos 44 itens mapeados, nove temas estão
presentes em apenas um MP e outros oito temas em apenas dois. Em princípio, não
parece existir uma regra sobre como se dá a especialização funcional e, ainda, quais
são os temas abarcados pela ação dos promotores e procuradores de justiça dentro do
grande guarda-chuva que é a categoria "direitos difusos, coletivos e individuais
homogêneos".
Alguns temas – como meio ambiente, infância e juventude – estão presentes
em todos os Ministérios Públicos, com destaque para a especialização de promotorias
na temática do combate à corrupção, até mesmo em razão do momento vivido, que
coloca enorme protagonismo do Ministério Público nas operações Lava Jato. Outras
áreas em que o Ministério Público tem se especializado, do ponto de vista de ações
voltadas às políticas públicas, são saúde e educação, que também figuram no rol dos
direitos sociais básicos de qualquer cidadão brasileiro (Asensi, 2010). No entanto,
questões como proteção a testemunhas, tráfico de pessoas e segurança pública são
setores em que poucos MPs têm se especializado, denotando que são escassos os
esforços direcionados à garantia de menor violação de direitos civis.

8
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Quadro 1 – Áreas de especialização dos Ministérios Públicos Estaduais e Distrito Federal
Tema

Quantidade de MPs

Tema

Quantidade de MPs

Criminal

27

Entorpecentes

6

Inf ncia e uventude

27

Igualdade Racial e Racismo

5

Meio ambiente

27

Habitação

4

Patrim nio público probidade corrupção

26

LGBT

3

Consumidor

25

Exploração sexual

3

aúde

24

Tortura

2

ducação

20

Segurança Pública

2

Pessoa idosa

19

Mediação de Conflitos

2

Direitos humanos/ constitucionais

18

Indígena

2

Cível

17

Desaparecidos

2

Pessoa com deficiência

16

Conflitos agrários

2

14

Discriminação

2

Urbanismo

13

Constitucionalidade

2

Cidadania

12

Defesa Comunitária

1

Controle externo da atividade policial

12

Inclusão e mobilização sociais

1

Eleitoral

11

População em situação de rua

1

ulher violência doméstica

undações
ecução penal prisão e penas alternativas

11

egurança alimentar

1

10

erviços de relev ncia pública

1

rganizações criminosas

9

oler ncia religiosa

1

rdem tributária sonegação fiscal

8

ráfico de pessoas

1

8

Proteção a vítimas

1

Patrim nio hist rico/ cultural
Terceiro setor

7 Lavagem de dinheiro e cartel
Fonte: Lemgruber et al (2016, p. 24)

1
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Quando uma denúncia é feita à Ouvidoria do MP, ou ao Disque Denúncia ou
ainda às Centrais de Apoio do MP, ela é inicialmente encaminhada à promotoria
especializada naquela questão. Em seguida, a denúncia pode percorrer caminhos
distintos: ela pode ser indeferida, quando, por exemplo, apresenta um teor muito
genérico; pode ser encaminhada a outra promotoria, com uma competência mais
específica; pode suscitar a proposição de ações extrajudiciais ou judiciais dentro da
própria promotoria para a qual o fato foi denunciado.
Há casos de uma mesma denúncia envolver a ação de distintas promotorias.
Por exemplo, um caso de abuso policial pode ser encaminhado tanto para a
promotoria de Tutela Coletiva de Cidadania quanto para a Auditoria da Justiça
Militar. As apurações desse mesmo caso podem ser realizadas separadamente por
ambas as promotorias, de acordo com a especificidade de cada uma delas. Cada
promotoria vai trabalhar conforme sua esfera de atuação e dará prosseguimento ao
caso, que pode ser de natureza penal ou cível.
Uma vez recebida a denúncia e constatada a propriedade do relato, cabe aos
promotores e procuradores escolherem que ferramentas podem ser mobilizadas para a
garantia de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos e, dentre os
mecanismos disponíveis, quais podem ser mais efetivos. É bom lembrar que, no
contexto das mudanças introduzidas pela Constituição Federal do ponto de vista da
judicialização da política, os membros do Ministério Público seriam responsáveis
"por utilizar suas atribuições para levar os conflitos à justiça, ou para resolvê-los
extra-judicialmente, tendo a lei e seu savoir-faire como referência" (Maciel e
Koerner, 2002, p. 117).
Foram avaliados como instrumentos muito efetivos para proteção e garantia
dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos (Tabela 2) os inquéritos civis
(39,6% de muito alta),2 os Termos de Ajustamento de Conduta (38,6%),3 as
recomendações e os termos de cooperação (24,4%), sendo que a Ação Civil Pública,
2

É bom lembrar que, em muitos casos, os inquéritos civis funcionam como um monitoramento
contínuo de determinada política. Diferente de um inquérito policial, cujo término está muitas vezes
vinculado a um prazo prescrito em lei, um inquérito civil pode tramitar indeterminadamente, desde que
esteja cumprindo sua função de monitoramento.
3

Assinado entre o promotor de justiça e pessoas físicas ou jurídicas e autoridades públicas, faz com
que os destinatários “se comprometem a tomar iniciativas — quando caracterizada a omissão perante
direitos —a reparar danos cometidos ou a deixar de praticar irregularidades. Caso descumpridos, estes
acordos podem ser cobrados udicialmente. ” ( ilva, 2001, p. 134).
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um dos instrumentos que, no contexto pós-Constituinte, era visto como o principal
mecanismo de garantia e defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais
homogêneos (Vianna e Burgos, 2005), aparece muito depois (somente 21,4% de
muito alta). 4
De acordo com boa parte dos entrevistados, as ações relacionadas aos direitos
difusos, coletivos e individuais homogêneos com maior impacto, do ponto de vista da
efetividade, são as de natureza extrajudiciais. Essa constatação vai na contramão do
diagnóstico realizado por Vianna e Burgos (2005, p. 765) uma década atrás. Àquela
época, os mecanismos judiciais, em especial as Ações Civis Públicas, eram vistos
como grandes inovações, dada a sua capacidade de se constituírem "em um lugar em
que as regras jurídicas têm merecido uma interpretação à luz dos princípios e valores
constitucionais, ampliando o sistema de defesa da cidadania e, em alguns casos, até
favorecendo a aquisição de direitos novos".
No contexto da Constituinte de 1988, as Ações Civis Públicas eram uma forma
de vencer as dimensões que contribuíam para a ineficiência do acesso a direitos no
âmbito do Judiciário, "quer pelas baixas penalidades nas indenizações que lhes são
cominadas, quer pela morosidade da ação do Judiciário, soterrado pela expansão
explosiva da litigação no país, quer, ainda, pelos ritos processuais anacrônicos que
paralisam a Justiça brasileira" (Vianna e Burgos, 2005, p. 784). No contexto atual, o
que os membros do MP entrevistados destacam é que as Ações Civis Públicas foram
engolidas pela forma tradicional de funcionamento do Poder Judiciário e, por isso,
terminaram sendo subsumidas pela lentidão característica dos processos judiciais, o
que termina por transformar a solução do problema em uma utopia.

4

“A ação civil pública é um instrumento jurídico que permite a representação, junto ao Poder
Judiciário, de interesses coletivos, difusos e individuais homogêneo” (Kerche, 2008, p. 274).
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Tabela 2 - Distribuição percentual de como os entrevistados avaliam a efetividade dos mecanismos a sua disposição para a proteção e
garantia dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos
Como o (a) Sr. (a) avalia a efetividade dos seguinte mecanismos para proteção e garantia dos direitos
difusos, coletivos e individuais homogêneos?

Muito baixa

Baixa

Nem alta nem baixa

Alta

Muito alta

Inquérito Civil

0,8

4,9

14,9

39,8

39,6

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)

2,1

7,6

12,1

39,6

38,6

Recomendação de ação para órgão público

1,3

8,5

27,1

38,5

24,4

Termo de cooperação com outras instituições, públicas, privadas e da sociedade civil

1,5

6,9

26,7

37,2

21,4

Propositura de ação civil pública

3,9

23,4

21,4

31,5

19,7

Reuniões com o poder público

2,7

9,0

30,6

37,9

19,6

Audiências públicas

5,2

10,3

36,5

31,1

15,2

Ofícios (enquanto instrumentos de atuação extrajudicial)
Fonte: "Ministério Público: guardião da democracia brasileira?"

2,8

10,9

35,6

37,9

12,8
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Alguns entrevistados foram enfáticos ao dizer que as ações mais exitosas do MP
no campo dos direitos difusos são as que, justamente, lançam mão do Inquérito Civil ou
do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), em vez de uma Ação Civil Pública, que
pode ter tramitação muito morosa por depender do Judiciário. Como lembrou um
promotor:
Nós aqui em Minas temos buscado, em cada nova turma de promotores, dar uma
ideia, uma exata noção da possibilidade de resolutividade da nossa atuação, e isso
seja pela mediação, seja pelas parcerias, seja pelas recomendações, seja por um
inquérito civil, que seja o monitoramento daquela política. Isso tem sido bem
destacado, e acho que é uma tendência mesmo (...). Ultimamente, assim, nos últimos
anos, a gente tem cada vez mais pensado em estratégias que antecedam a
judicialização, né? A gente tem buscado outras esferas de exigibilidade desses
direitos, né? Mas quando você não tem mais, assim, nenhum recurso, realmente a
ação civil pública. (...) (Entrevista com promotor C)

Adicionalmente, alguns entrevistados mencionaram o trabalho de juízes pouco
sensíveis a algumas causas relacionadas aos direitos individuais homogêneos e, por isso,
acabam colocando-as em segundo plano, sem lhes dar a devida atenção. Para escapar
dessa situação, os mecanismos extrajudiciais (especialmente os que primam pela
construção de acordos) são apresentados como uma luz no fim deste túnel de desprezo
pelos direitos da população hipossuficiente:

A ação civil pública é importante? Óbvio que é, mas, para os casos em que você não
consegue o acordo, a ação civil propriamente dita. E aí é que entra a questão que eu
volto lá atrás da ideologia do Judiciário. Seria uma coisa que deveria ser mais
rápida, solucionada de forma mais célere e que você acaba resolvendo a questão pela
lentidão. Então surgem (...) as teorias da concretização do fato administrativo. São,
na verdade, reconhecimentos de que o Judiciário demorou tanto pra atuar que a
situação de fato concretizou, não adianta mais você mudar agora. (Entrevista com
promotor B)

O trabalho do promotor, nesses casos, torna-se mais difícil por demandar um
esforço de articulação institucional diferente daquele que existe em ações que envolvem
medidas judiciais. Por isso, alguns entrevistados lembraram que a escolha de medidas
extrajudiciais em detrimento de ações judiciais está relacionada com o contexto político
no qual determinada violação de direitos está inserida e com os atores envolvidos na
questão. Um entrevistado citou como exemplo um prefeito do Rio de Janeiro que cortou
qualquer tipo de contato extrajudicial com o Ministério Público, o que inviabilizou os
Inquéritos Civis e Termos de Ajustamento de Conduta no período de sua gestão. Nesse
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caso, a solução foi a Ação Civil Pública para a garantia da prestação de serviços
básicos, como saúde e educação.
Em suma, a tendência dos membros do MP que querem efetivar direitos difusos,
coletivos e individuais homogêneos é adotar medidas extrajudiciais e, apenas quando
não existem outros meios para a resolução do caso, instaura-se uma Ação Civil Pública.
Vale ressaltar que o tipo de tratamento dispensado aos casos em que são utilizadas
medidas extrajudiciais é diferenciado, já que é indispensável se construir algum nível de
articulação com a instituição abordada pelo Ministério Público. Em geral é estabelecido,
portanto, um canal de diálogo entre o promotor responsável por determinado fato e o
órgão em questão, para que sejam propostas as diferentes medidas necessárias à
resolução do litígio.

Considerações finais
A proposta deste artigo foi compreender como os promotores e procuradores de
justiça, lotados nos Ministérios Públicos Estaduais brasileiros, atuam e percebem a sua
atuação do ponto de vista da efetivação do acesso da população hipossuficiente a
políticas públicas essenciais. Essa possibilidade foi outorgada à instituição pela
Constituição Federal de 1988, que, além de ampliar o âmbito de atuação do parquet de
órgão da acusação para responsável pela defesa da sociedade, consagrou uma série de
mecanismos, transformando-o em ator pungente tanto do ponto de vista da
judicialização da política (pela via das Ações Civis Públicas) como do ponto de vista da
politização da justiça (pela visa dos mecanismos extrajudiciais).
Uma forma de compreender a efetividade do Ministério Público em relação a
alguns direitos fundamentais dos cidadãos é a partir da análise de como as violações de
direito são mapeadas. Apesar de os entrevistados dizerem que a melhor forma de
compreender quais foram as violências cometidas pelo poder público contra os
indivíduos hipossuficientes ser o atendimento ao público, o público que deveria ser
atendido reclama do excesso de luxo das instalações do órgão responsável pela defesa
da cidadania, luxos esses que fazem com que tais sujeitos se sintam ainda mais
desprovidos de direitos.
Nesse jogo, os indivíduos carentes – que efetivamente precisam da ação do
Ministério Público desde o seu manto de proteção da sociedade – não conseguem
acessar a instituição e, em compensação, esta termina voltando os seus olhos para a
14
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corrupção, tema que tem espaço garantido nos diversos veículos de comunicação e
dentro do próprio Ministério Público. Prova disso é que existem mais MPs no Brasil
especializados em combate a corrupção do que em saúde e educação, sem falar na
segurança pública, que conta com uma baixíssima especialização dentro do MP apesar
de todos os dias morrerem diversos indivíduos, inclusive policiais, como vítimas da
violência urbana.
Por outro lado, o Ministério Público tem avançado do ponto de vista do
pluralismo jurídico, isto é, do entendimento de que "a precisão e a generalidade das
regras de direito, preocupação da dogmática jurídica, revelam-se mais formais do que
reais, sendo permanentemente submetidas a uma reinterpretação dinâmica e variável
pelos responsáveis pela sua aplicação, e objeto de uma permanente negociação"
(Azevedo e Vasconcellos, 2013, p. 5). Prova disso é o tipo de mecanismo mobilizado
para a proteção e garantia dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.
Como a Ação Civil Pública, grande promessa dos anos 1980 nessa seara, foi engolida
pela morosidade judicial, que caracteriza o funcionamento da justiça no Brasil desde
tempos coloniais, como indica a análise de Schwartz (1979), alguns membros do MP
perceberam que as políticas públicas essenciais só poderiam ser providas aos cidadãos
de baixa renda por meio do uso do Inquérito Civil e do Termo de Ajustamento de
Conduta, vistos como instrumentos altamente eficazes pelos próprios entrevistados.
Nesse contexto, o maior avanço do Ministério Público Estadual, como
instituição essencial da justiça na garantia e proteção dos direitos difusos, coletivos e
individuais homogêneos, foi apropriar-se de ferramentas como o Inquérito Civil e o
Termo de Ajustamento de Conduta, que, ao contornarem a lentidão do Poder Judiciário,
têm a possibilidade de garantir maior acessibilidade a direitos para a população
hipossuficiente.
Contudo, nas áreas mais consolidadas, em temáticas nas quais o Ministério
Público tem uma ação mais articulada em todos os estados da federação – como é o caso
das temáticas criminal, meio ambiente, infância e juventude, saúde e educação –, o
intercâmbio entre os promotores e o poder público é mais estreito, posto que mais
comum e, por conseguinte, mais institucionalizado. Isso significa que, nessas áreas,
apenas em situações extremas ou fora do padrão é necessário recorrer ao Poder
Judiciário para a proteção e garantia de direitos da população hipossuficiente. Já em
outras temáticas, nas quais os promotores ainda agem de maneira mais isolada, a
mobilização de mecanismos extrajudiciais demanda engajamento e criatividade, o que
15
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termina contribuindo para a sua personalização. Em vez de ser a ação da promotoria na
área de segurança pública, por exemplo, torna-se o envolvimento do Dr. Fulano em
garantir a provisão de direitos tão básicos como os civis.
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III ENCONTRO INTERNACIONAL PARTICIPAÇÃO, DEMOCRACIA E POLÍTICAS
PÚBLICAS

30/05 a 02/06/2017, UFES, Vitória (ES)

ST 15 - Instituições jurídicas, participação democrática e efetivação de políticas
públicas

Movimentos sociais e suas alianças com as instituições jurídicas: as tensões
entre a busca por legitimação e outros repertórios de ação no Espírito Santo
Antonio Cesar Machado da Silva (UFS)
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2
Resumo: Neste trabalho mostraremos como as organizações da sociedade civil
capixaba de direitos humanos durante determinados ciclos de confronto político, aliamse a instituições do campo do Direito. Objetivam com isso dar um formato
institucional/legal as suas demandas, reduzindo os custos da mobilização ao mesmo
tempo em que se legitimam, devido à crescente judicialização dos assuntos cotidianos
nas sociedades contemporâneas. Essa aproximação não se restringe ao Poder
Judiciário, por exemplo, Defensoria e Ministério Públicos, os quais passam a fazer
parte da sua rede de relações, evidenciando a fluidez entre Estado e sociedade civil,
às vezes vistas como dimensões incomunicáveis, mas a pares civis como o Coletivo
Fazendo Direito. Assim, retira-se parte dos embates das ruas, levando-os aos
tribunais. A indicar o estabelecimento de um repertório de lutas marcado por ações
judiciais e não somente pelas marchas e passeatas. Estabelece-se um maior
empoderamento dos militantes, agora capazes de compreender melhor os liames da
lei e debater no mesmo campo linguístico de seus adversários. Isso gera a
possibilidade de maior controle popular na formulação de políticas públicas.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho aborda uma das descobertas de nossa tese de doutorado sobre
redes de movimentos sociais em defesa dos direitos humanos no Espírito Santo1. Qual
seja, o papel das instituições jurídicas estatais e civis na composição das redes,
incorporando a essas saberes e modos de agir próprios do Direito. Os quais são
mobilizados com vistas a levar seus confrontos políticos para além das ruas, em
direção aos tribunais.
Ao longo de sua existência, as entidades da sociedade civil desenvolvem
estratégias de ação para enfrentar seus oponentes, assim como para mobilizar suas
bases, contudo a escolha pela melhor jogada não é ao acaso. Algumas variáveis são
calculadas com vistas aos resultados possíveis. Elas vão buscar nos repertórios de
ação disponíveis naquele contexto as mais apropriadas para o êxito da empreitada.
Sendo assim, farão uso de estratégias bem sucedidas naquela sociedade. Em alguns
casos, inovações são promovidas por movimentos de vanguarda e, a depender do
sucesso, também serão incorporadas ao acervo de repertórios, ficando disponíveis as
demais organizações.
Então quando um movimento por coragem de seus membros ou por ter pouco
a perder desafia um adversário poderoso, acaba expondo seus pontos de fraqueza
não observados anteriormente. Isso atrai aliados e impulsiona o surgimento de novos
movimentos de contestação. Da mesma forma, abrem-se barreiras institucionais não
previstas no início do confronto, alterando o quadro de opções de ações possíveis.
“Once collective action is launched in part of a system, on behalf of one type of goal,
and by a particular group, the encounter between that group and its antagonists
provides models of collective action that produce opportunities for others2” (TARROW,
1996, p. 58). Assim, essas ações de vanguarda ampliam o repertório disponível àquele
contexto de confronto.
Nesta perspectiva o movimento de direitos humanos do Espírito Santo tem um
amplo estoque de estratégias para enfrentar seus oponentes, o qual vai de passeatas
até ofícios e ações judiciais, aprendidas ao longo das últimas três décadas de embates
contra o crime organizado e o Estado, na busca pela consolidação dos direitos. Assim,
1

2

Em nossa tese procuramos mostrar como são tecidas as redes de organizações de defesa dos direitos
humanos no Espírito Santo. Evidenciando as transformações nos conteúdos de suas lutas em
consideração as mudanças nas oportunidades políticas que as atravessavam, levando-as a adotarem
repertórios de ação diferenciados em cada momento, entre esses a aproximação com organizações do
campo do Direito.
“Uma vez que a ação coletiva é lançada em parte do sistema, em favor de um tipo de objetivo, e por
um grupo particular, o encontro entre este grupo e seus antagonistas promove modelos de ação
coletiva que produz oportunidades para outros” (tradução livre do autor).
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neste paper destacaremos uma destas estratégias, as relações estabelecidas entre as
entidades da sociedade civil e instâncias do Direito, permeadas de tensão e conflitos.
Tais aproximações são aqui entendidas como formas de ampliar os repertórios de
ação, assim como garantir respaldo legal para suas iniciativas. Contudo, há que se
nem sempre há consenso dentro do movimento quanto à definição das melhores
estratégias a serem postas em prática. Por vezes, isso causa rupturas e afastamentos
de determinados militantes e organizações.
OBJETO E METODOLOGIA

Assim, depois de muitas idas e vindas, da teoria ao campo, focamos nas
organizações que militam na defesa dos direitos humanos no Estado do Espírito
Santo, interessados em entender como são estabelecidas suas articulações, como são
definidos seus enquadramentos temáticos, as razões que levam certas entidades a
aproximarem-se de umas e não de outras. Tudo isso, porque percebemos variações
no entendimento do que são os direitos universais, indo da justiça social até a
proposição de políticas públicas. Procuramos cobrir as transformações pelas quais
passou o movimento de defesa dos direitos humanos no Espírito Santo da sua fase
embrionária até o ano de 2014 com a saída dos seus últimos aliados do governo do
Estado, ou seja, de modo aproximado 30 anos de atividades.
Para alcançarmos um bom termo de pesquisa, com resultados confiáveis e
significativos, é preciso elaborar com atenção e minúcia a metodologia, ou seja, definir
com precisão as ferramentas de coleta e análise. Elas devem ser capazes de captar a
realidade empírica, permitindo posteriormente ao pesquisador transformar as
informações coletas em dados confiáveis que, associados às teorias, explicarão o
fenômeno. “Neste sentido, há quase sempre uma metodologia inicialmente prevista
(não se entra no mato sem um plano e algumas ferramentas) e uma metodologia
finalmente aplicada (oriunda dos imprevistos e descobertas)” (SILVA, M. 2011, p. 37).
Combinamos basicamente duas fontes de dados, (a) entrevistas com militantes
atuantes e históricos, por meio das quais esperamos identificar as lógicas que
orientam suas ações, os debates em torno da definição dos direitos humanos, assim
como a dinâmica de funcionamento da rede; (b) documentação, para sermos mais
precisos, atas das reuniões do CEDH entre 1999 e junho de 2014, seus ofícios e notas
públicas. Com vistas a dar maior profundidade aos materiais coletados, participamos
como observadores de algumas assembleias do Conselho, com vistas a identificar o
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modus operandi das mesmas, ou seja, perceber se de fato todos tem a oportunidade
de se manifestar e de que forma isto ocorre.
REPERTÓRIOS DE AÇÃO

