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exigência imposta pelas leis da continuidade
histórica. (MUNIZ, 1986, p. 133)

RESUMO

O meio ambiente enquanto patrimônio coletivo exige sua proteção tanto pelo Estado quanto
pela Sociedade. A proteção estatal deve se dar em todas as funções estatais. A função
executiva é aquela que proporciona a defesa mais rápida e imediata do meio ambiente, porque
a Administração Pública pode atuar de ofício aplicando multas aos infratores. No entanto, a
aplicação das multas ambientais não prescinde de um processo administrativo dentro do
paradigma do Estado Democrático de Direito. A processualização da atividade executiva foi
proporcionada pela autonomia do processo administrativo, bem como pela relação existente
entre processo, Constituição e direitos fundamentais. Entretanto, a previsão de processo
administrativo ambiental deve ser feita por meio de lei e não por decreto, pois este no
ordenamento jurídico brasileiro só pode complementar a lei, permitindo sua aplicação e fiel
execução. A previsão normativa sobre a propriedade e liberdade das pessoas, não pode se dar
senão por meio de lei. Ademais, dispor sobre processo administrativo para a constituição de
multas ambientais é algo diferente de organizar o funcionamento da administração Pública.
Assim, somente por meio de um processo administrativo que assegure direitos e garantias
fundamentais poderá haver uma constituição e cobrança de multas administrativas, que sejam
ao mesmo tempo válidas e legítimas.
Palavras chave: Processo. Direitos Fundamentais. Democracia. Multas ambientais. Devido
processo constitucional

RIASSUNTO
L’ambiente in quanto patrimoni di tutti esige che sai protetto tanto dallo stato quanto dalla
Societá. La protezione statale deve comprenderne tutte Le funzioni. Le funzioni esecutiva é
quella che proporzione La difesa piu rápida id immediata dell’ambiente, poiché La pubblica
Amministrazione puó attuare in ufficio, applicanto multe agli infrattori. In ogni caso,
l’applicazione delle multe ambientale non prescinde da um processo amministrativo dentro Il
paradigma dello Stato Democratico di Direitto.La processualizazzione dell’ attivitá esecutiva
é stata afferto dall’autonomia Del processo amministrativo, cosi come dalla relazione
esistente tra processo, Costittuzione e diritti fondamentali. Peró, la previsione Del processo
amministrativo ambientale deve essere realizzata attraverso La legge e non per decreto, in
quanto questi nell’ordinamento giuridico brasiliano puó, soltanto, complementare La legge,
permettendo la sua aplpicazzione e la fidele esecuzione. La previsione normativa sulla
proprietá e la libertá delle persone, non puóavvenire se non attraverso la legge. Oltre a cio,
disporre sul processo amministrativo per la costituzione di multe ambientale e uma cosa
diversa dall’organizzare il funzionamento della Pública Amministrazione. Cosi, soltanto
attraverso um processo amministrativo che assicuri diritti e garanzie fondamentale potré
esistere la costituzione e la riscossione delle multe amministrative che siano allo stesso tempo,
valida e legittime.
Parola Chiave: Il Processo. Diritti fondamentali. Democrazia. Multe ambientali. il giusto
processo regolato dalla legge
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1 INTRODUÇÃO
O grau de proteção que determinado ordenamento jurídico confere ao meio ambiente
depende de sua base jurídico-moral ser centrada em uma inspiração antropocêntrica ou
ecocêntrica.
Estribados em uma ética ocidental judaico-cristã os antropocentristas, do mais
fundamentalista ao antropocentrista responsável, sempre enxergaram o homem como centro
de todas as coisas e do universo, senhor da natureza, devendo explorá-la e dela retirar seu
sustento de forma ilimitada, pois a natureza e os animais não gozariam de um valor de per si,
mas somente enquanto servissem ao homem e a seus caprichos. Depreende-se do exposto, que
estes teóricos, apoiados nas teorias econômicas desde o século XV, sustentavam que o homem
deveria explorar a natureza, mesmo sabendo que os recursos são escassos, apesar das
ilimitadas necessidades, pois, no futuro, a tecnologia seria capaz de repor ou substituir os