Em decorrência das tensões presentes nos confrontos e a dificuldade em se
alcançarem consensos mínimos, as organizações com o intuito a afirmarem-se no
“campo de batalha” e conquistarem sucesso em suas causas estabelecem esquemas
de ação dos mais variados tipos. Essas “armas” criadas pelos movimentos sociais
para enfrentarem seus adversários muitas vezes tomam de surpresa o poder
estabelecido que não se encontrava preparado para tal ação, e, em virtude disso, não
consegue revidar de imediato, abrindo espaço para novas investidas.
A estratégia comumente utilizada pelas autoridades para lidar com essa
situação é tornar uma determinada prática comum, incorporando-a ao “repertório
convencional”. Dessa forma não serão pegos desprevenidos. “A eficácia instrumental
de um repertório deriva basicamente de sua novidade, de sua habilidade de,
temporariamente, pegar desprevenidos oponentes ou autoridades e de criar exemplos
de desordem pública que são custosos aos interesses estabelecidos” (MCADAM;
TARROW; TILLY, 2009, p. 25). Acabam por colocar os detentores do poder em uma
posição vulnerável, obrigando-os em última instância a ceder diante de certas
demandas.
Da mesma forma, alinhamentos instáveis abrem espaço para novos arranjos
políticos, e incentivam indivíduos e grupos fora dos círculos de poder tradicionais a
procurarem por um poder marginal e, com isso, atraem novos aliados de diferentes
campos, por exemplo, do Direito. Trazer para a órbita dos movimentos aliados
importantes tende a conferir maior legitimidade às demandas reivindicadas, assim
como, maior acesso à justiça. (TARROW, 2009).
Dentre as estratégias de mobilização utilizadas pelos movimentos nos seus
enfrentamentos cotidianos, o movimento no seu princípio, ainda no final dos anos 70
ancorou-se nas Comunidades Eclesiais de Base de Igreja Católica (CEBs), já na
década seguinte estruturou suas ações em marchas e outras manifestações de rua e é
neste período em que há uma primeira aproximação com organizações do universo
jurídico a Ordem dos Advogados do Brasil/ES com vistas a dar apoio no combate ao
crime organizado institucionalizado dentro e fora do Estado. Tal laço, posteriormente
não apenas se fortaleceria, mas seria expandido para outros operadores do direito, os
quais ampliaram os repertórios de ação das entidades civis, para além das
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manifestações públicas incorporando, por exemplo, ações coletivas e mandatos de
segurança.
Estas relações revelam-se importantes, na medida em que, durante os
confrontos, os contendentes farão uso de diferentes subterfúgios para suplantar o
oponente. Dependendo do estado do conflito, podem ser acusações pelos meios de
comunicação ou atentados à vida, geralmente pelo lado dos opositores às
organizações civis. Assim, às estratégias de inovação e mudança, ancoradas em
aspectos culturais e postas em prática pelas entidades da sociedade civil,
convencionou-se chamar de “repertórios de ação”, expressão cunhada por Tarrow e
Tilly. Trata-se do modo como o movimento encara seus opositores, sejam por meio de
cartas, abaixo-assinados, mobilizações públicas etc.
Se os adversários procuram restringir as ações das organizações da sociedade
civil, cabe-nos perguntar: como elas fazem para chamar a atenção do Estado para a
sua causa? Como lidam com a perseguição política? Como pressionam seus
adversários? Cada entidade do movimento tem a tendência a adotar um repertório de
ação particular mais próximo ao tipo de enfrentamento que faz. Por exemplo, o
Coletivo Fazendo Direito3 tende a desenvolver debates e seminários, já o Fórum
Estadual da Juventude Negra do Espírito Santo (FEJUNES) prefere ações de rua.
Entender as transformações dessas estratégias de confronto decorrentes o
fortalecimento da participação dos operadores do Direito é um dos nossos objetivos
neste trabalho.

3

Organização composta por advogados voluntários os quais atuam na fiscalização e promovem em sua
maioria ações coletivas quando de flagrante desrespeito aos direitos humanos. Seu surgimento data do
início dos anos 200 fortemente influenciada pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos/ES
(CEDH/ES).
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DE QUANDO O DIREITO E OS MOVIMENTOS SOCIAIS CAPIXABAS SE
APROXIMAM

Em uma época marcada pela judicialização da vida cotidiana em que o Poder
Judiciário coloca-se como o guardião legítimo da ordem4, parte das contentadas do
movimento de direitos humanos, de alguma forma, acaba por direcionar-se aos
tribunais.5 Desse modo, uma das estratégias mais recorrente e, em certa medida,
definidora da feição do movimento é a criação de vínculos com instituições do
Judiciário ou diretamente com os operadores do direito, por exemplo, advogados,
juízes e promotores públicos, figuras habilitadas e legitimadas a intercederem no
campo de confronto.
Isso porque, para Maus (2000), o Judiciário ganha tamanha importância na
modernidade, ao se tornar uma espécie de superego das sociedades, cumprindo a
função de garantir a moralidade pública. A autora argumenta que, com a decadência
da figura paterna, a construção da consciência individual ocorre em âmbito social, ou
seja, as tradições são transmitidas pelas instituições sociais a que cabem também o
papel de controlar os comportamentos. Dessa forma, a “sociedade órfã” vai encontrar
no Sistema Judiciário o substituto do pai perdido, porque nem o Parlamento nem o
Executivo são capazes de exercer influência sobre os modos de agir dos indivíduos.
A figura do juiz carrega o poder legítimo, haja vista suas decisões estarem
embasadas em princípios racionais, Maus afirma que, na Alemanha, antes da
Segunda Guerra, o Judiciário havia se revestido de tamanha autoridade que seus
juízos ultrapassavam os limites da constituição, eles arrogavam-se os intérpretes da lei
e não só seus meros executores, assim, com base na moral e nas tradições da
sociedade, proferiam seus veredictos. Depois da Guerra, houve uma reformulação do
Tribunal Federal Constitucional (TFC) alemão, com vistas a retomar a objetividade da
4

5

A judicialização da vida pode ser percebida no seguinte trecho do discurso de posse da Presidência do
Supremo Tribunal Federal pelo Ministro Ricardo Lewandowski. “[...] o Judiciário, superando uma
postura hermenêutica mais ortodoxa, que desvendava o Direito apenas a partir de regras jurídicas
positivadas na Constituição e nas leis, passou a fazê-lo também com base em princípios, superando a
visão tradicional que se tinha deles, considerados preceitos de caráter meramente indicativo ou
programático. Os juízes começaram a extrair consequências práticas dos princípios republicano,
democrático e federativo, bem assim dos postulados da isonomia, da razoabilidade, da
proporcionalidade, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência e da dignidade da pessoa humana,
ampliando assim o espectro de suas decisões. A partir dessa nova postura, o Judiciário começou a
intervir em questões que antes estavam reservadas exclusivamente aos demais Poderes, participando,
de maneira mais ativa, da formulação de políticas públicas, especialmente nas áreas da saúde, do meio
ambiente, do consumo, da proteção de idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. O
Supremo Tribunal Federal, de modo particular, passou a interferir em situações limítrofes, nas quais
nem o Legislativo, nem o Executivo, lograram alcançar os necessários consensos para resolvê-las”
(SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL. 2014, on-line).
Em anexo apresentamos um quadro com os repertórios de ação mais desenvolvidos pelo Conselho
Estadual de Direitos Humanos (CEDH) através do qual podemos perceber melhor este fenômeno.
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lei e evitar o decisionismo; contudo, para evitar que a justiça sofresse qualquer
espécie de pressão manteve-se a independência do Judiciário, o que, por sua vez,
colocou novamente os juízes acima da própria lei:

Embora os interesses materiais da administração judiciária continuem
a se fazer valer, o Parlamento aparece agora como simples
representante do entrechoque de impulsos e energias sociais, cujo
excesso tem como censor a Justiça. O suposto déficit de
conhecimento jurídico do Parlamento; a estrutura consensual de suas
leis, nas quais se reproduz o antagonismo dos interesses sociais; o
confronto entre as particularidades das diversas matérias jurídicas,
que põe em questão a unidade e coerência do sistema jurídico —
tudo isso exige da Justiça um senso de clareza que lhe possibilite
organizar a síntese social, distante de disputas partidárias, e garantir
a unidade do direito, independentemente de interesses envolvidos na
produção legislativa. Dessa maneira, o juiz torna-se o próprio juiz da
lei — a qual é reduzida a "produto e meio técnico de um compromisso
de interesses" —, investindo-se como sacerdote-mor de uma nova
"divindade": a do direito suprapositivo e não-escrito. Nessa condição
é-lhe confiada a tarefa central de sintetizar a heterogeneidade social
(MAUS, 2000, p. 195-196).

Dessa forma, o Judiciário ergue-se como a uma instância capaz de garantir
a integração social, ou seja, equilibrar e mediar os divergentes interesses que
atravessam os grupos sociais. Os operadores maiores das leis assumem a forma
de “superpais” da sociedade, dirimindo qualquer espécie de conflito, e são vistos
por seus “filhos” como os únicos habilitados e responsáveis para intervirem.
Assumem o papel não apenas de guardiões da lei, mas dá própria justiça.
Embora de maneira difusa, essa prática encontra suas raízes nas primeiras
mobilizações civis no final da década de 70 e início de 80, naquele momento, o
resguardo era garantido pela Igreja, mas por meio de assistência jurídica aos
militantes e suas associações – serviço prestado pela Comissão de Justiça e Paz
com vistas a proteger os defensores dos direitos assim como as parcelas mais
empobrecidas da sociedade dos mais diferentes tipos de violações. A diferença
atualmente reside no fato das organizações civis perfilam-se ao lado dos agentes
da lei tendo muitos deles como aliados de primeira hora e não ocasionais.
Isso se evidencia, quando observamos a atual composição do Conselho
Estadual de Direitos Humanos (CEDH). Das 12 entidades conselheiras, metade, ou
seja, seis possuem uma conexão direta com o mundo das leis. Destacando as
representantes do Estado6, passa a ser quase inegável o predomínio desse tipo de

6

São estas: Secretária de Justiça e Segurança, Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, Ordem
dos Advogados do Brasil, Ministério Público e Tribunal de Justiça.
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instituição dentro do Conselho. Por sua vez, a sociedade civil possui ao seu lado o
Coletivo Fazendo Direito, com o objetivo de ter um aliado institucional capaz de
realizar os enfrentamentos no mesmo nível de discussão.
Não se trata de acreditar que aquelas são melhores que as entidades
sociais não jurídicas, mas sem um parceiro capaz de confrontá-las nos seus
termos, estabelece-se um diálogo desigual, daí a importância de buscar aliados
que também possuam o conhecimento jurídico, inclusive capacitando os militantes.
Isso amplia a autonomia do movimento, porque permite às organizações não
serem ludibriadas com afirmações que agir dessa ou daquela maneira é ilegal.
Basta lembrarmos quando foram impedidas de ingressarem nas penitenciárias com
máquinas fotográficas.7
Embora a OAB8 ocupe uma das cadeiras do Estado dentro do Conselho,
destaca-se o seu papel em muitas ações desenvolvidas pelo movimento,
principalmente na constituição do Fórum Reage Espírito Santo, durante o confronto
com o crime organizado. Por meio de seu apoio, realizou-se forte pressão sobre o
Tribunal de Justiça com vistas a julgar e punir os envolvidos com a Scuderie
Detetive Le Coc9. Sua proximidade com os direitos humanos assume contornos
institucionais, pois possui uma comissão voltada à temática, tanto em nível
regional, quanto nacional. Em função disso, possui assento em vários órgãos
colegiados, como o Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH).
Nas palavras do presidente da OAB/ES à época do Fórum Reage Espírito
Santo identificamos o papel assumido por esta dentro do movimento:

A ordem é uma entidade de defesa corporativa, mas é, antes de tudo,
uma entidade de defesa da Constituição e dos direitos fundamentais
da pessoa humana. Ao tempo em que fui presidente, quis oferecer
um destaque especial a essa postura – a postura institucional –, a
postura que, em virtude da qual nós exigíamos as mudanças, nós
exigíamos a democracia, nós combatíamos a corrupção, nós
queríamos que o cidadão tivesse uma vida tranquila, livre da
criminalidade que dominava o Espírito Santo. Na medida em que as
coisas mudaram, na medida em que as instituições funcionaram, o
Fórum foi sendo importante (PEREIRA, 2010, p.18).

7

8
9

Durante os início dos anos 2000 registrou-se inúmeras denúncias de maus-tratos e torturas a presos
nas detenções capixabas, com vistas a registrá-las o movimento tentou fotografar tais casos, mas em
um primeiro momento foi impedido por ordens do Poder Executivo.
Começa com a luta contra o regime de exceção durante o Regime Militar.
Tratou-se de uma organização fundada no Rio de Janeiro, em 1965, com o objetivo de vingar a morte
de policiais, estendendo suas ramificações ao Espírito Santo, na segunda metade da década de 70.
Composta por policiais civis e militares, juízes, políticos e promotores, de acordo com o Ministério
Público Federal, estava envolvida com jogo do bicho, assassinatos, roubos de carga e corrupção.
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Sua parceria pode ser observada ainda em ações específicas, quando atuou
em conjunto com o Coletivo Fazendo Direito na defesa dos direitos civis de uma
moradora de rua que havia denunciado alguns servidores públicos municipais de
Vitória por maus-tratos, porque não a deixavam dormir na praça da cidade, molhandoa e agredindo-a. Nessa oportunidade, o Coletivo Fazendo Direito interveio com o
auxílio da OAB e do CEDH na conquista de um habeas corpus preventivo que permitiu
a essa pessoa transitar livremente pela cidade sem ser molestada.
O laço que une a OAB10 ao movimento entre outras razões pela efetivação dos
direitos conquistados com a Constituição de 1988 que garantem vida digna a todos os
cidadãos, livrando-os de humilhações de todos os tipos, objetivos também caros ao
movimento de direitos humanos. Portanto, a amarração da OAB ao Conselho e ao
movimento não é algo apenas pro forma, ou seja, em virtude de uma obrigação legal,
pelo contrário, as suas ações indicam um engajamento efetivo no enfrentamento dos
problemas sociais.
Apesar do interesse das entidades civis em se aproximarem dos operadores do
direito, trazendo-os para seu lado em função da legitimidade que o prestígio deles
traria ao movimento, assim como o conhecimento das regras do jogo jurídico, esse nó
não é apenas motivado por uma lógica exclusivamente racional, há a construção de
um enquadramento comum do que se podem chamar direitos humanos.
Em função disso vários informantes destacam o papel da Ordem como uma
parceira para todas as horas, e ressaltam que perdê-la significaria muito ao
movimento, pois, em alguns momentos, quando a presidência regional não esteve nas
mãos de simpatizantes da sociedade civil, as dificuldades foram sentidas.

Eu acho que valeria a pena destacar a postura que a OAB toma em
relação a direitos humanos, eu percebo uma importância enorme na
defesa dos direitos humanos. A OAB tem sido parceira, se em algum
momento tivermos ela distante dessa luta se sentira muito, será algo
muito relevante. Ela goza de muito prestigio (VITORINO, militante do
Coletivo Fazendo Direito).

Com vistas a superar essa dependência e ter um aliado confiável, o movimento
incentivou a criação do Coletivo Fazendo Direito, pois, até então, toda a assessoria
jurídica dependia de terceiros e não de uma entidade orgânica à rede de
organizações. Pode-se até considerar essa estratégia uma inovação no repertório de
10

“Seus preceitos revelam que a Ordem dos Advogados do Brasil tem por finalidade defender a ordem
jurídica, os direitos humanos e a justiça social, bem como pugnar pela boa aplicação das leis, pela
rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas”
(Estatuto da OAB).
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mobilização. O movimento ganha em autonomia, porque deixa de depender da
disposição de parceiros temporários. Soma-se a isso a legitimidade alcançada perante
os adversários e o público com o ingresso de uma entidade composta por operadores
da lei.
Isto porque, o campo do Direito dominado por possuir uma linguagem própria,
dificulta a indivíduos estranhos a ele penetrar nesse espaço de discussão, conferindolhes uma posição quase de invulnerabilidade, pois as falas não elaboradas nas bases
dos argumentos jurídicos são facilmente descartadas como ilegítimas. Com a criação
do Coletivo a rede garante, assim, aos seus membros uma posição melhor dentro dos
conflitos, isto porque quando adentra ao campo uma entidade capaz de mobilizar o
mesmo universo conceitual e compreender a dinâmica de funcionamento das leis, o
movimento de que faz parte amplia seu potencial de ataque e defesa das investidas
dos adversários.
Verifica-se esse fenômeno em vários momentos de enfrentamentos com o
Estado, sejam nas reuniões do conselho ou nas visitas às detenções, dado que,
nessas situações, a autoridade da lei, ou seja, a posse legitima do saber jurídico é
disputada pelas duas partes. Sem tal apoio legal, como viemos, a saber, os militantes
acabavam aceitando o argumento jurídico do Estado de forma silenciosa.
Estabelece-se assim uma relação de maior igualdade, pois os militantes
tornam-se capazes de dominar os liames da lei e debater no mesmo campo
linguístico, haja vista a tendência dos juristas em apelarem a um acervo conceitual
próprio à sua disciplina, tornando complicada sua penetração. Com isso, procuram
manterem-se imunes à controvérsia. Em sociedades marcadas por uma forte
tendência legalista, é importante ter entre os aliados indivíduos e organizações que
dominem o mundo jurídico, do contrário as possibilidades de êxito reduzem-se
consideravelmente. Isso porque, quase sempre do outro lado, estarão os melhores
quadros jurídicos do Estado.
Esse fenômeno da legitimação do movimento social por meio dos operadores
da lei é manifestado na seguinte entrevista:

Por ser paritário [CEDH] e ter, por exemplo, a Secretária de Justiça,
de Assistência Social e Direitos Humanos, Tribunal de Justiça,
Ministério Público e OAB você tem uma visão multifacetada da
questão, não só do movimento social é uma visão mais ampla. Ele
não é só da sociedade civil, isto é bacana porque do ponto de vista
da formação acaba sendo muito importante para o movimento social,
pois tem um olhar técnico sobre as questões, quando nós fomos
acompanhar os presídios tinha um defensor público, alguém que
consegue alcançar coisas que nós não conseguimos. Assim, ajuda na
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formação e qualificação dos conselheiros (NASCIMENTO, militante
do movimento de negros).

Cabem ainda algumas palavras sobre os outros elementos do Judiciário que se
relacionam com o movimento de direitos humanos em especial o Tribunal de Justiça
do Estado e a Defensoria Pública. Durante as entrevistas, ambos foram pouco citados
como parceiros efetivos, pois na maioria dos casos atuaram apenas em ações
específicas; contudo, não podemos negligenciar a relação que possuem com o tema,
haja vista fazerem parte da rede de entidades relacionadas ao movimento de direitos
humanos.
O Tribunal de Justiça apresenta uma postura ambígua, pois, em determinados
momentos, coloca-se ao lado dos defensores, encampando suas ações, por exemplo,
no caso das prisões de containers, quando obrigou o Estado a acabar com elas ou,
ainda, na campanha por eleições limpas em 2010. Nessas oportunidades, revelou-se
um aliado ativo pressionando o governo para a solução das demandas. Além disso, é
no site do tribunal que a página eletrônica com informações sobre o CEDH é
hospedada. Porém, o movimento não pode contar com ele sempre, pois, quando os
militantes foram proibidos pelo Executivo de vistoriarem as casas de detenção do
Estado com vistas a identificarem violações nos direitos universais, o Tribunal de
Justiça deu parecer favorável ao Estado, obrigando os conselheiros do CEDH a
recorrem ao STF para terem seu direito de entrada garantido. Essa situação revela um
dos porquês de o movimento buscar apoio de operadores do direito, haja vista que,
em determinadas disputas, parceiros conhecedores das leis tornam-se adversários,
sendo-se necessário combatê-los com as mesmas armas.
Quanto à defensoria, ela não possui ligação histórica ou orgânica junto ao
movimento. Seu representante no conselho no momento era definido pelo ProcuradorGeral do Estado para representar a instituição. Geralmente o coordenador de direitos
humanos é indicado independentemente da sua familiaridade com o tema. Embora
não haja laços mais estreitos entre a defensoria e as organizações da sociedade civil,
elas mantêm um canal de comunicação aberto por intermédio do conselheiro, como
constatamos, pois o mesmo nos contou que muitas das demandas que chegam a sua
comissão são mediadas pelo CEDH. Além disso, tem-se tornado uma prática comum a
presença da Defensoria nas inspeções nos centros de detenção.
Apesar da cadeira no Conselho, o laço entre a defensoria e o CEDH dá-se
mais em função dos vínculos produzidos pelos militantes e os defensores do que por
causa de canais institucionais formais, como podemos observar na seguinte fala:
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Nós temos um núcleo de defensores especifico para atuar nas
demandas de violações de direitos humanos. O CEDH talvez seja
quem mais demande o núcleo, por exemplo, apareceu uma demanda,
imediatamente o conselho, seja por e-mail ou expediente escrito,
encaminha ao núcleo. No caso encaminha para mim e eu para o
núcleo (PEREIRA, defensor público).

Pudemos também identificar uma falta de conexão entre os conselheiros
representantes do Estado, ou seja, esses não se articulam entre si para defender uma
determinada ideia ou propor uma ação, portanto fora das reuniões do Conselho não
existe nenhuma articulação entre estes. Encontram-se apenas em outros espaços de
representação pública, desta forma não existem canais de comunicação institucionais
estabelecidos.
De modo inverso ocorre com as entidades da sociedade civil que não limitam
sua interação aos encontros do Conselho, mantém-se conectadas por meio de outros
canais, por exemplo, o MNDH e o CADH. Se lhes faltam recursos, estes são
compensados pela disposição dos militantes e suas organizações em buscar canais
de

comunicação

internos,

através

dos

quais

desenvolvem

estratégias

de

enfrentamento com vistas à concretização daquilo que entendem por direitos
humanos, como fica evidente na seguinte entrevista:

Nós fazemos seminários de formação e, com isso, vamos pegando as
listas de presenças. Cada seminário que você vai, traz outras
pessoas e convidam eles para o próximo, assim estamos construindo
um plano de comunicação, mas tivéssemos um problema com a
jornalista que nos ajudava. Na última assembleia de planejamento
juntamos outras pessoas que se colocaram à disposição para ajudar,
mas ainda não está pronto (FALQUETO, militante histórica e membro
do CDDH-Serra).

Com base nas nossas análises, podemos aventar algumas explicações para a
íntima relação do movimento com o campo do direito. A primeira delas baseia-se na
natureza dos direitos humanos11, a saber, um conjunto de direitos resguardados pelo
Estado com vistas a garantir a integridade, física e moral de todos os seres humanos
sem espécie alguma de distinção. Assim, o saber jurídico torna-se um elemento
importante para interpretação, se uma determinada situação configura-se como uma
violação a esses direitos. Além disso, quando as demandas invadem os tribunais, é

11

De acordo com o Artigo 2.° da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) “Todos os seres
humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente Declaração, sem
distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou
outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação”.
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indispensável à presença de seus operadores, conhecedores dos procedimentos
legais, para a restauração das violações. Portanto, em alguns momentos assumem a
face de ferramentas do movimento nos confrontos políticos.
Outra explicação está assentada no fenômeno anteriormente comentado da
judicialização da vida social, ou seja, as relações sociais passam cada vez mais a
serem mediadas não pelos costumes e valores de uma determinada sociedade, mas
pelo Direito. Por isso, torna-se indispensável contar com o auxílio daqueles que
conhecem os procedimentos legais, os trâmites pelos quais os processos passam, até
alcançarem uma solução satisfatória para as partes. Logo, não basta estar disposto ao
diálogo é preciso conhecer os meandros da lei para conseguir sucesso em uma ação
legal. Dito em outras palavras, trocamos a moral pela lei. Como o movimento de
direitos humanos não é uma ilha no meio da sociedade acaba incorporando essa
mesma lógica de ação.
PALAVRAS FINAIS

As explicações acima não são excludentes, pelo contrário completam-se no
sentido de tentarmos compreender a lógica de funcionamento da sociedade civil em
específico a vinculação do movimento de direitos humanos com o mundo das leis. Fica
evidente que as estratégias adotadas pelas organizações estão vivamente
relacionadas com o mundo social do qual fazem parte. Assim, se é preciso recorrer
aos tribunais para garantir os direitos, serão buscados os meios de se fazer isso.
O formato de redes revela-se uma estratégia de luta, pois em um contexto
marcado por baixo engajamento popular às causas sociais e pouco dinheiro, contar
com o auxílio de parceiros torna-se uma forma de superar tais limitações e fortalecer a
luta. Isso porque não é necessário possuir estrutura muito grande e dezenas de
militantes para tocar em frente os confrontos, haja vista o trabalho ser dividido.
Assim a aproximação com os operadores do direito não só confere maior
legitimidade às ações coletivas, mas libera as entidades de arcar com os custos de um
departamento jurídico, haja vista, prestarem assistência gratuitamente. A rede não
surge exclusivamente porque aqueles indivíduos compartilham uma mesma visão de
mundo e espírito fraternal, estão envolvidos também princípios racionais que apontam
para a sobrevivência e fortalecimento do movimento.
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RESUMO
O presente trabalho busca relacionar a atuação da Defensoria Pública com a efetivação
do direito à moradia, especialmente para a garantia de implementação e continuidade de
políticas públicas habitacionais. Instituição jurídica recente, prevista na Constituição
Federal de 1988, propõe-se avaliar a extensão da influência da Defensoria Pública como
um dos protagonistas da efetivação do direito à moradia por políticas públicas.

Palavras-chave: Moradia, Defensoria Pública.
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ABSTRACT
The present work seeks to relate the performance of the Public Defender's Office with the
realization of the right to housing, especially for ensuring the implementation and continuity
of public housing policies. A recent legal institution, provided for in the Federal Constitution
of 1988, proposes to evaluate the extent of the influence of the Public Defender's Office as
one of the protagonists of the realization of the right to housing by public policies.

Keywords: Right to Housing, Public Defender.
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I – INTRODUÇÃO
O Direito à Moradia foi incluído na Constituição Federal de 1988, por meio da
Emenda Constitucional nº 26, de 14 de fevereiro de 2000, embora já constasse em
instrumentos constitucionais que o assegurassem, destacadamente, pela função social da
propriedade (art. 5º, inciso XXIII, CF).

A moradia é bem indisponível a todos, sem o qual não é possível realizar outros
direitos de cidadania: sem um domicílio não é possível ter acesso à educação, saúde,
trabalho e de voto, dentre os principais.

Entretanto, com a desenfreada urbanização brasileira, especialmente na segunda
metade do século XX, os grandes centros urbanos passaram a receber contingente
humano para o qual não houve planejamento e tem acarretado em desafios a serem
enfrentados pelo Estado: falta de moradia, violência, periferização da população carente,
concentração de equipamentos públicos longe dos que mais precisam, transporte público
insuficiente, como início de enumeração de problemas.

Tendo como uma das funções a promoção dos Direitos Humanos, a Defensoria
Pública está prevista pelo art. 134 da Constituição Federal, de forma que é de sagaz
preocupação investigar a amplitude da atuação dessa instituição jurídica em prol da
realização do Direito à Moradia.

5
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II – DO DIREITO À MORADIA E DO DIREITO À CIDADE
O Direito à Moradia é um dos direitos sociais, entendidos como parte da doutrina
como sendo os direitos de segunda geração, hábeis a proporcionar a igualdade,
resgatando um dos valores tripés da Revolução Francesa de 1789, sob a batuta do Estado.
A Constituição Federal de 1988 teve como um dos pilares para a denominação de
Cidadã a inserção do Capítulo sobre a Política Urbana, pelo qual houve o reconhecimento
das funções sociais da cidade e que esta deve proporcionar o bem-estar de seus
habitantes (art. 1821). Com isso, já se vislumbrava o conceito do Direito à Cidade, objeto
de luta de movimentos sociais no Brasil, tendo em vista o rápido crescimento da taxa de
urbanização brasileira, observada especialmente na segunda metade do século XX.
A vida em cidades acentuou as diferenças sócio-econômicas e culturais, espelho
da alta concentração de renda no país. Assim, clamou-se pela paridade de condições de
vida e de acesso a serviços públicos.
Conforme elucida o historiador do direito José Reinaldo de Lima Lopes,
As cidades são, portanto, um espaço humano, que se opõe e se
distingue do espaço natural, meramente geográfico. A praça e o
fórum, criados pelos gregos e pelos romanos, são verdadeiras
invenções sociais e humanas, que têm a mesma importância que a
invenção da roda ou da escrita. Os palácios, templos e cemitérios
das cidades orientais antigas, especialmente no Egito, na
Mesopotâmia, constituem novidades insubstituíveis na vida e na
história da humanidade2.
Por certo, o direito à moradia é que nos vem à mente quando nos referimos ao
direito à cidade, que de fato, é o que desponta como essencial a todo ser humano, no
entanto, o direito à cidade contempla a moradia provida de demais equipamentos públicos
que proporcionem o referido bem-estar ao habitante: transporte, acesso à educação,
cultura, lazer, saúde, dentre outros.
Por meio da realização da III HABITAT, qual seja, a 3ª Conferência das Nações
Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável, realizada em 2106 no

1

Art. 182, CF: A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal,
conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
2 LOPES, José Reinaldo Lima. Cidadania e Propriedade: Perspectiva Histórica do Direito à Moradia.
In e CARVALHO, Amador Bueno de. (Org.). REVISTA DE DIREITO ALTERNATIVO. São Paulo:
Acadêmica, 1993, p. 115.
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Equador, foi nominalmente inserido do direito à cidade em documento da ONU, a Nova
Agenda Urbana.
Em definição anterior à referida Convenção, Letícia Marques Osório definiu o direito
à cidade:
O direito à cidade é interdependente a todos os direitos humanos
internacionalmente reconhecidos, concebidos integralmente e
inclui os direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e
ambientais. Inclui também o direito à liberdade de reunião e
organização; o direito ao exercício da cidadania e da participação
no planejamento, produção e gestão da cidade; a produção social
do habitat; o respeito às minorias e à pluralidade ética, racial, sexual
e cultural; o respeito aos imigrantes e a garantia de preservação e
herança histórica e cultural. O direito à cidade inclui também o
direito ao desenvolvimento, a um meio ambiente sadio, ao desfrute
e preservação dos recursos naturais e à participação no
planejamento e gestão urbanos3.
O Estado tem como uma das funções precípuas promover a realização de direitos
sociais, consubstanciando-se pelas políticas públicas. Maria Paula Dallari Bucci, inclusive,
realça a urgência para atendimentos dos objetivos a serem alcançados (promoção de
direitos sociais).

A diferença do papel do governo, no contexto do desenvolvimento,
reside exatamente na condição de planejamento e execução
coordenada da ação; planejar estrategicamente, num prazo longo
o suficiente para realizar os objetivos, mas para um horizonte
temporal breve, na medida necessária a que não se perca a
credibilidade no processo4.

Considerando a premência e os altos custos para a realização do direito à
moradia, uma instituição jurídica que tem como objetivo a defesa da população carente e
promover os direitos humanos, qual seja, a Defensoria Pública.

3

OSÓRIO, Letícia Marques. Direito à cidade como direito humano coletivo. In: ALFONSIN, Betânia
de Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). Direito urbanístico: estudos brasileiros e internacionais.
Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 195.
4 BUCCI, Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma Teoria Jurídica das Políticas Públicas.
São Paulo: Saraiva, 2013, p. 33.
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Por certo, ainda, a promoção do direito à moradia e à cidade remontam à
necessária realização de justiça social. Leia-se o que José Reinaldo Lima Lopes indica a
respeito das demandas populares:
Já não é possível compreender as questões levadas aos tribunais
brasileiros sem discernir o que está efetivamente em jogo. O
diagnóstico que se pode fazer resumidamente é o seguinte: as
demandas populares, isto é, as demandas por políticas públicas
compensatórias e sociais, as demandas das classes populares
para sermos mais claros, colocam em questão o processo global
de apropriação de riquezas e dos benefícios sociais de modo geral.
Por isto a dificuldade em receber, pela via judicial, demandas que
são coletivas. São coletivas no sentido da vontade geral de
Rousseau, ou do bem comum de Sto. Tomás, ou seja, dizem
respeito às condições de possibilidade de colaboração,
convivência, ação comum em dada sociedade5.
A Constituição Federal de 1988, denominada de “Constituição Cidadã” inovou ao
prever a instituição de Defensorias Públicas nos âmbitos estadual e federal, de forma que
avaliar a extensão da atuação dessa instituição jurídica para a promoção do Direito à
Moradia é um interesse público de alta relevância, considerando ainda o contexto de
especulação imobiliária, periferização dos mais pobres e falta de acesso destes a
equipamento públicos tais como transporte, escolas, locais de lazer e prática de esportes
e hospitais.

5

LOPES, José Reinaldo Lima. Direito subjetivo e direitos sociais: o dilema do Judiciário no Estado
Social de Direito. In FARIA, José Eduardo. (Org.). Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça.
São Paulo: Malheiros, 2010, pp.138-139.
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III – DEFENSORIA PÚBLICA E EFETIVAÇÃO DO DIREITO À
MORADIA
O inciso LXXIV do art. 5º da já mencionada Constituição Cidadã foi expresso ao
prever a obrigatoriedade do Estado em prestar assistência jurídica aos necessitados:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(…)
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos.
Por sua vez, o art. 134 da Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional
nº 80, passou a ter a seguinte redação, por meio da qual a Defensoria Pública foi instituída
como essencial à função jurisdicional do Estado, tratando-se de instrumento do próprio
regime democrático:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão
e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a
orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa,
em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e
coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma
do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.
Responsável pela estrutura de julgamento das lides, ou seja, detentor da função
jurisdicional, o Estado pode ser entendido como propulsor do bem comum, a se iniciar por
proporcionar o mínimo necessário ao desenvolvimento da personalidade humana, tal como
preconiza Dalmo de Abreu Dallari:

Assim, pois, pode-se concluir que o fim do Estado é o bem comum,
entendido este como conceituou o Papa João XXIII, ou seja, o
conjunto de todas as condições de vida social que consintam e
favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana.
Mas se essa mesma finalidade foi atribuída à sociedade humana
no seu todo, não há diferença entre ela e o Estado? Na verdade,
existe uma diferença fundamental, que qualifica a finalidade do
Estado: este busca o bem comum de um certo povo, situado em
determinado território. Assim, pois, o desenvolvimento integral da
personalidade dos integrantes desse povo é que deve ser o seu
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objetivo, o que determina uma concepção particular de bem comum
para cada Estado, em função das particularidades de cada povo6.
Logo, o desempenho da Defensoria Pública coaduna com a finalidade do Estado,
nos termos do indicado por Dalmo Dallari, uma vez que tem por objetivo a defesa dos
direitos individuais e coletivos aos necessitados.
Conforme o já mencionado, o direito à moradia é indispensável a proporcionar
outros direitos básicos, tais como educação, de voto, saúde, trabalho, lazer, cultura, dentre
outros. Com isso, promover a efetivação do direito à moradia tem caráter social de suma
importância,
No que concerne à organização estrutural da Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, conforme o Estatuto da referida, contido na Lei Complementar Estadual nº 988, de
09/01/2006, foi instituído o Núcleo de Habitação e Urbanismo:

Artigo 52 - A Defensoria Pública do Estado contará com Núcleos
Especializados, de natureza permanente, que atuarão prestando
suporte e auxílio no desempenho da atividade funcional dos
membros da instituição.
Parágrafo único - Os Núcleos Especializados serão organizados de
acordo com os seguintes temas, ou natureza da atuação, dentre
outros:
1 - interesses difusos e coletivos;
2 - cidadania e direitos humanos;
3 - infância e juventude;
4 - consumidor e meio ambiente;
5 - habitação e urbanismo;
6 - situação carcerária;
7 - segunda instância e Tribunais Superiores.
O mencionado Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo, possui as
seguintes características e atribuições, conforme a Deliberação CSDP 105, de 28/11/2008:
Artigo 3º - O NHABURB é órgão de execução e de atuação da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo de caráter permanente
e tem como missão primordial de prestar suporte e auxílio no
desempenho da atividade funcional dos membros da instituição
sempre que a demanda for coletiva ou em casos individuais de
repercussão geral, referente direta ou indiretamente, ao direito à
Moradia digna e o direito à Cidade.
(...)
Artigo 4º - São atribuições do NHABURB:
I - informar, conscientizar e motivar a população carente, inclusive
por intermédio dos diferentes meios de comunicação, a respeito de
seus direitos e garantias fundamentais; em coordenação com a

6

DALLARI, Dalmo de Abreu, Elementos de Teoria Geral do Estado. 30 ed., São Paulo: Saraiva,
2011, p. 112.
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assessoria de comunicação social e a Escola Superior da
Defensoria Pública;
II - estabelecer permanente articulações com núcleos
especializados ou equivalentes de outras Defensorias Públicas na
área da habitação e urbanismo para definição de estratégias
comum em assuntos de âmbito nacional e para intercâmbio de
experiências;
III - contribuir no planejamento, elaboração e proposição de
políticas públicas que visem a erradicar a pobreza e a
marginalização, bem como a reduzir as desigualdades sociais;
IV - propor e acompanhar propostas de elaboração, revisão e
atualização legislativa na área de habitação e urbanismo;
V - realizar e estimular o intercâmbio da Defensoria Pública com
entidades públicas e privadas ligadas à área da habitação e
urbanismo;
VI - representar a instituição perante conselhos de direitos, por
qualquer de seus membros, mediante designação do Defensor
Público-Geral do Estado;
VII - contribuir para a definição, do ponto de vista técnico, das ações
voltadas à implementação do Plano Anual de Atuação da
Defensoria Pública quando disser respeito à defesa do direito à
Moradia digna e do direito à Cidade;
VIII - coordenar o acionamento de Cortes Internacionais em relação
a casos de violação do direito à Moradia e à Cidade;
IX - propor medidas judiciais e extrajudiciais para a tutela de
interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos relativos ao
direito à Moradia digna e ao direito à Cidade.
Das atribuições listadas verifica-se a preocupação da Defensoria Pública paulista
com a atuação de caráter preventivo e emergencial (em processos judiciais em curso).
Note-se ainda o reconhecimento do Poder Judiciário do Estado de São Paulo a
respeito da legitimidade da Defensoria Pública em conflito fundiário
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA URBANA INGRESSO DA
DEFENSORIA PÚBLICA EM DEFESA DOS OCUPANTES
POSSIBILIDADE. Afastadas as matérias preliminares de
intempestividade e descumprimento do artigo 526 do CPC. No
mérito, legitimidade da Defensoria Pública para a tutela de
interesses difusos e coletivos. Inteligência dos artigos 5º, VI,
alíneas "b" e "g", da LCE nº 988/06 e 5º, II, da Lei Federal nº
7.347/85. Decisão reformada. Recurso provido.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO URBANÍSTICO LIMINAR DE
DESOCUPAÇÃO
QUE
NÃO
PODE
SERVIR
COMO
SUBSTITUTIVO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO
CUMPRIDA PELO PROPRIETÁRIO NÚMERO ELEVADO DE
FAMÍLIAS AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA INTEGRAR
PODERES PÚBLICOS NA SOLUÇÃO DO CONFLITO E
REALOCAÇÃO DE MORADORES. Indisfarçável natureza
possessória da demanda. Ausência de determinação de qualquer
medida de caráter urbanístico ou de resguardo ambiental, tentativa
de regularização fundiária ou negociação para a própria
11
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desocupação. Despejo indiscriminado e sem destino de milhares
de pessoas que não resolve os problemas urbanísticos e
ambientais a que a ação civil pública se propôs a evitar. Inexistência
de interesse de agir para a desocupação, já determinada em ação
possessória. Ilegitimidade do Ministério Público para a proteção de
imóvel de propriedade privada, gravado com dívidas fiscais,
desocupado e ocioso há décadas. Responsabilidade municipal de
tutela dos terrenos e edifícios urbanos, nos termos dos artigos 182
da CF e 5º do Estatuto das Cidades. Impossibilidade de dissociação
do direito à moradia do sentido de sustentabilidade da cidade, nos
termos do art. 2º, I, Lei 10.257/01. Decisão reformada. Agravo
provido para sustar os efeitos da antecipação de tutela concedida
para a desocupação, com determinação7.

Do voto do Relator Marcelo Semer, referente a este julgado, destaque-se o trecho
em que foi abordada a relevância da atuação da Defensoria Pública para a proteção do
direito à moradia:
Neste sentido é que se deu a concessão do efeito ativo deste
agravo de instrumento que não só permitiu que a Defensoria
Pública interviesse na qualidade de assistente diante da
legitimidade para a tutela de interesses coletivos que hoje
assume, e da notoriedade de que os interesses em discussão
se dão por pessoas hipossuficientes como sustou a ordem de
desocupação, viabilizando inclusive a articulação da própria
Defensoria com órgãos públicos para a inserção das famílias em
programas habitacionais considerando, ademais, manifestações no
mesmo sentido de órgãos públicos colacionadas no agravo.
Tudo isso na convicção de que tanto o direito à moradia,
quanto a dignidade humana são valores que diante do
expresso regramento constitucional não podem ser relegados
a um plano secundário, pois a consequência do abrupto
desalojar das famílias, no caso, tenderia a ser mais prejudicial
para o balanço dos direitos envolvidos, do que a providência
que se pleiteou pretensamente pela defesa da ordem
urbanística.
(...)
Pelo meu voto, portanto, dou provimento ao agravo para
permitir o ingresso da Defensoria Pública como assistente e
mantenho definitiva a medida liminar para sustar os efeitos da
antecipação de tutela concedida para a desocupação,
determinando, ainda, a realização de audiência de conciliação que
contemple a presença das partes e dos órgãos públicos envolvidos
no conflito (Ministério das Cidades, CDHU, Secretaria do Estado da
Justiça, Prefeitura Municipal, Ministério Público, Defensoria
Pública, Massas Falidas e advocacia dos moradores), sem prejuízo
de que, mostrando-se necessário e conveniente, a critério do juízo,
seja o feito suspenso por prazo determinado, para conclusão das
negociações eventualmente encaminhadas. (g.n.)
7

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Agravo de Instrumento nº 200565883.2014.8.26.0000, Relator(a): Marcelo Semer; Comarca: Sumaré; Órgão julgador: 10ª Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 19/05/2014; Data de registro: 20/05/2014.
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Nesse ínterim, debate a e respeito da atuação da Defensoria Pública na
regularização fundiária urbana, Elcio Nacur Rezende e Marina Lage Pessoa Costa, indicam
que:

A Defensoria Pública é uma das instituições estatais que visa
concretizar os objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil, em especial, a construção de uma sociedade livre, justa e
solidária, a erradicação da marginalização e redução das
desigualdades sociais, e a promoção do bem de todos, sem
preconceitos e qualquer forma de discriminação. Nesta senda, é
missão constitucional da Defensoria Pública, ao atuar na defesa da
regularização fundiária em prol da população socialmente
vulnerável, gerar e fomentar o empoderamento popular, através da
educação em direitos, da atuação em rede, da promoção de fóruns
de debates e audiências públicas, da articulação com os
movimentos sociais e populares. O Defensor Público, como
agente de transformação social, deve estar próximo de seus
assistidos, buscando o conhecimento da real demanda
daquela parcela da população, de modo a legitimar a
representação institucional desta coletividade8. (g.n.)
Ademais, enumere-se experiência a que se assiste, em cumprimento ao disposto
no inciso V da Deliberação CSDP 105, de 28/11/20089, a aproximação da Defensoria
Pública com organizações não governamentais, como a ONG TETO10, que preza pela
8

REZENDE, Elcio Nacur, COSTA, Marina Lage Pessoa. A atuação da defensoria pública na
regularização fundiária urbana de interesse social em área de preservaçao permanente.
REVISTA DO DIREITO PÚBLICO, Londrina, v.9, n.1, p.179-208, jan./abr.2014, p. 203.
9 “V - realizar e estimular o intercâmbio da Defensoria Pública com entidades públicas e privadas
ligadas à área da habitação e urbanismo”.
10
“Há 10 anos no Brasil, o TETO é uma organização internacional presente na América Latina e
Caribe, que trabalha pela defesa dos direitos de pessoas que vivem nas favelas mais precárias e
invisíveis, diminuindo sua vulnerabilidade por meio do engajamento comunitário e da mobilização
de jovens voluntários.
Com a implementação de um modelo de intervenção focado no trabalho lado a lado com moradores
de comunidades, o TETO busca construir moradias mais dignas, promover a educação de crianças
por meio de oficinas de leitura, formar lideranças comunitárias e envolver toda comunidade em
projetos de melhoria para seus bairros.
O TETO possui três objetivos estratégicos:
(1) O fomento ao desenvolvimento comunitário em comunidades precárias, através de um
processo de fortalecimento da comunidade, que desenvolva lideranças validadas e representativas,
e que estimule a organização e participação de milhares de moradores de comunidades para a
geração de soluções para os seus problemas. O desenvolvimento comunitário é considerado o eixo
transversal da intervenção do TETO.
(2) A promoção da consciência e ação social, com ênfase especial na formação massiva do
voluntariado crítico e propositivo, trabalhando em campo com os moradores das comunidades e
envolvendo diferentes atores da sociedade no desenvolvimento de soluções concretas para superar
a pobreza.
(3) Incidência em política, que promova as mudanças estruturais necessárias para que a pobreza
não
continue
avançando
e
diminua
rapidamente”.
Disponível
em:
<http://www.techo.org/paises/brasil/teto/o-que-e-teto/>, consulta em: 06 mai. 2017.
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comunicação entre as pessoas abrangidas por sua atuação e defensores públicos, para as
providências judiciais cabíveis para a implementação do direito à moradia e à cidade. Logo,
pode-se afirmar que a Defensoria Pública contribui ainda para a maior participação popular,
da sociedade civil.

14
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IV – CONCLUSÕES

Nesse ínterim, inegável é a importância da atuação da Defensoria Pública como
ente participante da estrutura que cerca o Poder Judiciário na efetivação de direitos sociais,
em especial, do direito à moradia.
Como visto, implementar o direito à moradia não significa apenas providenciar “um
teto e quatro paredes”, mas fazer com que as pessoas exerçam o direito à cidade, capazes
de desfrutar de mobilidade, educação, lazer, cultura, saneamento básico, educação, ou
seja, sujeitos de direitos e deveres perante o contexto urbano em que vivem e com que
devem interagir. A vida urbana não pode significar apenas uma sobrevivência a árduas
condições: o ser humano precisa desenvolver suas capacidades e personalidade, inserirse com confiança e segurança em atividades laborais e que lhe tragam bem-estar e prazer
de estar inserido em sociedade. A criatividade humana com relação às ciências, artes,
cultura é que promovem a geração de conhecimento, tecnologia e melhorias para a vida
no globo terrestre. Logo, viver bem é de suma importância.
Ainda que se constitua como entidade recente no ordenamento jurídico brasileiro,
eis que instituída pela Constituição Federal de 1988, pode-se afirmar que contribui para a
implementação do direito à moradia, em âmbito individual e coletivo de seus assistidos.
Possui ainda relevante papel na promoção da prevenção de conflitos fundiários,
conforme verificado dentre os pilares de atuação constantes no Regimento Interno da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, neste trabalho analisado, bem como a
aproximação com a sociedade civil para contributo da realização do direito à moradia,
conforme a experiência com organizações não governamentais e demais entes privados.
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III Encontro Internacional Participação, Democracia e Políticas Públicas;
30/05 a 02/06/2017, UFES, Vitória (ES)

ST 15 - Instituições jurídicas, participação democrática e efetivação de políticas
públicas

A atuação política da OAB no processo de redemocratização: fortalecimento
institucional e representatividade social

Lucilly Maria Caetano de Souza (UFSCar)
Leonardo Aires de Castro (UFSCar)
Lisiane Granha Martins de Oliveira (UFSCar)
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A atuação política da OAB no processo de redemocratização: fortalecimento
institucional e representatividade social1

Resumo: O sistema de justiça brasileiro é composto por diversas instituições, dentre elas, a
advocacia privada; e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) é a entidade representativa da
classe de advogados, função essencial à administração da justiça, conforme estabelece a
Constituição de 1988. Desfrutando de grande notoriedade social e acesso aos diversos níveis de
poder devido à sua atuação no cenário político do país, esta instituição é reconhecida como
defensora do Estado democrático de Direito e dos direitos e garantias fundamentais. O trabalho
tem como finalidade demonstrar, com base no institucionalismo histórico, a relevância da
participação da OAB no processo de abertura política e redemocratização que resultou na
Constituição de 1988 e em sua consolidação constitucional como instituição de classe e
representativa da sociedade civil. A análise é relevante na medida em que a OAB alcançou um
patamar institucional que vai além de suas funções corporativas, consolidando-se como um ator
político representativo com status e prerrogativas constitucionais.
Palavras-chaves: acesso à justiça, OAB, participação política, representatividade social

1

Declaramos, para os devidos fins, que esse trabalho contém trechos substanciais do primeiro capítulo da
dissertação da mestranda Lucilly Maria Caetano de Souza.
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INTRODUÇÃO
O sistema de justiça é composto por instituições que produzem e distribuem a justiça
no país, elas são de fundamental importância para o desenvolvimento eficaz do sistema. No
centro deste está o Poder Judiciário, principal responsável por sua estruturação e funcionamento
e, ao seu lado, outros agentes e instituições com características específicas o auxiliam neste
processo, possibilitando a distribuição e o acesso mais equânime da justiça aos indivíduos.
Dentre essas instituições, destaca-se a advocacia privada, inserido no rol
constitucional das funções essenciais à administração da justiça que somente pode ser exercida
por profissional habilitado e inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Esta é a entidade
representativa da classe de advogados que desfruta de grande notoriedade política e social,
sendo reconhecida como importante defensora do Estado democrático, das instituições e dos
direitos e garantias fundamentais. Sua atuação nos diversos níveis de poder e eventos históricos
marcantes evidenciam seu papel de destaque na conjuntura política nacional e, ao longo dos
anos, além do crescimento e fortalecimento como entidade de classe, se firmou como uma
instituição, um ator coletivo influente no cenário político e social, alcançando um patamar
constitucional singular, desempenhando papel significativo junto ao sistema de justiça brasileiro.
O presente trabalho, que faz parte de uma pesquisa mais ampla e que promoverá
uma análise pormenorizada da evolução institucional da Ordem dos Advogados do Brasil desde
sua criação, pretende fazer uma análise lacônica sobre a participação da OAB no processo de
redemocratização brasileira, especialmente em 1988, e sua evolução institucional ao longo dos
anos que a consolidou constitucionalmente não apenas como uma entidade de classe, mas
também como uma instituição defensora da ordem jurídica, do Estado democrático de direito, da
justiça social, dos direitos humanos e representativa da sociedade civil. O principal objetivo é
demonstrar a relevância de sua participação no processo que resultou em uma nova ordem
constitucional e em sua consolidação como entidade de classe representativa da sociedade civil
com status e prerrogativas constitucionais singulares.
Para tanto, este trabalho está dividido em três sessões. Na primeira, será abordada a
relação entre a Constituição, o direito de acesso à justiça e a relevância da advocacia. A nova
ordem constitucional estabelecida em 1988 prestigiou os direitos e garantias fundamentais e os
relacionou diretamente ao princípio da dignidade humana que é um dos principais fundamentos
do Estado democrático brasileiro. Dentre eles está o direito de acesso à justiça, uma garantia
apta a viabilizar a concretização do exercício dos demais direitos fundamentais. Nesta primeira
parte será feita uma revisão sobre o direito fundamental à justiça e seu desenvolvimento ao
longo da história e dos diversos cenários políticos e socioeconômicos, ressaltando a atuação da
advocacia, sua importância e participação direta na evolução da dinâmica de tal direito
(CAPPELLETTI e GARTH, 1988).
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A segunda parte tratará sobre o objetivo central do trabalho, qual seja, a participação
da OAB no processo de abertura política e redemocratização de 1988. No entanto, se fez
necessário uma análise retrospectiva da importância que a classe de advogados possui na
sociedade brasileira desde o período colonial. A necessidade de construção de uma identidade
nacional, de organizar a profissão de advogados, de tratar das questões relacionadas ao mundo
do direito e de melhorar a administração da justiça, fortaleceu a ideia de se formar uma
sociedade de advogados (FAGUNDES, 1995), e em 1843 é criado o IAB que seria o responsável
pela criação da futura Ordem em 1930. Tudo isso é essencial para se compreender a evolução e
o acúmulo de prerrogativas ao longo dos anos e dos acontecimentos em que a OAB esteve
envolvida, tendo em vista que suas características de criação e de desenvolvimento permitiramna alcançar uma posição privilegiada. Assim, o reconhecimento público de sua relevância
política e social fortaleceram suas atividades corporativas ao mesmo tempo em que
incorporaram novas atribuições de cunho institucional ampliadas ao longo do tempo.
Na terceira parte estão as considerações finais em que se demonstrará, sob uma
perspectiva institucionalista, que OAB passou por um processo evolutivo de institucionalização
considerando sua participação em eventos históricos específicos que proporcionaram um
acúmulo de prerrogativas institucionais às funções corporativas, alcançando, consequentemente,
uma posição destacada. Esta participação possibilitou ingerência e agregação de novos valores
e funções que resultaram no seu reconhecimento como uma instituição de classe e
representativa da sociedade civil com status e prerrogativas constitucionais.
Através

do

institucionalismo,

especialmente

por

sua

escola

denominada

institucionalismo histórico, é possível entender e delinear as consequências dessa trajetória
institucional de participação democrática da OAB. As instituições são compreendidas como um
componente permanente da história e da política, produzindo um legado e se desenvolvendo
através de um conjunto de trajetos denominados path dependence, que serão percorridos para
sua manutenção e desenvolvimento e na construção de soluções para as demandas políticas e
sociais (HALL e TAYLOR, 2003). Não se pretende reproduzir a trajetória histórica sob análise,
mas descrever os eventos específicos do passado que podem auxiliar na compreensão do
presente. Assim, é possível analisar eventos particulares, processos evolutivos e de participação
que ocorreram com a OAB para compreender seu comportamento institucional e sua posição
constitucional proeminente.
Nesta lógica, delineia-se o papel da Ordem nos processos de abertura política pósregimes autoritários, especialmente na redemocratização de 1988. Através deste processo
evolutivo de participação política e consequente institucionalização, além de uma instituição
representativa de classe com status e prerrogativas constitucionais, consolidando-se como um
ator político influente, defensora da ordem jurídica, do Estado democrático de direito, da justiça
social, dos direitos humanos e representativa de toda sociedade civil.
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1 – CONSTITUIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA E ADVOCACIA
A Constituição é o fundamento basilar do Estado, estando em um patamar
privilegiado do ordenamento jurídico de um Estado democrático de direito. Canotilho (1997)
descreve Constituição como uma decisão da comunidade política concretizada em um
documento escrito no qual “se declaram as liberdades e os direitos e se fixam os limites do
poder político”. Todas as normas, princípios e preceitos ali contidos possuem eficácia máxima,
sendo inadmissível a existência de outra norma que com ela seja concorrente, superior ou
contrária, atuando como padrão fundamental imposto ao Estado, aos governantes e aos
governados (DALLARI, 1998).2 Na sua substância estão os elementos constitutivos de formação
de um Estado que determinam, de forma ampla, seu sistema político; estruturação, organização
e atuação de seus poderes e órgãos; forma de aquisição, exercício e limitação do poder e,
especialmente, o compromisso com direitos3 e garantias fundamentais (SILVA, 2005).
Assim como em outras constituições modernas e democráticas, a Constituição
Federal de 1988 (CF/88) também destaca os direitos fundamentais como um dos principais
elementos do Estado democrático de direito brasileiro, os reconhecendo como inerentes à
natureza humana, independente de qualquer exigência estatal como condição de existência e
validade. Tais direitos, como salienta Silva (2005, p. 178), retratam a ideologia política do
ordenamento que se concretizam em garantias para promover uma convivência digna, igualitária
e livre a todas as pessoas. Para o autor, os direitos fundamentais do homem são “situações
jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo
sobrevive; [...] a todos, por igual, devem ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas
concreta e materialmente efetivados”. Nesta perspectiva, a CF/88 traz, em seu texto, diversos
direitos e garantias considerados fundamentais. Tais direitos estão diretamente conectados ao
princípio da dignidade humana que, além de ser um dos fundamentos do Estado democrático
brasileiro, é fonte direta e imprescindível para a defesa da igualdade, da liberdade e da justiça.
Dentre eles destaca-se, aqui, o direito de acesso à justiça, também denominado de
princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 50, inciso XXXV. Este direito é
considerado uma garantia apta a viabilizar a concretização e o exercício dos outros direitos
fundamentais, sejam eles individuais, coletivos ou sociais e, conforme estabelecido na
Constituição, observando os princípios da separação de poderes e da harmonia e independência
entre eles, cabe ao Poder Judiciário o monopólio da jurisdição estatal, que se constitui um dos

2

A supremacia das normas constitucionais é garantida pela própria ordem jurídica-constitucional que,
através de um conjunto de mecanismos específicos, fazem prevalecer as determinações contidas na
Constituição. Ver: SILVA, 2005; BARROSO, 2010; DALARI, 1998; BONAVIDES, 2004.
3
Para uma análise mais detalhada sobre direitos fundamentais, ver: ALEXY, Robert. Teoria dos direitos
fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008.
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mais importantes mecanismos de garantia da ordem jurídica e do exercício pleno da cidadania e
da justiça social.
Considerando a dimensão deste direito, destaca-se que a discussão sobre o acesso
à justiça não é novidade e sofreu alterações ao longo da história e dos diversos cenários
políticos e socioeconômicos. Para Boaventura de Sousa Santos (1999, p. 146), esta temática é a
que melhor orienta as relações “entre igualdade jurídico-formal e desigualdades sócioeconômicas”, principalmente quanto a produção de justiça pelo Estado. Segundo o autor:
[...] a consagração constitucional dos novos direitos económicos e sociais e
a sua expansão paralela à do Estado-Providência transformou o direito ao
acesso efectivo à justiça num direito charneira, um direito cuja denegação
acarretaria a de todos os demais. Uma vez destituídos de mecanismos que
fizessem impor o seu respeito [...] passariam a meras declarações políticas,
de conteúdo e função mistificadores (SANTOS, 1999, p. 146).

A questão do acesso à justiça permeou o debate político e jurídico principalmente na
segunda metade do século XX e um importante referencial teórico acerca deste tema encontrase no trabalho de Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988). Nele, os autores desenvolveram uma
análise sobre as teorias existentes e as respectivas reformas institucionais ocorridas em vários
países no sentido de assegurar à população acesso ao respectivo sistema de justiça. Os autores
analisaram as dificuldades de natureza social, econômica e cultural encontradas em sociedades
contemporâneas em relação ao acesso à justiça, demonstrando, ainda, que este acesso se
desenvolveu num fluxo de reformas institucionais4 não totalmente compatíveis com as gerações
de direitos conquistados no Estado de bem-estar social.
No Brasil, a questão do acesso à justiça surgiu mais fortemente no final da década
de 70 e início dos anos 80. As discussões giravam em torno das extremas desigualdades
existentes e de como seria possível estender ao conjunto da população os novos direitos
individuais e socais adquiridos. Segundo Junqueira (1996), os motivos que estimularam o
interesse nesta temática estavam mais diretamente relacionados ao processo político e social de
abertura e redemocratização pelo qual o Brasil passava, notadamente quanto à necessidade de
reformas institucionais, de demandas por efetivação da cidadania, do surgimento de movimentos
sociais e de novos atores políticos.

4

Explicando sobre as reformas institucionais ocorridas para a garantia do acesso à justiça, os autores
desenvolveram a metáfora das três “ondas”, identificando também os obstáculos a serem transpostos
pelos indivíduos para que seus direitos fossem garantidos. Ver: CAPPELLETTI e GARTH, 1988.
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1.2 – A atuação da Advocacia
Com a promulgação da nova Constituição em 1988, uma nova ordem política-jurídica
é instaurada e, como já mencionado, o acesso à justiça é confirmado como um direito humano
fundamental. Ao Estado, além do dever de prestar a tutela jurisdicional, também há o de produzir
mecanismos a fim de propiciar e facilitar o acesso à justiça. Para tanto, a própria CF/88
estabeleceu

agentes

e

instituições

responsáveis

por

sua

produção,

organização

e

funcionamento, formando, assim, um sistema de justiça.
No rol de agentes e instituições que operam neste sistema 5 está o advogado,
constitucionalmente afirmado como essencial à administração da justiça (art. 133 CF/88). A
advocacia, aliás, esteve diretamente envolvida nos movimentos de reformas, e a evolução da
dinâmica do acesso à justiça contou, impreterivelmente, com sua participação direta nas
alternativas de solução do problema (CAPPELLETTI e GARTH, 1988). No Brasil, os advogados
exerceram (e exercem) um papel importante no cenário político-jurídico, especialmente quanto a
questão do desenvolvimento do acesso à justiça e transposição de seus obstáculos.
A advocacia sempre teve destaque na sociedade brasileira desde o período
6

colonial , mas foi, como aponta Baeta (2003), após a proclamação da Independência em 1822,
especialmente na construção do texto constitucional de 1824, época em que as ideias iluministas
da Declaração dos Direitos do Homem de 1789 e os ideais constitucionais se dispersavam em
todo o mundo, que se abriu e ampliou espaço para a atuação e fortalecimento jurídico e político
da classe de advogados. Ainda no período colonial, inspirados pela necessidade de construção
de uma identidade nacional, de organizar a profissão, tratar das questões importantes do mundo
do direito e melhorar a administração da justiça (FAGUNDES,1995), fortalecia a ideia de se
formar uma sociedade ou ordem de advogados. Para tanto, em 1843 é fundado o Instituto dos
Advogados Brasileiros (IAB)7, que seria o responsável pela criação e funcionamento da futura
Ordem de Advogados.
A instituição do IAB fortaleceu a classe que se via cada vez mais envolvida não
apenas nas questões jurídicas, como também nas questões de cunho político e social do país,
ao mesmo tempo em que permitiu avanços no sentido de sua profissionalização. Isso fica
evidente, como argumenta Fagundes (1995), na expansão das atribuições do Instituto e quando

5

O Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA) realizou, em 2008, relevante estudo sobre a
estrutura e dinâmica do sistema de justiça brasileiro, destacando problemas de equidade e efetividade
para
seu
acesso.
É
possível
acessar
este
estudo
em:
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4879.
6
Segundo Guimarães e Bessone, os advogados tinham a formação ideal, sendo considerados “possíveis
detentores de cargos nas instituições político-jurídicas do Império”, tendo em vista que “a organização
burocrática do Brasil Colônia tinha necessidade da participação de funcionários que tivessem uma
instrução especializada, principalmente nos setores ligados ao aparelho judiciário” (2003: 49).
7
Sobre o IAB, ver: FAGUNDES, 1995.
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este cria um serviço de assistência gratuita aos réus carentes nos juízos criminais8. Com o
passar dos anos e a medida que o Estado brasileiro se desenvolvia, o envolvimento da classe
dos advogados nas questões políticas se evidencia e a profissão vai agregando outras
atribuições na sua participação institucional.
Em 1930, num período de ebulição da vida pública brasileira, é fundada a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), com o objetivo principal de seleção, disciplina e organização formal
da profissão de advogado. Contudo, a OAB 9 se mostrou muito mais do que apenas uma
entidade representativa de classe. Sua intensa participação ao longo da história e dos momentos
políticos brasileiros proporcionou a evolução e a ampliação do ideário profissional de uma
perspectiva mais individual para novas linhas de atuação direcionadas à defesa da ordem
jurídica, dos direitos humanos, do Estado Democrático de Direito e da justiça social (BASTOS,
2007). Tais características não apenas fortaleceram os laços profissionais dos advogados como
deram solidez à OAB, fazendo com que ela desenvolvesse a dupla vocação de instituição de
classe e representativa da sociedade civil.
2 – A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Como mencionado, a OAB originou-se do IAB e foi fundada em 1930 por meio do
decreto presidencial nº 19.408/1930, num cenário político em que novas forças se estruturavam
guiadas, sobretudo, por aspirações de renovação e modernização (FAGUNDES, 1995). O
objetivo principal de sua criação era de natureza corporativa e, observando rigorosos critérios,
visava à seleção, disciplina e organização formal da profissão e das atividades de advogado.
Este foi um dos primeiros decretos expedidos pelo presidente Getúlio Vargas
imediatamente após a instalação do Governo Provisório, que estabeleceu amplos e
discricionários poderes ao presidente e promoveu uma estruturação do Estado em novas bases
com características autoritárias. Nesta conjuntura, a criação da OAB foi recebida com surpresa
pela comunidade jurídica e política da época haja vista que, ao mesmo tempo em que o Governo
concentrava os poderes nas mãos do presidente, depreciando a Constituição e as instituições
democráticas, “concedia à classe dos advogados prerrogativas de auto-regulamentar, eximindoos da centralização dominante” (GUIMARÃES e BESSONE, 2003, p. 22).

8

Apesar de resistências internas, em 1888, a prática de assistência gratuita aos pobres foi formalmente
incorporada no estatuto do IAB como uma de suas principais finalidades.
9
O primeiro regulamento da OAB de 1933 (decreto n. 22.478) também previa a assistência judiciária
gratuita àqueles que não pudessem pagar advogado. Em 1950, a lei n. 1.060, marco institucional para a
concessão de assistência judiciária aos necessitados, deixou a cargo da OAB a prestação de tais
serviços.
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Em 1933, após intensas discursões parlamentares, foi expedido o decreto n0 22.478,
regulamentando e estabelecendo a estruturação jurídica e os ideais profissionais da OAB. Como
observa Bastos (2007), o estatuto fora expedido num período de intensa reforma institucional
apoiada nos ideários da Revolução de 1930 e que, assim como propiciou a institucionalização
das aspirações profissionais na forma de objetivos disciplinares e prerrogativas, vinculou a
Ordem ao Estado como serviço federal paraestatal. Nestas circunstâncias, esta regulamentação
teve importância fundamental por incorporar a evolução e os acontecimentos relativos à
profissão de advogado, definindo seus direitos, deveres e limitações. Deste modo, a instituição
do estatuto marcaria a consolidação dos preceitos profissionais, assim como a criação da OAB
significaria um feito simbólico da Revolução de 30, demonstrando a influência que a classe de
advogados usufruía no meio político e social (BAETA, 2003).
A OAB surge num período de ebulição da vida pública brasileira, e já nos primeiros
anos de existência se depara com a edição do Código Eleitoral (1932), da Lei de Segurança
Nacional (1934) e com a elaboração de duas novas Constituições (1934 e 1937). Todos estes
eventos repercutiram intensamente nas reuniões do seu Conselho Federal que não podia se
pronunciar sobre assuntos não atinentes aos objetivos da entidade por expressa vedação
estatutária. Tal fato incomodava os representantes mais articulados com as questões políticas,
especialmente aqueles contrários às arbitrariedades do governo Vargas e que já prenunciavam a
relevância da entidade nas esferas política e social do país10; e eram justamente esses membros
que solicitavam as anotações nas atas oficiais das reuniões de suas manifestações pessoais.
Em 1937, Vargas decreta o Estado Novo e a queda da ordem constitucional sob a
justificativa de que o país estava na iminência de uma guerra civil interna tendo em vista a
crescente desordem, radicalização e os conflitos ideológicos que assolavam a sociedade
brasileira. A pauta central das reuniões do Conselho Federal da OAB girava em torno de
questões internas à própria entidade (BAETA, 2003), mas os diversos registros em atas
demonstravam a preocupação de alguns membros quanto à criticidade do momento político.
A repressão exercida pelo governo afetou diretamente a ordem jurídica e a base da
organização judicial, dificultando, assim, o exercício da justiça e, consequentemente, o da
advocacia. Tais fatos foram determinantes, por exemplo, para o pedido de renúncia de Levi
Carneiro da presidência do Conselho Federal em 1938, por considerar que tais medidas eram
incompatíveis com os preceitos defendidos pela profissão e por visualizar a necessidade de
renovação da entidade. Para Bastos, este foi um dos momentos mais críticos da história da
entidade, e o ato de Levi:

10

É imperioso destacar o papel desempenhado pelo advogado Sobral Pinto, defensor de Luiz Carlos
Prestes e Harry Berger, crítico obstinado do regime instalado por Vargas e um assíduo defensor dos
princípios do direito e das liberdades individuais (VENÂNCIO FILHO, 1982).
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[...] se não marca o início, é um definitivo indicativo, por um lado, dos
sucessivos pedidos de intervenção da OAB para prestar assistência
judiciária a presos políticos e, por outro, a ascensão de lideranças liberais
que se destacarão no futuro, não apenas na defesa da profissão, mas,
também, na defesa dos direitos individuais e do Estado de Direito. Não
presenciaremos, a curto e médio prazo radicalismo, mas a lenta confecção
de novas alternativas para a OAB como organismo livre e independente, e
não mais paraestatal (BASTOS, 2007: 160).

Diante da instabilidade política-institucional, da opressão da ditadura e da
repercussão da II Guerra Mundial, mesmo mantendo seu vínculo estatal de serviço público
federal, o Conselho da OAB começa a se comportar de forma mais crítica quanto ao avanço do
totalitarismo e suas consequências. Demonstrando uma atuação mais hostil, que destoava das
determinações estatutárias, a Ordem se posiciona contrariamente aos arbítrios e se engaja na
luta para a proteção dos direitos individuais e o restabelecimento do regime democrático.
Segundo Bonelli (2002, p. 59), essa postura teve como principal fundamento a defesa do
restabelecimento da ordem jurídico-legal, ideário sempre defendido pela classe e que fora
profanada pelo regime de 1937. Para a autora, este posicionamento “ligou a ‘vocação
institucional’ e a ‘vocação profissional’ como atribuições da OAB”, caracterizando uma dupla
vocação. Nesta mesma perspectiva é o raciocínio desenvolvido por Aurélio Wander Bastos:
A intensa atividade da OAB na luta pela defesa dos direitos humanos, a
partir do reconhecimento da violação dos direitos individuais pelo Estado de
Segurança Nacional e pelo funcionamento democrático do Estado, durante
estes anos de governo autoritário e centralizado, contribuiu, decisivamente,
para a (re)qualificação ideológica (doutrinária) do ideário corporativo da
OAB, permitindo-lhe evoluir de uma instituição (exclusivamente) corporativa
para uma instituição comprometida com as demandas pelos direitos civis,
resguardados os seus limites estatutários. Consequentemente, foi no
contexto da radicalização política autoritária que a OAB se abriu para novas
dimensões do conhecimento social e ao mesmo tempo reconheceu o seu
papel como instituição da sociedade civil (BASTOS, 2007, p. 134)

A medida que crescia a insatisfação com o regime, acentuava-se a ação da OAB na
vida política em favor das liberdades, do retorno à democracia e do restabelecimento do Estado
de direito. Com a queda da ditadura varguista, a Ordem é vista como uma entidade
representativa com características capazes de mobilizar novas ideias no processo de abertura
que se iniciava e com a promulgação de uma nova Constituição em 1946.
Após a queda do regime autoritário, inaugurou-se um período de prosperidade para
o Brasil marcado por uma nova ordem jurídico-constitucional democrática e por elevado
desenvolvimento industrial. Para a Ordem, esse também foi um momento bastante decisivo.
Motta e Dantas (2006) identificam dois desafios cruciais para a instituição neste momento e
determinantes para sua postura institucional futura. O primeiro é de afirmar sua legitimidade e
independência frente ao Estado e a sociedade civil organizada, e o segundo é de ajustar sua
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gestão e documentos normativos ao desenvolvimento de seu papel como entidade de classe11.
Neste panorama, a Ordem realiza sua I Conferência Nacional, cujo principal objetivo era “a
aproximação e comunicação dos advogados de todo o país, para estudo e debate das questões
e problemas vinculados ao interesse cultural e profissional da classe” (ANAIS DA I
CONFERÊNCIA, 1958).
Ainda nesta perspectiva e considerando as novas circunstâncias políticas e a
presença cada mais constante da OAB nos espaços públicos, um ponto de bastante discussão
entre seus membros era a necessidade de revisão do estatuto de 1933, tendo em vista que ele
não era mais suficiente para acompanhar a evolução da entidade. Se fazia necessário uma
normatização capaz de abarcar todo o universo de atividades e funções exercidas pela Ordem e
que refletisse o seu novo papel social. Em 1963, mais uma vez após longo e intenso debate
parlamentar, um novo estatuto foi aprovado (Lei nº 4.215/1963), desvinculando a entidade da
estrutura estatal, regulamentando e incorporando questões indispensáveis ao exercício da
atividade profissional. O novo estatuto proporcionou mais autonomia e independência,
estabelecendo normas que possibilitavam uma atuação mais eficaz no ordenamento jurídico e
no processo de aplicação da justiça (MOTTA e DANTAS, 2006; BONELLI, 2002).
As características de criação e de desenvolvimento da OAB permitiram que ela
alcançasse uma posição privilegiada, acrescentando, assim, novos preceitos e funções à
entidade. Ao se autodeterminar defensora da ordem jurídica e da Constituição em seu novo
estatuto de 1963, a Ordem se faz cada vez mais presente nos assuntos relacionados à
sociedade civil organizada. O reconhecimento público de sua relevância e influência no cenário
político fortaleceram suas atividades corporativas ao mesmo tempo em que incorporaram novas
atribuições de cunho institucional ampliadas ao longo dos anos. Consequentemente, os
desdobramentos ocorridos na vida política do país e da OAB, a partir de 1964, provocaram
profundas mudanças e conduziram-na a uma nova trajetória institucional.
2.1 – Do autoritarismo à redemocratização: a participação da OAB em mais um processo de
abertura
Mais uma vez, o Brasil se vê imerso numa crise político-institucional, e em 1964, por
meio de um Golpe Militar, é instalada uma nova ditadura no país. Os sucessivos governos
militares violaram direitos, sufocaram o Estado democrático de direito, desestabilizaram a ordem
constitucional e renegaram a dignidade do ser humano como direito fundamental com suas
ações repressivas. Apesar disso, não se pode afirmar que o novo regime careceu de apoio,
11

Não obstante a redemocratização e a fase de maior introspecção da entidade, o início dos anos 50
ainda se caracterizou por grande instabilidade política e institucional, razão pela qual sempre estiverem
presentes nas reuniões do Conselho Federal discussões sobre atos de desrespeito aos advogados no
exercício do ofício e os constantes ataques à ordem constitucional.
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tendo em vista que diversos seguimentos sociais e importantes instituições12 o receberam com
entusiasmo, assim como a OAB (ROLLEMBERG, 2008).
A suposta inclinação do presidente João Goulart aos ideais comunistas e a
instabilidade política que se concretizava no país fez com que a OAB recebesse a ação das
Forças Armadas como uma medida de caráter excepcional para evitar o possível
desaparecimento do Estado democrático 13 . Sua posição, inclusive, nunca foi ambígua, se
mostrando receptiva ao novo regime sobretudo pelo entendimento institucional de que as
medidas tomadas pelos militares visavam à preservação da ordem jurídica-constitucional, valor
largamente defendido pela OAB como um dos pilares do Estado de direito 14.
Entretanto, já nos primeiros meses o novo regime começa a apresentar sua face
repressora e incisiva, com duras violações aos direitos e liberdades dos indivíduos e à ordem
constitucional. Como explica Rocha (2013), a edição de atos institucionais foi o principal
instrumento utilizado pelos militares para legalizar e legitimar suas ações, sustentando
estratégias e garantindo a manutenção no poder. Também as instituições foram duramente
atingidas, pois, além das ofensas contra direitos e liberdades dos cidadãos, os arbítrios das
autoridades, especialmente contra advogados, e as constantes violações as suas prerrogativas
profissionais ao longo dos governos militares, fizeram com que a OAB se recolocasse como
opositora ao regime (VENÂNCIO FILHO, 1982; ROLLEMBERG, 2008).
Neste quadro de recrudescimento das ações de autoridades militares, novas linhas
de atuação foram delineadas, contribuindo para o estabelecimento de estratégias de combate
aos mecanismos repressores do Estado. A OAB dá inicio a diversas reações institucionais contra
o autoritarismo estatal, evoluindo sua postura no intuito de desenvolver um novo projeto
democrático e constitucional para o país, tendo em vista que a defesa da ordem jurídicoconstitucional e dos direitos individuais foram preceitos que sempre acompanharam a ideologia
da classe e da instituição (BASTOS, 2007; BONELLI, 2002).
Desde o início da década de 60, em meio a um vulnerável cenário político, a Ordem
já se envolvia nas discussões sobre a necessidade de se criar um organismo responsável pela
realização de políticas para a proteção dos direitos da pessoa, acompanhando a crescente
12

Outras instituições que manifestaram direta ou indiretamente apoio ao Golpe Militar foram a Associação
Brasileira de Imprensa (ABI) e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Para um estudo mais
aprimorado ver: ROLLEMBERG, Denise. As Trincheiras da memória: a Associação Brasileira de Imprensa
e a ditadura (1964-1974). In: ROLLEMBERG, Denise e QUADRAT, Samantha Viz (orgs.). A construção
social dos regimes autoritários: legitimidade, consenso e consentimento no século XX. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2008.; e SERBIN, Kenneth P. Diálogo na sombra: Bispos e militares, tortura e justiça
social na ditadura. São Paulo: Companhia da Letras, 2001.
13
Em 07/04/1964, dias após o Golpe Militar, o presidente da OAB, Carlos Povina Cavalcante, discursou
em reunião ordinária do Conselho Federal, parabenizando os militares pelo movimento que livrou a nação
a
das forças subversivas que pretendiam se instalar no país (Ata da 34 reunião ordinária do Conselho
Federal).
14
Em 20/03/1964, o Conselho Federal da OAB se reuniu e aprovou uma moção dirigida ao presidente da
República, expressando sua preocupação quanto à crise política que se instalava no país e reivindicando
a
providências por parte do governo (Ata da 34 sessão extraordinária do Conselho Federal da OAB).
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agenda internacional de defesa da dignidade humana. Em 1964, dias antes de deflagrado o
Golpe Militar e após árduo empenho da OAB, é criado o Conselho de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana (CDDPH), sendo regulamentado apenas em 1968 e posto em funcionamento a
partir da década de 70, quando do início da distensão do regime autoritário.
Uma das principais formas de atuação desenvolvidas pela OAB e que abriram
caminhos para a ampliação dos debates e reflexão sobre questões nacionais (e internacionais)
relativas à ordem jurídica-constitucional e os direitos dos indivíduos foi a realização de
Conferências. Abertas à participação de atores externos ao campo do direito e à própria Ordem,
conferiram um novo panorama ideológico, permitindo discussões relativas a vários outros
assuntos, inclusive quanto aos debates políticos da época, marcando o início de uma nova fase
institucional e do estreitamento da relação com a sociedade civil em geral (MOTTA e DANTAS,
2006; BASTOS, 2007).
Neste clima de mudança de posicionamento e distanciamento do regime militar,
merece destaque a III Conferência Nacional, realizada de 7 a 13 de dezembro de 1968, em
Recife, cuja principal temática foi a proteção aos direitos humanos, trazendo para o debate no
país uma crescente pauta internacional, absolutamente incompatível com as ações realizadas
pelo Estado autoritário brasileiro. Coincidentemente, no mesmo dia do encerramento desta
conferência, foi anunciado o Ato Institucional n0 5 (AI 5), expressão máxima da ditadura, cuja
principal consequência foi a ampliação da luta social pelo retorno à democracia e a aclamação
da OAB como uma das instituições mais engajadas no processo de abertura política.
A edição do AI 5, incorporado à ordem constitucional através da Emenda no 1 de
1969, trouxe implicações nefastas para o país. Foram 10 anos em que a população brasileira
sofreu diretamente na vida cotidiana os efeitos da pior face do Estado autoritário. Este, por sua
vez, preocupava-se com parcelas da sociedade civil que se organizavam no sentido de
desenvolver mecanismos para iniciar um processo de abertura e de redemocratização do país, e
a OAB claramente fazia parte dessa parcela empenhada no combate ao autoritarismo estatal.
Como resultado, neste período ocorreram diversas tentativas, por parte do regime, no sentindo
de neutralizar a Ordem, restringindo ou embaraçando sua atuação. Para Motta e Dantas:
A negação de direitos elementares dos advogados - o recurso ao habeascorpus e o cerceamento da defesa dos acusados de crimes políticos, entre
outros - se somou à iniciativa do governo militar de vincular a Ordem ao
Ministério do Trabalho [...] Mais importante, no entanto, era enquadrá-la
como um órgão profissional igual aos demais, esvaziando o poder
institucional que possuía como representante privilegiada da sociedade civil.
Essa espada, de clara motivação política, ameaçava a autonomia da Ordem
[...] (MOTTA e DANTAS, 2006, p. 118-119).

Outra ação repressiva utilizada pelo comando militar do Estado foi a prisão de
diversos advogados, especialmente aqueles que se destacavam como defensores de presos
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políticos. Desta forma, atingia-se a advocacia em geral e tentava-se intimidar a atuação da OAB,
cada vez mais firme em seu papel político de resistência e em seu compromisso com a
sociedade brasileira e os direitos humanos. É neste ambiente de constrangimento que, em 1970,
a OAB firma convênio com a Ordre des Avocats de Paris, promovendo intercâmbio técnicocientífico entre advogados franceses e brasileiros, e realiza sua IV Conferência Nacional, cuja
temática foi justamente a participação dos advogados no processo de desenvolvimento nacional
(VENÂNCIO FILHO, 1982).
Em meados da década de 70 iniciou-se um complexo e custoso processo de
transição, e diversos fatores internos e externos convergiram para que isso ocorresse. Mais uma
vez, a presença da OAB, representada por seu presidente Raymundo Faoro, se mostrou de
substancial importância, tendo em vista que este possuía um perfil adequado, apto a articular
com representantes do governo Geisel para que fosse possível definir um projeto de abertura
com mecanismos capazes de convergir por um mesmo caminho o processo de democratização
do Estado de direito e as propostas e ideias do governo (BASTOS, 2007).
Nesta expectativa de uma possível abertura política, a OAB realiza sua VII
Conferência Nacional, cujo tema central fora o Estado de direito e sua base democrática. Tal
conferência contou com a ampla participação de advogados, sociólogos e cientistas políticos e
teve vasta repercussão nacional considerando a notoriedade da Ordem. Em seu discurso
inaugural, Faoro deixa claro o posicionamento da classe e da Ordem diante daquele momento
vivido pelo país:
[...] O Estado não será, pelo fato de ser Estado, inimigo da liberdade, para
que não se converta em dogma a presunção válida em favor da liberdade
dos indivíduos[...] A sociedade civil sempre foi, no Brasil, controlada e
sufocada pela sociedade política, num contexto estamental que lhe impede
as manifestações de classe, a iniciativa particular[...] Dentro da névoa
autoritária, acendemos a fogueira que reanima as vontades e esclarece os
espíritos. Estamos diante da transição inevitável e estamos diante da luz da
manhã, a incerta, a penosa manha de esperanças e de malogros
prováveis[...] Os advogados brasileiros estruturam uma consciência ativa,
atualizando o mandato de histórica missão, com a unidade granítica da mais
numerosa das classes brasileiras. Não há mais entre nós consciências
disponíveis, prontas às transigências, às seduções do poder, cativas da
ótica cooptadora. Nosso contingente de homens e ideias, está, ainda uma
vez e sempre, a serviço do Brasil, na vanguarda[...] Onde quer que haja um
advogado, onde quer que esteja um bacharel, aí deve estar a consciência
jurídica do povo brasileiro, na defesa do Estado de Direito (ANAIS DA VII
CONFERÊNCIA NACIONAL, 1978, P. 47 A 51).

Desta conferência se originou um dos documentos mais emblemáticos e importantes
relativos ao momento político que o país vivia, a “Carta de Curitiba”. Ela trazia um conjunto de
medidas discutidas durante a conferência referentes a relação entre o direito e a democracia
como fundamentos básicos para a construção do Estado democrático de direito, além de elencar
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uma série de medidas consideradas requisitos indispensáveis à existência e efetividade do
verdadeiro sentido do Estado de direito (ANAIS DA VII CONFERÊNCIA NACIONAL, 1978).
Mesmo não sendo da maneira como pretendia as diversas lideranças favoráveis à
abertura política, paulatinamente, eram constituídos os mecanismos para dar continuidade à
distensão lenta, gradual e segura, como desejava Geisel. Eduardo Seabra Fagundes assume a
presidência da OAB em 1979 com a difícil tarefa de dar ininterrupção ao movimento de distensão
numa conjuntura ainda bastante frágil e cheia de incertezas. Com uma atuação mais combativa
do que seu antecessor, fato bastante criticado entre membros da instituição, Seabra Fagundes
trabalhou ativamente na condição de presidente e ao lado da sociedade civil para a aprovação
de uma lei de anistia mais ampla, pauta de especial importância para a Ordem.
Ainda com relação às discussões sobre anistia, estas se intensificavam nas reuniões
do Conselho Federal até que o conselheiro Sepúlveda Pertence, atendendo solicitação do
presidente da OAB, emitiu parecer sobre o projeto de lei apresentado pelo governo, alegando
que ele seria um obstáculo a tão sonhada redemocratização, e que a manutenção da lei de
Segurança Nacional seria incompatível com a construção de uma nação verdadeiramente
democrática (MOTTA e DANTAS, 2006). Apesar dos esforços, a Lei de anistia foi publicada nos
moldes propostos pelo governo e, mesmo reconhecendo avanços no processo de abertura, esta
era uma pauta recorrente nas reuniões e conferências da Ordem.
Assim como a anterior, a VIII Conferência realizada em maio de 1980, na cidade de
Manaus, com a temática “Liberdade”, teve uma ampla e significativa repercussão por discutir
questões relacionadas às liberdades individuais e os efeitos da política repressora do Estado.
Desta conferência também se originou um expressivo documento, a Declaração de Manaus (ou
Carta de Manaus), na qual a Ordem expressou claramente sua insatisfação e seu
posicionamento contrário ao poder institucionalizado no país por considera-lo ilegítimo. Tal
Declaração, com forte apelo político, ressaltava a importância de uma democracia representativa
para o país com ampla participação popular e a necessidade de uma imediata reformulação das
bases constitucionais através da convocação de uma Assembleia Constituinte exclusiva que
seria a forma adequada e legítima de superar os vícios de representação, incorporando
efetivamente o povo no processo político (ANAIS DA VIII CONFERÊNCIA NACIONAL, 1980).
Neste sentido, Faoro (1981), ao tratar sobre as origens do Poder Constituinte, demonstrou que o
golpe militar de 1964 deslocou a titularidade deste poder para os militares, retirando-a do povo, e
que somente pela via constituinte, com a confecção de uma nova Carta, a soberania popular
ressurgiria, o autoritarismo teria fim e a democracia renasceria no Brasil.
Como dito, era bastante comum para os advogados situações de agressões no
exercício da profissão e até mesmo fora dela, e isso se intensificou com a edição do AI 5. Mas
todo esse engajamento político à frente do processo de abertura e restabelecimento da
democracia deixou a instituição ainda mais exposta a grupos radicais que não aceitavam o
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projeto de abertura que o país seguia, e em agosto de 1980 um atentado à bomba na sede do
Conselho Federal na cidade do Rio de Janeiro vitimou uma funcionária da OAB. Tal fato teve
vasta repercussão entre os conselheiros e a sociedade, ao mesmo tempo em que confirmou a
importância da atuação do OAB para a abertura democrática, como expõe Motta e Dantas:
Para a Ordem, o significado do atentado foi ainda maior. Externamente, ela
se transformou em uma das instituições mais emblemáticas da luta contra a
ditadura, uma vez que o certificado dessa importância lhe fora concedido
pelos próprios “inimigos”. Essa visibilidade [...] ter-lhe-iam conferido ainda
segurança e firmeza na defesa de suas posições. Já para o público interno,
o efeito foi a aglutinação em torno da figura do presidente, arrefecendo as
vozes que pediam um recuo da Ordem para um lugar de maior moderação
(MOTTA e DANTAS, 2006, p. 185).

Se o cenário político brasileiro parecia promissor, o mesmo não podia ser dito sobre
o cenário econômico. O Estado promoveu ações na economia que elevou a inflação a níveis
exorbitantes e a política recessiva adotada repercutiu direta e negativamente na vida da
população. A questão, inclusive, já estava na agenda de discussão do Conselho Federal da OAB
que se via diante de um novo desafio a ser confrontado - que eram as questões sociais, e foi
justamente este o tema da IX Conferência Nacional ocorrida em 1982.
Em 1983, o deputado federal Dante de Oliveira apresentou uma Proposta de
Emenda Constitucional (PEC n0 05/1983), cujo objetivo era retomar as eleições diretas para o
cargo de presidente da República, acabando com as eleições indiretas, sustentáculo dos
governos militares no poder. Tal proposta contou com extenso apoio popular que resultou nas
“Diretas Já”, um dos maiores movimentos civis de reivindicação da história do país. A OAB
também aderiu ao movimento, mas tal adesão não fora imediata e geral, pois internamente a
instituição vivia um ambiente de divergência entre os membros que almejavam uma Ordem
voltada para as questões relacionadas à profissão, e aqueles que a entendiam como uma
instituição para além das fronteiras da classe, verdadeiramente representativa dos interesses da
sociedade brasileira (BASTOS, 2007). Além disso, desde o início da distensão, o objetivo da
Ordem e sua principal bandeira sempre foram a convocação de uma Assembleia Constituinte
exclusiva, instrumento ideal para o processo e consolidação da redemocratização brasileira15.

15

A Carta do Recife, resultado da X Conferência Nacional ocorrida em 1984, na cidade de Recife, cujo
tema principal foi “Redemocratização”, mais uma vez deixou claro o compromisso dos advogados com o
Estado de direito democrático e com as eleições diretas; mas, principalmente, com o projeto de uma
Assembleia Nacional Constituinte representativa, livre e soberana (Anais da X Conferência Nacional,
1984).
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2.2 – Uma nova ordem constitucional
O ano de 1985 seria de intensa atividade política e determinante para os rumos que
o país estava tomando. Apesar do clamor popular, a PEC foi rejeitada e as eleições daquele ano
ainda foram realizadas de forma indireta. Tancredo Neves foi eleito, mas faleceu antes de ser
empossado, assumindo o cargo o vice, José Sarney. Em julho do mesmo ano, através do
decreto n0 91.450, foi instituída a Comissão Provisória de Estudos Constitucionais (comissão
Afonso Arinos16), que elaboraria o Anteprojeto da Constituição. Em novembro é aprovada a
Emenda Constitucional 26, convocando a tão aguardada Assembleia Nacional Constituinte
(ANC). Apesar de a emenda atribuir à ANC liberdade e soberania na produção da nova
Constituição, de certa forma ela desiludiu a Ordem, cuja pretensão e luta sempre foi pela
convocação de uma Constituinte exclusiva. Contudo, Bastos afirma que:
Na verdade, esta Emenda Constitucional, promulgada cerca de 7 (sete)
meses antes da XI Conferência dos Advogados, mantendo as linhas de
coincidências entre as conferências e atos políticos (revolucionários)
relevantes, não se restringiu à questão constituinte, mas deu uma efetiva
demonstração, por um lado, das forças do poder instituído em relação ao
projeto da OAB e, por outro, que estava a OAB, em processo de côncava
evolução em relação ao movimento constituinte (institucional) (BASTOS,
2007, p. 843).

Dando sequência à sua participação nas discussões constituintes, em agosto de
1986, na cidade de Belém, a Ordem realizou sua XI Conferência Nacional cuja temática foi
“Constituição”. Dela resultou um relatório constituinte conclusivo (Declaração de Belém),
ressaltando pontos específicos e temas relevantes que, mesmo indiretamente, serviram de
parâmetros e sugestões para o futuro texto constitucional. Neste relatório a OAB destaca
diversos pontos de suma importância para a construção ideológica da nova Constituição17.
Sob outra perspectiva, a OAB se fez presente durante o processo de elaboração da
nova Constituição, à medida que seu presidente na época, Márcio Thomaz Bastos (1987 a
1989), era convidado para participar dos debates constituintes colaborando com os
conhecimentos jurídicos pertinentes aos assuntos propostos. Para auxiliá-lo nestes debates,

16

O anteprojeto constitucional produzido pela comissão Afonso Arinos enfrentou forte resistência
parlamentar e, devido às circunstâncias políticas da época, não fora enviado à ANC.
17
Dentre as sugestões merecem destaque: a garantia e proteção aos direitos individuais pelo Estado; a
realização da Justiça como dever do Estado, garantindo este acesso ao Poder Judiciário a todos os
brasileiros e a assistência judiciária aos pobres; a descentralização e desconcentração do poder para uma
melhor organização do Estado; garantir os direitos sociais e econômicos; a necessidade de se resolver
questões relacionadas à Reforma Agrária; a universalização do ensino público gratuito e em todos os
graus; recomendação da inserção do advogado no texto constitucional como integrante da administração
da Justiça, dentre outras (Anais da XI Conferência Nacional, 1986.). O tempo histórico revelou a influência
que as preposições constituintes produzidas pela OAB tiveram nas discussões do texto constitucional
de1988.
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instaurou o Bureau de Acompanhamento Constitucional, uma espécie de grupo de trabalho
constituído de pessoas diretamente ligadas a ele com elevado conhecimento jurídico e
intelectual cujo objetivo era dar o assessoramento quando das convocações às comissões
temáticas da Constituinte, inserindo, assim, a OAB diretamente no processo de elaboração
constitucional (MOTTA e DANTAS, 2006).
O ano de 1988 seguiu com os olhares totalmente voltados para os debates
constituintes e a expectativa da promulgação da Constituição que inauguraria um novo e
próspero capítulo da história do Brasil, desta vez livre de repressões e limitações impostas pela
ditadura. Apesar da Assembleia Constituinte não ter sido realizada no modelo ideal exclusivo
como ansiava a Ordem, o resultado de suas atividades foi surpreendente:
Na verdade a convocação constituinte favoreceu os pactos de compromisso
ou a transição pactuada e, mesmo nos momentos críticos da transição, o
poder instituído não perdeu o controle de seu processo, apesar de que
efetivamente os resultados constitucionais constituintes, mesmo que mais
sensíveis ao anteprojeto constitucional Afonso Arinos ou os propósitos
conclusivos dos Seminários constituintes da OAB foram essencialmente
inovadores, permitindo que a Constituição, nas suas tantas dimensões,
especialmente nos seus dispositivos sobre direitos e garantias
fundamentais, alcançasse fóruns internacionais de reconhecimento
(BASTOS, 2007, p. 884).

Em 05 de outubro de 1988 a Constituição foi promulgada e com ela uma nova ordem
constitucional foi instaurada baseada em um Estado Democrático de Direito, e novas estruturas
sociais e institucionais foram estabelecidas e aperfeiçoadas. Para Bonelli (2002), além desses
fatores, a dinâmica do sistema jurídico e a independência do Poder Judiciário destacaram o
“mundo do Direito” e, mesmo com todas as dificuldades econômicas e a intensa desigualdade
social que ressaltam os obstáculos para o exercício da cidadania no país, a ordem jurídica e a
classe de advogados atingiram uma visibilidade que foi capaz de fortalecer a identidade comum
e conservar a ligação entre as respectivas associações, especialmente a OAB.
Para ela, inclusive, o resultado de toda sua trajetória de participação e engajamento
nos diversos eventos históricos teve um duplo efeito. O primeiro foi reconhecer formalmente a
classe profissional (advogados) como essencial à administração da justiça, cujos atos e
manifestações são invioláveis no exercício da profissão (art. 133 CF). O segundo é o de
reconhecer à Ordem o valor institucional que veio sendo gradativamente acumulado ao longo
dos anos desde sua fundação. A Constituição de 1988 lhe concedeu prerrogativas institucionais
singulares de intervenção no cenário político e consagrou seu papel de ator político
representante da sociedade civil (XIMENES, 2007).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A classe dos advogados sempre desempenhou um papel relevante na sociedade
brasileira, sendo fundamental no processo de construção e evolução político-institucional do
país. Na perspectiva de se elaborar uma identidade nacional, a atuação e o fortalecimento
jurídico e político da classe foram ampliados, sendo necessário organizar a profissão, os
mecanismos jurídicos e de administração da justiça. A OAB foi fundada com o objetivo de
selecionar, disciplinar e organizar a profissão. Todavia, vai além das fronteiras de representação
de classe, e com intensa participação na vida política do país, ampliou o ideário profissional para
novas linhas de atuação direcionadas à defesa da ordem jurídica, dos direitos humanos, do
Estado Democrático de Direito e da justiça social.
Seu surgimento se deu num período de efervescência da vida pública e, logo de
início, se depara com o Governo Provisório de Vargas e a decretação da queda da ordem
constitucional. Toda repressão exercida pelo Estado afetou diretamente a ordem jurídica e a
base da organização judicial, dificultando o exercício da justiça e da advocacia. Diante da
volubilidade política-institucional e da opressão da ditadura varguista, a Ordem se posiciona
contra os arbítrios e se engaja na luta para a proteção dos direitos individuais e o
restabelecimento do regime democrático. Como afirma Bonelli (2002), essa postura teve como
principal fundamento a defesa da ordem jurídico-legal, ideário sempre defendido pela classe e
que foi maculada pelo autoritarismo estatal.
Ao passo que crescia a insatisfação com o regime, crescia também a atuação da
OAB na vida política em favor das liberdades, da democracia e do restabelecimento do Estado
de direito. Com a queda da ditadura, a Ordem é considerada uma entidade representativa capaz
de mobilizar novas ideias no processo de abertura que se iniciava com a nova ordem
constitucional estabelecida em 1946.
Depois de um período de prosperidade, mais uma vez o país se depara com uma
crise político-institucional e uma nova ditadura é instalada. A OAB recebe com estima a ação das
Forças Armadas considerando que tal medida seria excepcional, visando à preservação da
ordem jurídica-constitucional. Entretanto, já nos primeiros meses, o novo regime mostra sua face
repressora com duras violações aos direitos e liberdades e à ordem constitucional. Sofrendo
diretamente os efeitos da repressão, OAB se posiciona como opositora contundente ao regime e
dá início a diversas reações institucionais contra o autoritarismo estatal, tendo em vista que a
defesa da ordem jurídico-constitucional e dos direitos individuais foram preceitos que sempre
acompanharam a ideologia da classe e da instituição (BASTOS, 2007).
No final da década de 70 se inicia um complexo processo de transição política e
mais uma vez a presença da OAB se mostra de substancial importância. Sua mobilização no
processo de redemocratização, como dito, se deu de diversas maneiras e a realização de
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conferências foi uma das principais formas de atuação desenvolvidas, conferiram um novo
panorama ideológico, marcando o início de uma nova fase institucional e do estreitamento da
relação com a sociedade civil. Dessas conferências sempre resultaram declarações que traziam
à baila assuntos de grande relevância. Foi assim com a notável Declaração de Manaus de 1980
em que a Ordem destacou a importância de uma democracia representativa com ampla
participação popular e a necessidade de uma imediata reformulação das bases constitucionais
através de uma Assembleia Constituinte exclusiva, livre e soberana, mecanismo adequado e
legítimo para superar os vícios de representação.
Mesmo não ocorrendo uma Constituinte exclusiva nos moldes defendidos pela OAB,
em 1985 é convocada uma Assembleia Nacional Constituinte responsável pela produção da
Constituição de 1988, que deu início a um novo capítulo da história do Brasil. Mais uma vez a
OAB se fez presente, dentre outras formas, fornecendo o assessoramento jurídico quando das
convocações de seu presidente às comissões temáticas da Constituinte, inserindo, assim, a
OAB diretamente no processo de elaboração constitucional.
Todo este processo de envolvimento, desenvolvimento e mudança pelo o qual a
OAB passou ao longo dos anos lhe propiciou uma nova estrutura institucional. Sua atuação nos
diversos níveis de poder e eventos históricos marcantes evidenciam seu papel de destaque na
conjuntura política nacional. Às funções corporativas de classe se acumularam funções de
caráter institucionais que ampliaram seu âmbito de atuação e possibilitaram sua afirmação como
uma instituição, expandindo seus objetivos e imprimindo elevado grau de complexidade.
Esta lógica releva a importância das instituições, principalmente tendo em vista o
impacto que elas exercem na vida em sociedade. North (1990), entende as instituições como as
regras do jogo, normas formais ou informais criadas pelo homem cuja função principal é limitar
comportamentos individuais, estruturando, assim, as relações políticas, sociais e econômicas.
Para Immergut (1998), as instituições são artefatos da história que induzem o comportamento
humano. Deste modo, por serem criações do homem, podem ser transformadas pela ação
política ou oferecer um contexto para que ela ocorra, da mesma maneira que fatores contextuais
podem afetar o funcionamento e a relevância das instituições.
Nesta perspectiva, também é possível compreender o papel que as instituições
desempenham e a influência que exercem na definição dos resultados (HALL; TAYLOR, 2003).
Ele permite identificar questões relativas ao surgimento, desenvolvimento, influência e acúmulo
institucional. Logo, é possível perceber que OAB passou por um processo evolutivo de
institucionalização tendo em vista sua participação em eventos históricos específicos que
proporcionaram um acúmulo de prerrogativas institucionais às funções corporativas, alcançando,
assim, uma posição político-social de destaque. Esta participação possibilitou ingerência e
agregação de novos valores e funções que resultaram no seu reconhecimento como uma
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instituição com elevado grau de representatividade social com status e prerrogativas
constitucionais.
Através do institucionalismo, especialmente por sua escola de pensamento
denominada institucionalismo histórico, é possível entender e delinear as consequências dessa
trajetória institucional de participação democrática da OAB. Segundo esta abordagem, as
instituições desempenham um papel fundamental na sociedade, estruturando as interações e os
resultados de embates existentes entre diferentes grupos. Deste modo, elas são percebidas
como um componente permanente da história e da política, produzindo um legado e se
desenvolvendo através de um conjunto de trajetos resultantes deste legado - path dependence,
que serão percorridos para sua manutenção e desenvolvimento e na construção de soluções
para as demandas políticas e sociais. Ainda nesta concepção, eventos históricos específicos
podem auxiliar no entendimento de períodos de continuidade e de ruptura institucional que
podem produzir uma espécie de divisão e conduzir a novos trajetos (HALL; TAYLOR, 2003).
O método histórico, todavia, não pretende reproduzir a trajetória histórica sob
análise, mas pretende descrever os eventos específicos do passado que podem auxiliar na
compreensão do presente (RICHARDSON, 1999). Assim, é possível analisar eventos
particulares, processos evolutivos e de participação que ocorreram com a OAB para
compreender seu comportamento institucional e sua posição constitucional proeminente.
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acrescentando, assim, novos preceitos e funções à entidade. Ao assumir o papel de defensora
da ordem jurídica e da Constituição, ela se coloca cada vez mais presente e participativa nas
questões relacionadas aos interesses da sociedade. O reconhecimento público de sua
relevância e sua influência no cenário político fortaleceram suas atividades corporativas ao
mesmo tempo em que incorporaram novas atribuições de cunho institucional, ampliadas ao
longo dos anos. Através deste processo evolutivo de participação política e consequente
institucionalização, além de uma instituição representativa da classe dos advogados com status
e prerrogativas constitucionais, consolidando-se como um ator político influente, defensora da
ordem jurídica, do Estado democrático de direito, da justiça social, dos direitos humanos e
representativa de toda sociedade civil.
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RESUMO:

As teorias sócio-jurídicas atuais divergem acerca da possibilidade do uso do direito
como instrumento efetivo de lutas sociais e políticas por mudanças. Enquanto alguns
defendem a impossibilidade de construção de discursos contra o sistema hegemônico por
meio de instrumentos jurídico-legais previstos pela ordem estatal, outros buscam
demonstrar a possibilidade de a mobilização do direito oferecer uma estratégia possível de
luta contra-hegemônica nos repertórios de movimentos sociais. Partindo-se de algumas
abordagens sócio-jurídicas, pretende-se analisar o direito como um repertório possível de
ação coletiva de movimentos sociais em suas lutas por mudanças. Com base,
principalmente, na teoria gramsciana, e na sua releitura por Raymond Williams, defende-se
a possibilidade de um uso estratégico e inovador do direito, que se torna possível a partir da
construção de novos significados e interpretações das Leis e discursos já existentes. Por
meio da crítica à teoria marxista, que defende uma totalidade social formada por uma base
rígida refletida na superestrutura, Williams lança as bases para se pensar em uma
superestrutura dinâmica, em constante formação e transformação.

PALAVRAS-CHAVE:

Mobilização; Direito; Contra-Hegemonia
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1. INTRODUÇÃO

A questão chave que permeia o presente trabalho é: é possível que discursos contra
o próprio sistema hegemônico sejam construídos e realizados de forma efetiva por meio de
instrumentos jurídico-legais previstos em uma dada ordem estatal? Ou ainda, é possível
que o emprego estratégico de instrumentos jurídicos acarretem uma emancipação social de
setores populares? A partir de tais indagações, é proposto um estudo bibliográfico a partir
de autores que nos permitem pensar o Direito como possível instrumento de ação coletiva.
A utilização do direito como instrumento de luta por mudanças sociais e políticas no
contexto de ações coletivas é um tema controverso que divide as teorias sócio-jurídicas
dedicadas ao tema. Destacam-se duas vertentes principais: uma considerada otimista em
relação ao uso de instrumentos jurídicos como repertório de movimentos sociais (a teoria
norte-americana denominada Legal Mobilization), e outra, positivista e crítica à primeira, a
Critical Legal Studies. Em suma, Gerald Rosenberg, principal expoente da teoria crítica,
concebe o direito como necessariamente vinculado aos interesses de classe, gênero, raça e
hierarquia, e, assim, incapaz de gerar reformas político-sociais efetivas (2006). A teoria
Legal Mobilization, por sua vez, enxerga no direito um meio capaz de promover e respaldar
causas progressistas, apoiando-se principalmente sobre os efeitos indiretos da ação judicial
sobre a luta social. Michael McCann, principal teórico da Legal Mobilization, concebe o
direito como conjunto de “tradições identificáveis de prática simbólica” (2006, p. 5; tradução
nossa)1, ou seja, como um sistema cultural e simbólico que constrói significados e não se
limita a um mero instrumento operativo ou processual.
Toda utilização tática do direito em prol de relações sociais opostas aos interesses
mercantis são desvios do próprio sentido do direito - cujo fim precípuo é a regulação e
manutenção da ordem hegemônica, ou seja, do status quo. Nas palavras de Bordieu (1997,
citado por Andrés Garcia Inda na Introdução da obra Poder, Derecho y Clases Sociales,
2001, p. 40), “o direito é a objetivação da visão dominante reconhecida como legítima ou, se
assim preferir, da visão de mundo legítima, da orto-doxia, garantida pelo Estado”2. O
movimento social, por sua vez, é um ator coletivo transformador, gerado dentro da ordem,
mas que carrega consigo a potencialidade de contestar essa ordem. Nesse sentido,
compreender como a ação legal exerce uma parte indispensável na luta dos movimentos
perpassa uma análise crítica do direito, segundo a qual o direito não é neutro, não é
sinônimo de lei, não é uno, não é autolegítimo, mas pode ser um instrumento de

1

Versão original: “law as identifiable traditions of symbolic practice”.
Versão original: “el derecho es la objetivación de la visión dominante reconocida como legítima o, si lo
prefieren, de la visión del mundo legítima, de la orto-doxia, avalada por el Estado”.
2
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transformação social, que objetiva a emancipação da sociedade. O direito, ao mesmo
tempo que legitima e reproduz a ordem hegemônica, pode ser o elemento fundante de uma
mudança social. Tendo isto em vista, pretende-se aqui, em consonância com a teoria Legal
Mobilization, discutir como torna-se possível equacionar a relação entre demandas sociais
contestadoras com o uso do direito institucionalmente reconhecido.
Trata-se de uma discussão complexa que, por óbvio, não será aqui esgotada.
Buscar-se-á propor algumas questões teóricas que possibilitam discutir o tema, lançando as
bases para a defesa da mobilização do direito como repertório possível nas lutas de
movimentos sociais por mudanças sociais e políticas. Para tal, abandona-se uma visão
estritamente normativista que impede que fatores complexos e contingentes da mobilização
do direito sejam levados em consideração. Conforme McCann (2006, p. 6), é nos símbolos
legais e discursos do próprio direito que se encontra a possibilidade de maleabilidade que
garante que o direito seja confirmado como um recurso rotineiramente reconstruído por
cidadãos em busca de seus objetivos.

2. O USO CONTRA-HEGEMÔNICO DO DIREITO

Pierre Bourdieu, a partir da ideia de campo, desenvolve o conceito de campo
jurídico, destacando-o como um “universo social relativamente independente em relação às
pressões externas, no interior do qual se produz e se exerce a autoridade jurídica, forma por
excelência da violência simbólica legítima” (1989, p. 211), que pertence ao Estado e pode
revestir-se do exercício de força física. O campo social, em geral, consistiria em um espaço
social específico onde se definem as relações sociais de acordo com um dado tipo de poder
ou capital possuído pelos agentes que “lutam” ou “jogam” nesse espaço social. Para o autor
(1989, p. 212):

O campo jurídico é o lugar da concorrência pelo monopólio do direito de
dizer o direito, quer dizer, a boa distribuição (nomos) ou a boa ordem, na
qual se defrontam agentes investidos de competência ao mesmo tempo
social e técnica que consiste essencialmente na capacidade reconhecida de
interpretar (de maneira mais ou menos livre ou autorizada) um corpus de
textos que consagram a visão legítima, justa do mundo social. É com esta
condição que se podem dar as razões quer da autonomia relativa do direito,
quer do efeito propriamente simbólico de desconhecimento, que resulta da
ilusão da sua autonomia absoluta em relação às pressões externas.

A posição dos agentes no campo se define a partir da estrutura de distribuição das
diferentes espécies de capital, as quais dão acesso a dados proveitos em disputa no campo
(BOURDIEU, 2001). No campo jurídico, o capital predominante é a mescla entre capital
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econômico e capital social, além do capital simbólico, que seria uma forma transformada,
irreconhecível e transfigurada dos demais tipos de poder ou capital, garantindo uma
“transubstanciação das relações de força”, capaz de produzir efeitos externos ao campo
(BOURDIEU, 1989).
Nas palavras de Bourdieu (Idem, p. 11):

É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de
conhecimento que os <sistemas simbólicos> cumprem a sua função política
de instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que
contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobre a outra
(violência simbólica) dando o reforço da sua própria força às relações de
força que as fundamentam e contribuindo assim, segundo a expressão de
Weber, para a <domesticação dos dominados>.

Em cada campo social desenvolvem-se relações, por meio das quais agentes e
instituições reforçam suas posições, seu lugar. Conforme destaca Carlos Morales de Setién
Ravina, na introdução da obra La Fuerza del Derecho, (in BOURDIEU, TAUBNER, 2000, p.
66)3, “na medida que alguém sabe onde tem que estar e assume que este é seu lugar, as
posições no interior do espaço social, ligadas muitas vezes à pertença a um campo
concreto, tendem a estabilizar a posição relativa de cada um dos indivíduos”. Para o bom
funcionamento do campo é necessário o que Bourdieu denomina illusio, ou seja, a adesão
dos indivíduos ao campo, a crença e interesse em participar no jogo do campo, um “poder
motivador” que é produzido em e pela participação no jogo ( BOURDIEU, 2001 ). No campo
jurídico, trata-se do reconhecimento tácito dos valores em disputa no jogo e de suas regras
internas.

Entrar no jogo, aceitar o jogo, de submeter-se ao direito para solucionar o
conflito, é aceitar tacitamente a adoção de um modo de expressão e de
discussão que implica a renúncia à violência física e às formas elementares
da violência simbólica, como a injúria, Também, e sobretudo, significa
reconhecer as exigências específicas da construção do objeto.
(BOURDIEU, 2001, p. 191; tradução nossa) 4.

O pertencimento do sujeito a um dado campo, por sua vez, está diretamente
relacionado ao conceito de habitus. O habitus consistiria em uma predisposição, uma
tendência, uma propensão que orienta as ações sociais conforme o “sentido do jogo” (Idem)
3

Versão original: “en la medida en que uno sabe dónde tiene que estar y asume que ese es su lugar, las
posiciones al interior del espacio social. Ugadas muchas veces a la pertenencia a un campo concreto. tienden a
estabilizar la posición relativa de cada uno de los individuos”.
4

Versão original: “Entrar en el juego, aceptar jugar el juego de remitirse al derecho para solucionar el conflicto,
es acepta tácitamente la adopción de un modo de expresión y de discusión que implica la renuncia a la violencia
física y a la formas elementales de la violencia simbólica, como la injuria también, y sobre todo, significa
reconocer las exigencias específicas de la construcción jurídica del objeto.”.
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sendo ao mesmo tempo produto das estruturas sociais (estrutura estruturada) e produtor
social de práticas dos agentes (estruturas estruturante).
O habitus, sendo o produto da incorporação da necessidade objetiva, da
necessidade feita virtude, produz estratégias que estão objetivamente
ajustadas à situação objetiva, ainda que estas estratégias não sejam nem o
produto da intenção explícita sobre os objetos conscientemente
perseguidos, nem o resultado de alguma determinação mecânica por
causas externas. A ação social está orientada por um sentido prático, que
poderíamos chamar de um “sentido do jogo”. (Idem, p. 81; tradução
nossa)5.

Enfim, o habitus possui sua própria lógica ou sistematicidade, fruto de sua
durabilidade e transferibilidade dentro do campo. As categorias jurídicas empregadas pelos
advogados tendem a reproduzir-se no tempo, e as mudanças potenciais no interior do
campo jurídico encontram-se limitadas pelas categorias nele aplicadas. Trata-se de entrar
no jogo, aceitar o direito como forma de resolver conflitos, e aceitar as decisões exaradas
pelos juízes competentes “em dizer a verdade” (BORDIEU, 1989).
Nesse sentido, discorre o autor que a interpretação de textos jurídicos não é um fim
em si mesmo, mas está relacionada a finalidades práticas. Para ele, “no texto jurídico estão
em jogo lutas” (1989, p. 213), e sua leitura é uma forma de apropriação da força simbólica
nele inserido. A linguagem jurídica é formada a partir de elementos da língua comum e
elementos

estranhos

específicos,

que

levam

à

autonomização,

neutralização

e

universalização da retórica. O formalismo jurídico, segundo o autor, seria uma estratégia de
acumulação de capital simbólico, uma vez que garante o monopólio do uso do direito aos
agentes e instituições que fazem parte do campo jurídico. A existência de um método
próprio, neutro e universalizável consiste na garantia de uma decisão judicial justa, e na
própria estabilidade do sistema, com fins de evitar indeterminações no interior do campo.
Mediante a formalização, os conflitos sociais passam a ser solucionados a partir de
procedimentos legítimos, determinados. Por tal motivo, Bordieu (2000) afirma que o direito
configura-se como a forma de violência simbólica por excelência.
Afirmar o habitus como duradouro, porém, não significa afirmá-lo como imutável. Ele
encontra-se continuamente afetado por novas experiências, demandas e oportunidades do
campo, e como fator histórico exclui qualquer possibilidade de reprodução estritamente
mecânica ou mecanicista. Em suma, para Bourdieu (1989), o campo jurídico, formado pelo
próprio direito e pelo corpo de juristas, não é independente do restante do universo social,
5

Versão original: “El habitus, siendo el producto de la incorporación de la necesidad objetiva, de la necesidad
hecha virtud, produce estrategias que están objetivamente ajustadas a la situación objetiva, aunque estas
estrategias no sean ni el producto de la intención explícita sobre objetivos conscientemente perseguidos, ni el
resultado de alguna determinación mecánica por causas externas. La acción social e.stá orientada por un
sentido práctico, por lo qual podríamos llamar un "sentido del juego".
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mas consiste em um campo relativamente independente das demandas externas, à medida
que em seu interior se produz e exerce a autoridade jurídica.

As práticas e os discursos jurídicos são, com efeito, produto do
funcionamento de um campo cuja lógica específica está duplamente
determinada: por um lado, pelas relações de força específicas que lhe
conferem a sua estrutura e que orientam as lutas de concorrência ou, mais
precisamente, os conflitos de competência que nele têm lugar e, por outro
lado, pela lógica interna das obras jurídicas que delimitam em cada
momento o espaço dos possíveis e, deste modo, o universo das soluções
propriamente jurídicas. (Idem, p. 211).

Nesse sentido, a autonomia relativa do campo jurídico, constantemente pressionado
por forças internas e externas, abre espaço à interpretação ou “historicização” da norma.
Para Bordieu (Idem), a elasticidade e indeterminação dos textos legais proporciona uma
liberdade de adaptação e flexibilização do que está posto.

Com efeito, o conteúdo prático da lei que se revela no veredicto é o
resultado de uma luta simbólica entre profissionais dotados de
competências técnicas e sociais desiguais, portanto, capazes de mobilizar,
embora de modo desigual, os meios ou recursos jurídicos disponíveis, pela
exploração das <<regras possíveis>>, e de os utilizar eficazmente, quer
dizer, como armas simbólicas, para fazerem triunfar sua causa. (Idem, p.
224)

Abordar, portanto, o direito como um campo fundado por uma linguagem específica,
com um capital próprio, acumulado por atores que jogam segundo as regras do jogo, porém
permeável às pressões externas e aos demais campos sociais é indispensável para
compreender seus usos estratégicos e suas possibilidades emancipatórias. Judith Aks, na
obra Women’s Rights in Native North America: Legal Mobilization in the US and Canada
(2004), discute como a mobilização do direito pode simultaneamente reforçar a dominação
e plantar as sementes para um contexto de resistência. A concepção de poder em Foucault
lança as bases para o desenvolvimento da abordagem acerca da relação dominação versus
resistência, característica do uso do direito como instrumento de mobilização por mudança
social. Aks sustenta que o poder, para Foucault, supera uma abordagem do dicotômico ou
do imposto “de cima para baixo”. Para Foucault, o poder é exercido, e não possuído. “Isto
permite que indivíduos e grupos empreguem o poder temporariamente, às vezes de forma
subversiva. Há uma contingência temporal para exercer, ao invés de possuir, que abre
espaço para a dinâmica do poder tornar-se mais fluida e em constante mudança” (AKS,
2004, p. 6-7). Além disso, Foucault (2006) reconhece que na sociedade existem milhares e
milhares de relações de poder, e assim, relações de forças de pequenos enfrentamentos ou
microlutas. Defende, assim, uma concepção difusa de poder (e não centralizada), tanto nas
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bases sociais quanto em níveis institucionais mais disciplinados (ou seja, em que as
relações de poder guiam comportamentos e constrangem indivíduos). A coação existe em
todas as interações sociais, e não apenas no âmbito disciplinar de poder, motivo pelo qual o
poder seria então mais produtivo que repressivo. Nos termos de Foucault (1990 apud AKS,
2004, p. 7)

o poder encontra-se em todos os lugares; não porque ele abrange tudo,
mas porque ele vem de todos os lugares. O poder não é uma instituição, e
nem uma estrutura; da mesma forma não é uma certa força da qual
estamos dotados; ele é o nome que se atribui a uma situação estratégica
complexa em uma dada sociedade (tradução nossa)6.

Na abordagem do autor (2006), portanto, ante a fluidez do poder, há sempre uma
possibilidade de resistência, sendo essas mais reais e eficazes quando formadas no lugar
mesmo onde se exercem as relações de poder. Os indivíduos nunca se encontram,
segundo ele, presos pelo poder. O poder é heterogêneo e nasce de uma infinidade de
relações, as quais podem se inscrever no interior de lutas sociais. Assim, para Foucault
(Idem), as lutas não ocorrem entre o binômio poder versus não poder, “mas, por outro lado,
as relações de poder abrem um espaço no seio do qual as lutas se desenvolvem” (p. 277).
As relações de poder permitem a modificação de seu próprio papel, em determinadas
condições e segundo uma dada estratégia. “Se o poder realmente encontra-se em todos os
lugares, aqueles tradicionalmente reconhecidos como sem poder podem perceber o poder
que podem exercer. Ao mesmo tempo, devido à complexidade do poder, aqueles que
buscam resistir, às vezes, reafirmam o poder de forma opressiva” (AKS, 2004, p. 8,
tradução nossa)7. Foucault (2006, p. 249, 250) sugere:

Que seu entrecruzamento [do poder] delineia fatos gerais de dominação,
que esta dominação se organiza em estratégia mais ou menos coerente e
unitária; que os procedimentos dispersados, heteromorfos e locais de poder
são reajustados, reforçados, transformados por essas estratégias globais, e
tudo isso com numerosos fenômenos de inércia, de intervalos, de
resistências; que não se deve, portanto, pensar um fato primeiro e maciço
de dominação (uma estrutura binária com, de um lado, os “dominantes”, e
do outro, os “dominados”), mas, antes, uma produção multiforme de
relações de dominação, que são parcialmente integráveis a estratégias de
conjunto.

6

Versão original: “Power is everywhere; not because it embraces everything, but because it comes from
everywhere .... [P]ower is not an institution, and not a structure; neither is it a certain strength we are endowed
with; it is the name that one attributes to a complex strategical situation in a particular society”.
7

Versão original: “If power is truly everywhere, those traditionally painted as powerless can realize the power
that they can exercise. At the same time, due to the complexity of power, those who attempt to resist sometimes
reassert power in an oppressive way”.
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A vida dos indivíduos em sociedade é, pois, influenciada por várias forças
simultâneas, vários suportes de poder que operam em diferentes contextos, e permitem
uma multiplicidade de dominações e resistências. Entre as lógicas de poder, encontra-se
aquela cristalizada institucionalmente, e corporificada pelo aparato estatal, o poder legal.
Mesmo as lógicas legais são múltiplas, e possibilitam que os atores políticos fundamentem
suas demandas em diferentes aspectos (AKS, 2004). Combinações criativas de discursos
possibilitam a construção de argumentos de defesa de direitos, viabilizando possibilidades
hegemônicas e contra-hegemônicas de enfrentamento. Cada um dos discursos, por sua
vez, provém de um determinado vetor de poder, que poderá ser empregado na construção
de demandas.
O direito ilustra como o poder pode aderir a uma dada estrutura ou instituição,
permanecendo maleável e aberto ao emprego inovador (Idem). Daí decorre a importância
do uso de táticas e emprego de discursos legais em confrontos por mudanças sociais. Aks
assinala que a discussão acerca da importância da mobilização do direito perpassa
necessariamente a concepção de direito explorada por cada teórico. Ela adota uma
concepção constitutiva do direito, “que assume que o direito constitui e representa as
relações sociais, e que o direito e a política estão fortemente entrelaçados” (Idem, p. 12). O
terreno jurídico, portanto, é tido como intrinsecamente político, sendo que todas as práticas
e táticas políticas devem necessariamente estar contidas sob o “guarda-chuva” legal
(Ibidem). O emprego de estratégias legais e discursos jurídicos possui o potencial de gerar
mudanças; agitar as hierarquias existentes, catalisar transformações tanto dentro quanto
fora de instituições legais. O direito representa não apenas tribunais e normas, mas também
a cultura e as relações de poder de uma sociedade. Teorias constitutivas concebem as
narrativas sociais legais e as instituições legais estatais como mutuamente constitutivas,
motivo pelo qual defendem a pluralidade do direito, ou seja, defendem que as normas não
estatais são tão “legais” quanto às normas impostas pela estrutura hegemônica. “O
reconhecimento da coexistência de múltiplos sistemas legais dentro de um Estado permite
entender melhor como atores políticos podem criativamente combinar várias normas legais
para fazer uma reivindicação política” (Ibidem, tradução nossa)8.

3. O USO ESTRATÉGICO DO DIREITO COMO CONTRA-HEGEMONIA

As posições acerca de um uso combativo, contra-hegemônico e estratégico do
direito são permeadas por paradoxos e divergências prático-teóricas. O marxismo “clássico”
8

Versão original: “The recognition of the co-existence of multiple legal systems within one state allows one to
better understand how political actors can creatively combine various legal norms to make a political claim”.
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ou ortodoxo parte de uma interpretação do legado de Marx e Engels - os quais dedicaramse muito pouco ao Direito e às instituições jurídicas de forma sistemática - e entendem que
o Direito, como instrumento das forças econômicas, serviria exclusivamente aos anseios da
classe dominante, como elemento ideológico de classe na superestrutura social. Nos
termos de Marx (1991,p. 129-130):

[...] na produção social de sua vida, os homens contraem relações
determinadas e necessárias e independentes de sua vontade, relações de
produção estas que correspondem a uma etapa determinada de
desenvolvimento das forças produtivas materiais. A totalidade destas
relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base
real sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política, e à qual
correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de
produção da vida material condiciona o processo geral da vida social,
política e espiritual.

Ao lado da tradição marxista ortodoxa (que no campo do Direito é representado por
autores como Evgeny Bronislavovich Pachukanis e Petr Iavanovich Stucka) destaca-se a
teoria de Antonio Gramsci, que, a partir de Marx, abre a possibilidade de se discutir o
caráter emancipatório do direito e a importância dos intelectuais no processo de
emancipação social. A partir do conceito de hegemonia, que encontra em Gramsci sua
primeira noção mais elaborada, torna-se possível pensar a totalidade das instâncias sociais
no interior do modo de produção, superando a ideia do Direito como mero produto da base
econômica. Amplia-se, assim, a importância da superestrutura, que deixa de ser tida como
necessariamente determinada pela base, e passa a ser concebida como campo legítimo de
busca de hegemonia pela sociedade civil, mediada pelos intelectuais, entre eles operadores
jurídicos (LUZ, 2014, p. 20). O conceito de hegemonia, assim, insere-se em um contexto de
“crise do marxismo”, não se enquadrando, segundo Laclau e Chantal Mouffe (1987), na
ideia de “lei necessária da história”, e possibilitando adequar os conceitos marxistas à
realidade da sociedade capitalista contemporânea, marcada pela fragmentação de classes
e contingência social.
Gramsci afirma que é comum que um grupo social subordinado adote uma
concepção de mundo de outro grupo, que ocupa posição de dominação em relação àquele.
Tal concepção de mundo, por vezes até mesmo divergente da atividade prática do grupo
dominado, é imposta pelo ambiente exterior, sendo desprovida de consciência crítica. “É por
isso, portanto, que não se deve destacar a filosofia da política; ao contrário, pode-se
demonstrar que a escolha e a crítica de uma concepção do mundo, são, também elas,
fatos políticos” (GRAMSCI, 1978, p. 15). Ele sustenta que o problema fundamental de toda
concepção de mundo que se torna uma “fé”, uma “religião”, ou seja, uma atividade prática,
consiste em conservar a unidade ideológica de todo bloco social. Para o autor (Idem), uma
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filosofia (ou uma concepção de mundo) da praxis só pode tornar-se crítica a partir da
superação da maneira de pensar anterior, o que ocorre a partir da crítica do existente, ou do
próprio senso comum, e não de uma introdução ex novo de uma ciência na vida de todos os
indivíduos. A filosofia da praxis, portanto, diferente da Igreja Católica
não busca manter os “simplórios” na sua filosofia primitiva do senso
comum, mas busca conduzi-los a uma concepção de vida superior. Se ela
afirma a exigência do contato entre os intelectuais e os “simplórios” não é
para limitar a atividade científica e para manter a unidade no nível inferior
das massas, mas justamente para forjar um bloco intelectual-moral, que
torne politicamente possível um progresso intelectual de massa e não
apenas de pequenos grupos intelectuais (Idem, p. 20).

Logo, o conceito de hegemonia representa não só um progresso político-prático,
mas principalmente um progresso filosófico, já que implica “uma unidade intelectual e uma
ética adequadas a uma concepção do real que superou o senso comum e tornou-se crítica,
mesmo que dentro de limites ainda restritos” (Idem, p. 21). O indivíduo que atua na prática,
mas não possui consciência acerca de sua atuação, permanece passivo moral e
politicamente. A partir do momento, porém, que obtém uma compreensão crítica de si
mesmo (a consciência política de fazer parte de determinada força hegemônica), que ocorre
por meio de uma luta de “hegemonias” políticas, ou visões contrastantes, dá-se início a um
processo progressivo de autoconsciência, em que teoria e prática finalmente se unificam.
Este processo de autoconsciência crítica depende, segundo Gramsci (Idem), da criação de
uma elite de intelectuais, os quais devem participar da vida prática do grupo social que
representam e fazem parte, tornando coerentes os problemas levantados pelo grupo em
sua atividade prática. A classe operária, portanto, não chegaria a essa consciência crítica
de forma espontânea, mas apenas a partir da organização, a qual partiria dos intelectuais.
Hegemonia, portanto, consiste num processo ativo de produção, reprodução e
mobilização do consenso popular. O foco de Gramsci recai sobre a segurança da liderança
e direção exercida pelo grupo dominante, em detrimento da ideia passiva de consentimento.
Para um projeto hegemônico ser dominante, é necessário que ele incorpore, mesmo que
parcialmente, algumas aspirações, interesses e ideologias de grupos subordinados, ou seja,
que garanta padrões sociais mínimos. Tal ideia de “hegemonia incorporativa” supera a
perspectiva reducionista marxista, que via a classe dominante instrumentalizando o direito e
o Estado exclusivamente em busca de seus próprios interesses (HUNT, 2006).
A abordagem de Gramsci gira em torno do conceito de bloco histórico, que
consistiria na articulação interna de uma situação histórica precisa, sendo dividido em
estrutura, conjunto das relações materiais, e superestrutura,

conjunto das relações

ideológico-culturais. No interior do bloco histórico, a estrutura e superestrutura mantém uma
relação dialética e orgânica por meio da atuação dos intelectuais orgânicos, aqueles
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capazes de elaborarem uma ideologia para a classe que representam. Diferente de Marx,
para quem ideologia seria “uma visão de mundo coerente, desenvolvida intelectualmente
que ao mesmo tempo informa a consciência de classes sociais ativas” (HUNT, 2006, p. 456,
tradução nossa)9, Gramsci desloca o conceito do plano intelectual de um sistema filosófico
para o plano de formação de consciência popular ou senso comum, dando menos ênfase à
ideologia como ‘sistema’ integrado e coerente. A luta ideológica, assim, não é vista como
entre rivais, mas como compromisso prático em relação a modificações no senso comum,
ou consciência popular; a ênfase recai sobre as ideologias como processos ativos que
organizam as massas humanas e criam o terreno onde os homens se movem, tomam
consciência sobre suas posições e lutam (Idem).
Portanto, a criação de um novo bloco histórico pela classe subordinada pressupõe
tanto a criação de um novo sistema hegemônico, quanto a crise de hegemonia da classe
dirigente, que ocorre quando aqueles até então dominados passam a ocupar espaços de
forma organizada e apresentar suas reivindicações, mesmo que de forma limitada. A contrahegemonia seria, assim, “o processo pelo qual classes subordinadas desafiam a hegemonia
dominante e buscam suplantá-la por meio da articulação de uma hegemonia alternativa”
(HUNT, 2006, p. 458, tradução nossa)10. A contra-hegemonia não consiste, porém, em um
projeto de oposição pronto e acabado, mas começa a partir do que existe, ou seja, a partir
do estado atual dos indivíduos. Tal concepção requer um re-exame dos elementos que
constituem a hegemonia predominante, ou seja, trata-se de renovar e tornar-se crítico a
respeito de uma atividade que já existe. O primeiro passo para a construção da contrahegemonia consistiria em suplementar o que se encontra posto, adicionar ou ampliar um
discurso existente. Trata-se de um paradoxo em que é necessário lutar para alcançar o que
já se encontra proclamado pelo discurso hegemônico.
Para Laclau e Chantal Mouffe (1987), Gramsci insere-se em um momento de
transição no processo de desconstrução ou crise do marxismo. Para eles, o conceito de
hegemonia possibilita romper com a ideia de evolucionismo e de uma “lei necessária da
história”, proveniente do marxismo clássico, e abarcar uma nova lógica de constituição do
social típica do capitalismo tardio, marcado por um desenvolvimento desigual e por uma
pluralidade de demandas, muito além de demandas de classe. Laclau e Mouffe, porém, vão
além do conceito de hegemonia de Gramsci, para o qual o núcleo de toda articulação
hegemônico continua sendo uma classe social fundamental, e desconstroem a noção
mesma da classe social - que supõe a unidade de posicionamento entre sujeitos.
9

Versão original: “A coherent world-view, intellectually developed and at the same time informing the
counciousness of active social classes”.
10

Versão original: “the process by which subordinate classes challenge the dominant hegemony and seek to
supplant it by articulating an alternative hegemony”.
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Apesar de ainda afirmar o papel dirigente da classe operária, Gramsci representa
um divisor de águas do pensamento marxista por ampliar o terreno atribuído à
recomposição política e à hegemonia, superando a categoria leninista de “aliança de
classes”. A partir de uma liderança intelectual e moral, os grupos sociais afastariam-se de
uma defesa de interesses meramente corporativistas, unindo-se a outros setores, formando,
assim, uma vontade coletiva, uma ideologia capaz de unificar o bloco histórico (Idem).
É neste movimento do plano “político” ao plano “intelectual e moral” que se
opera a transição decisiva para um conceito de hegemonia que vai mais
além da “aliança de classes”. Porque se uma liderança política pode ser
estabelecida com base em uma coincidência de interesses conjunturais que
mantenha separada a identidade dos setores envolvidos, uma liderança
intelectual e moral supõe que há um conjunto de "idéias" ou "valores" que
são compartilhados por vários setores - em nossa terminologia, que certas
posições de sujeitos cortem transversalmente vários setores da classe.
Uma liderança intelectual e moral constitui para Gramsci uma síntese mais
elevada, uma “vontade coletiva” que, através da ideologia, passa a ser o
cimento orgânico unificador de um “bloco histórico” (LACLAU, MOUFFE,
1987, p. 116; tradução nossa).11

Considerados pós-marxistas, uma vez que utilizam a base teórica marxista, mas
questionando-a quanto à sua adequação à sociedade contemporânea, Laclau e Mouffe
preocupam-se com o momento de articulação política a partir do conceito de hegemonia. O
projeto socialista é por eles redefinido, sendo concebido como uma radicalização da
democracia, fundamentada na articulação de lutas sociais (plurais e multifacetadas) contra
todos os tipos de subordinação que marcam a contemporaneidade (Idem). Nessa transição
para o pós-marxismo, faz-se necessário, segundo os autores, superar uma visão da
sociedade como totalidade. O social é, assim, tido como incompleto e aberto, e nenhuma
lógica hegemônica consegue dar conta da totalidade do social. Além disso, afastam a ideia
marxista que dava protagonismo ao espaço econômico como autorregulado e determinante
dos demais espaços sociais. Para Laclau e Mouffe, sob uma perspectiva pós-estruturalista,
“a economia dificilmente poderia constituir sujeitos unificados através de uma lógica única
que ela mesmo não possui”12 (1987, p. 142). Logo, falar hoje em dia em unicidade da classe
operária torna-se impossível.

11

Versão original: “Es en este movimiento del plano «político» al plano «intelectual y moral» donde se opera la
transición decisiva hacia un concepto de hegemonía que va más allá de la «alianza de clases». Porque si un
liderazgo político puede establecerse sobre la base de una coincidencia coyuntural de intereses que mantenga
separada la identidad de los sectores intervinientes, un liderazgo intelectual y moral supone que hay un conjunto
de «ideas» o «valores» que son compartidos por varios sectores —en nuestra terminología, que ciertas
posiciones de sujeto corten transversalmente a varios sectores de clase. Un liderazgo intelectual y moral
constituye para Gramsci una síntesis más alta, una «voluntad colectiva» que, a través de la ideología, pasa a ser
el cemento orgánico unificador de un «bloque histórico»”.
12

Versão original: “la economía difícilmente podría constituir sujetos unificados a través de una lógica única que
ella misma no posee”.
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Portanto, não seria possível falar em hegemonia sem indecibilidade estrutural e
contingência. “O conceito de hegemonia supõe um campo teórico dominado pela categoria
de articulação. E esta supõe a possibilidade de especificar separadamente a identidade dos
elementos articulados”13 (Idem, p. 156-157). As identidades, assim, seriam puramente
relacionais, ou seja, não existe identidade que se constitua plenamente, toda identidade é
considerada instável e historicamente situada. A articulação, assim, é tida como “toda
prática que estabelece uma relação tal entre elementos, que a identidade destes resulta
modificada como resultado desta prática”14 (Idem, p. 176). O discurso consiste, assim, em
uma categoria que ressalta que o sentido de todo evento social não lhe é inerente, mas sim
resultado de um sistema de relações, que lhe dão sentido.
Nesse sentido, o conceito de antagonismo também consiste em um ponto central
para a teoria de Laclau e Mouffe. O antagonismo aponta para o limite de toda objetividade,
ou seja, constitui-se como experiência do limite social e a impossibilidade de sua
constituição plena. Não é possível, portanto, falar em uma reconciliação social final e de um
nós plenamente inclusivo. Logo, toda forma de consenso é resultante de uma articulação
hegemônica. Nesse sentido:

Em um sistema fechado de identidades relacionais, em que o sentido de
cada momento está absolutamente fixado, não há lugar algum para uma
prática hegemônica. Um sistema plenamente realizado de diferenças, que
excluiu todo significante flutuante, não abrirá o campo a nenhuma
articulação; o princípio de repetição dominaria toda prática no interior do
mesmo, e não haveria nada que hegemonizar. É porque a hegemonia
supõe um caráter incompleto e aberto do social, que só pode constituir-se
em um campo dominado por práticas articulatórias 15 (Idem, p. 229).

Logo, as condições necessárias ao estabelecimento de uma articulação hegemônica
dependem da presença de forças antagônicas, e da instabilidade das fronteiras que as
separam. A relação hegemônica torna-se possível a partir do fenômeno de equivalência e
do fenômeno de fronteira. A cadeia de equivalências seria a base para a formação de uma

13

Versão original: “el concepto de hegemonía supone un campo teórico dominado por la categoría de
articulación. Y ésta supone la posibilidad de especificar separadamente la identidad de los elementos
articulados”.
14

Versão original: “toda práctica que establece una relación tal entre elementos, que la identidad de éstos
resulta modificada como resultado de esa práctica”.
Versão original: “En un sistema cerrado de identidades relaciónales, en el que el sentido de cada momento
está absolutamente fijado, no hay lugar alguno para una práctica hegemónica. Un sistema plenamente logrado
de diferencias, que excluyera a todo significante flotante, no abriría el campo a ninguna articulación; el principio
de repetición dominaría toda práctica en el interior del mismo, y no habría nada que hegemonizar. Es porque la
hegemonía supone el carácter incompleto y abierto dé lo social, que sólo puede constituirse en un campo
dominado por prácticas articulatorias.
15
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nova hegemonia, e consistiria na simplificação do espaço político em dois campos
antagônicos e inconciliáveis. Na relação de equivalência, as diferenças mútuas são
canceladas ou redefinidas devido à centralidade do que é idêntico a todas elas, mas que
não podem ser construídos de maneira positiva (Idem). Assim, uma certa particularidade
assume a representação de uma universalidade incomensurável com a particularidade em
questão.

Trata-se

justamente

da

relação

hegemônica.

Consequentemente,

essa

universalidade encontra-se em constante tensão com as particularidades, e pode ser por
elas alterada. Ante os novos antagonismos sociais, a criação de uma nova hegemonia,
segundo os autores, ocorreria por meio de uma cadeia de equivalências entre várias lutas
contra diferentes formas de subordinação. A radicalização da democracia consiste, assim,
no caminho para uma luta hegemônica em direção a uma concepção aberta e plural da
sociedade.
Alan Hunt (2006), autor que se dedica à teoria da mobilização do direito, defende
que, por meio dos conceitos gramscianos de hegemonia e contra-hegemonia é possível
avançar positivamente na defesa do uso de estratégias jurídicas ou legais no contexto das
políticas sociais. A principal crítica daqueles que sustentam uma posição “anti-direitos”
consiste na atenção à chamada “ilusão gerada pela fé liberal em direitos” ou “mito liberal
dos direitos” (HUNT, 2006, p. 455). Criticam, assim, a ideia liberal segundo a qual aqueles
que sofrem desvantagens deveriam buscar reparação esforçando-se para que sua queixa
fosse legalmente reconhecida como um direito. O chamado “mito dos direitos” seria o
responsável por relacionar litigância e direitos com mudanças sociais. Hunt assinala que a
ideia de “mito dos direitos” é superada por teóricos que levantam a perspectiva de “direitos
sem ilusões”, na qual se reconhecem a importância dos direitos para as lutas sociais, porém
apenas como um dos veículos possíveis nos movimentos sociais progressistas. O autor
explora os conceitos de Gramsci para abrir uma nova visão no debate sobre direitos. Ele
avança e defende a tese de que para alcançar o projeto de estratégia política contrahegemônica é necessária a transição de um “discurso de interesses” para um “discurso de
direitos”.
Para Gramsci, a realização da contra-hegemonia envolve necessariamente intenção
e agência por parte de atores sociais específicos. A etapa mais importante para sua
formação seria justamente colocar os discursos em seus devidos lugares, os quais
permanecem construídos a partir de elementos hegemônicos, mas introduzem elementos
que transcendem tal discurso (HUNT, 2006). Não há necessidade de esse papel ser
atribuído a uma classe ou grupo específico, mas é essencial que a disputa conte com
capacidades estratégicas. “Estratégias envolvem a ideia de um papel especial para agentes
sociais que sustentem um compromisso com uma reflexividade auto-consciente sobre as
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condições e possibilidades de políticas transformadoras” (2006, p. 461, tradução nossa)16.
Uma das principais características de um projeto estratégico consiste em achar formas de ir
além das expressões limitadas de interesses imediatos de grupos sociais. Além disso, a
contra-hegemonia depende da luta contínua, dos atos subversivos do cotidiano e dos micro
momentos de resistência que impedem a ossificação das estruturas de poder. Assim,
analisar o uso do direito como instrumento de luta por mudança social perpassa a teoria
gramsciana de hegemonia, e pressupõe que os contextos institucionais da ação sejam
entendidos como resultados de um trabalho cultural de construção de conhecimentos
intersubjetivos, convenções e normas que moldam as ações sociais e são por estas
moldadas.

4. A RESSIGNIFICAÇÃO DO TERMO MARXISTA DETERMINAÇÃO

Nesse mesmo sentido, insere-se o autor e crítico Raymond Willians, que em seus
estudos sobre cultura, buscou reinterpretar o conceito marxista de “determinação”, a fim de
desarticular a ideia de cultura como produto necessário da estrutura econômica. Conclusão
semelhante pode ser extraída quando se substitui a cultura pelo Direito. Raymond Willians
foi o responsável por desenvolver o denominado materialismo cultural, uma teoria da cultura
a partir da revisão do marxismo e do desenvolvimento do conceito de hegemonia. Para
Willians (2011), a luta social se trava em toda a sociedade, e não apenas no contexto dos
meios de produção (como defendido por Marx). A disputa hegemonia versus contrahegemonia é, portanto, cultural. Entende-se cultura como “prática social que se dá entre
pessoas em situações específicas, portanto com significados específicos que podem variar e efetivamente variam - em diferentes situações sócio-históricas” (CEVASCO, 2001, p. 130).
Pode-se dizer que a cultura, assim como o direito, é um modo de vida, que constitui a
superestrutura social, e é determinada (segundo a tradição marxista) pela sua base (ou
infraestrutura).
A abordagem moderna para uma teoria marxista, para Willians, entretanto, deve
partir da revisão do termo “determinação” (constante na proposição de uma base
determinante e de uma superestrutura determinada), a qual acarretaria necessariamente,
segundo Marx, na dominação intelectual, ideológica e material pela classe dominante. A
determinação, longe de ser “uma causa externa que prediz ou prefigura por completo e que
de fato controla totalmente uma atividade ulterior” (WILLIAMS, 2011, p. 44), é entendida
como uma pressão que exerce constrangimentos e fixa limitações. A “superestrutura”,
Versão original: “Strategies involve the idea of a special role for social agents which sustain a commitment to a
self-concious reflexivity about the conditions and possibilities of transformative politics”.
16
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“área” onde se desenvolvem as atividades culturais e ideológicas, não é tida assim como
“reflexo” ou reprodução direta de uma base estável. A base, por sua vez, mais que um
modo de produção em um dado estágio de desenvolvimento, passa a ser analisada como
um processo, e não um estado uniforme e estático, em que relações econômicas e sociais
reais são exercidas com todas as suas variações e contradições.
A compreensão de “determinação”, “superestrutura” e “base” nos termos de Williams
é indispensável ao desenvolvimento da abordagem de hegemonia, conceito gramsciano
revisitado pelo autor. O conceito de hegemonia torna-se necessário para uma compreensão
de “totalidade” social que leve em consideração a noção de intenção. Uma noção de
totalidade como reconhecimento da existência de uma pluralidade de práticas sociais é
vazia de qualquer essência marxista. Mas, ao incorporar a ela as intenções regidas por uma
classe particular, que organiza a sociedade a partir de princípios específicos, mantém-se a
ênfase na superestrutura. Para Williams, “em todo esse tipo de aparato social e em uma
área decisiva da atividade e construção política e ideológica, se não formos capazes de ver
um elemento superestrutural, não seremos capazes de reconhecer a realidade” (Idem, p.
50).
A hegemonia, conforme desenvolvida por Gramsci, pressupõe algo total, mas não
apenas superestrutural - no sentido de uma mera ideologia formada por ideias,
pressupostos e valores abstratos e impostos por meio de uma manipulação. Trata-se de
uma “realidade de dominação” que “constitui mesmo a substância e o limite do senso
comum para muitas pessoas sob sua influência, de maneira que corresponde à realidade da
experiência social muito mais nitidamente que qualquer noção derivada da fórmula de base
e superestrutura” (WILLIAMS, 2011, p. 51-52).

A noção de intencionalidade torna-se

essencial quando vislumbra-se que em todas as épocas é possível notar um sistema central
de práticas, significados e valores dominantes e eficazes, que são organizados e vividos
pela sociedade em sua totalidade. Falar em intenção de classe é falar em “processo de
incorporação” (responsável por transmitir a cultura dominante) e em “tradição seletiva” (que
é assumida como a verdadeira tradição, como o “passado significativo”). A partir de tais
processos, alguns significados e valores são escolhidos e transmitidos enquanto outros são
negligenciados e encobertos. Trata-se de processos em contínua ação e adaptação, que
encontram-se de tal forma vividos e construídos socialmente que acabam por constituir-se
em um sentido de realidade para a maioria das pessoas de uma sociedade.
As leis, bem como as teorias e ideologias, como constituintes da superestrutura,
expressam e ratificam a dominação de uma classe particular, e estão em constante
dinamicidade. Para Williams (2011), não se pode falar de uma hegemonia única. Ao
contrário, seus alicerces devem ser constantemente recriados, renovados e defendidos,
sendo constantemente desafiados e, em alguns sentidos, modificados. Hegemonia,
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portanto, consiste em um processo ativo de produção, reprodução e mobilização do
consenso popular.

Nesse sentido, o autor reconhece os “significados e valores

alternativos”, aquelas práticas e sentidos alternativos de mundo que podem ser
acomodados pela cultura efetiva dominante não alterando a ordem e as definições centrais
admitidas. As demandas judiciais consistem em um exemplo do uso de práticas e de
argumentos que, apesar de levantar oposições e conflitos, estão delimitadas pelas
definições de uma ordem central. Por esse motivo, o uso de direito em lutas sociais é visto,
por muitos, como mera “ilusão de direitos”, que não consegue romper com a ordem posta.
Entretanto, ao lado das práticas, valores e significados alternativos à cultura
dominante, coexistem as formas opositoras. Para Williams (2011, p. 56), “a existência da
possibilidade de oposição e de sua articulação, o seu grau de abertura, e assim por diante,
mais uma vez dependem de forças sociais e políticas bastante precisas”. Dentro das
culturas alternativas e opositoras encontra-se a chamada cultura “residual”, aquela
proveniente de formações sociais anteriores, e que não pode ser expressa nos termos da
cultura dominante, mas que é praticada e vivida como resíduo. Trata-se da cultura
tradicional, que, em sua maior parte, acaba por ser cooptada pela cultura dominante. As
comunidades tradicionais (indígenas, pesqueiras e quilombolas, por exemplo) ilustram a
prática de culturas residuais, que, na defesa de suas tradições e modos de vida, buscam
resistir ante as pressões exercidas pela cultura dominante. Além da cultura residual,
Williams destaca a cultura “emergente” como aquela proveniente da criação contínua de
novos significados, valores, práticas, sentidos e experiências, ou seja, como resultado
mesmo da pluralidade das lutas sociais e políticas da contemporaneidade. A incorporação
de tais práticas, porém, é intentada de forma muito anterior e mais consistente pela cultura
dominante - que dificilmente dispensa novas áreas de experiência.
Diz-se que a prática alternativa consiste naquela que é diferente, mas não almeja
mudar a sociedade, como a opositora. A linha que separa práticas alternativas e opositoras
é muito tênue, e a incorporação de práticas emergentes ou residuais pela cultura dominante
pode acarretar a sua contestação e desrespeito “desde dentro”. O emprego de instrumentos
jurídicos na formação de repertórios de ações coletivas consiste justamente em uma forma
de contestação da ordem, ou seja, em uma prática não-hegemônica de luta por mudanças
sociais e políticas, por meio de um instrumento legitimado pela ordem hegemônica.
Como parte da superestrutura social, o direito é determinado pela infraestrutura
(“determinação” entendida aqui nos termos de Raymond Williams, como “pressão que
exerce constrangimentos e fixa limitações” - e não como imposição externa), e, assim como
a cultura, é continuamente construído, reformulado e questionado. Ele expressa e ratifica a
dominação da chamada classe dominante, ao mesmo tempo que é maleável às práticas e
sentidos alternativos e opositores. A possibilidade de utilização contra-hegemônica do
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direito, como instrumento de ações coletivas de movimentos sociais, reside justamente na
perspectiva de um conceito revisado de “determinação”, conforme sugerido por Williams. O
direito representa não apenas tribunais e normas, mas também a cultura e as relações de
poder de uma sociedade, e, como fator contingente, encontra-se em uma constante
reformulação, decorrente dos próprios usos que os indivíduos lhe dão. Compreender,
portanto, “determinação” nos termos defendidos por muitos marxistas, como controle total e
prefiguração por completo da “superestrutura” pela “base”, retiraria toda a possibilidade de
utilização tática, estratégica e contra-hegemônica do direito. São nos vieses e nas práticas
alternativas e opositoras, emergentes ou residuais, que se encontra a viabilidade dos usos
criativos de ferramentas institucionais. A hegemonia, como uma “determinação em
funcionamento e em processo” (HIGGINS apud CEVASCO, 2001, P. 149), exerce pressões
e impõe limites a atividades humanas, mas supera a perspectiva reducionista marxista, que
via a classe dominante instrumentalizando o direito e o Estado exclusivamente em busca de
seus próprios interesses.
A luta pelo reconhecimento e aplicação efetiva de direitos, portanto, pode revestir
um caráter contra-hegemônico à medida que realça, por meio de instrumentos jurídicos
reconhecidos socialmente e institucionalmente, novos significados, novas interpretações e
novos usos às práticas jurídicas. A utilização estratégica do direito no repertório de lutas de
movimentos sociais parte de usos inovadores, que empregam a Lei, as instituições jurídicas
e os discursos legais a favor de causas contra-hegemônicas, invocando a própria lógica de
direitos legais para demonstrar suas contradições, significados e possibilidades.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização de instrumentos jurídicos e discursos legais reconhecidos e legitimados
institucionalmente não significa, como defendido por muitos, uma necessária cooptação dos
movimentos sociais pelo sistema hegemônico. O direito, quando mobilizado de forma
inovadora, criativa e estratégica, pode funcionar como um importante instrumento de
amparo às lutas político-sociais.
Ferramentas legais podem ser mobilizadas das mais diversas formas como
resistência às esferas hegemônicas de dominação.A utilização de elementos institucionais
de forma alternativa ou opositora, a formação de novos discursos e perspectivas, e a ênfase
sobre as contradições do próprio sistema conferem um uso contra-hegemônico ao direito.
Normas legais permanecem plurais e em constante mudança quando são afirmadas por
aqueles que ocupam as margens do poder, os quais as revestem de significados e
interpretações,

segundo contextos histórico-sociais próprios. O emprego de estratégias
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legais e discursos jurídicos possui o potencial de gerar mudanças; agitar as hierarquias
existentes, catalisar transformações tanto dentro quanto fora de instituições legais.
Os micro momentos de resistência, que podem ocorrer por meio, por exemplo, de
uma ação judicial que questione a violação de direitos, colocam o sistema hegemônico em
movimento. Como salientado por Williams (2011, p. 52), a hegemonia tem seus
fundamentos e bases constantemente questionados e modificados e não é, de forma
alguma, rígida e pré-definida.
Para Gramsci, a realização da contra-hegemonia envolve necessariamente intenção
e agência por parte de atores sociais específicos. Não há necessidade de esse papel ser
atribuído a uma classe ou grupo específico, como defendido por Marx, mas é essencial que
a disputa conte com capacidades estratégicas. Estratégias envolvem o papel de agentes
sociais que sustentem um compromisso com uma reflexividade auto-consciente acerca das
condições e possibilidades de políticas transformadoras” (HUNT, 2006). Um projeto
estratégico consiste em achar formas de ir além das expressões limitadas de interesses
imediatos de grupos sociais. Utilizar ferramentas institucionais em defesa dos direitos dos
subalternizados

é, portanto, uma estratégia de resistência que decorre do uso da

criatividade, a partir de normas legais e arenas institucionais em constante variação no
tempo e no espaço.
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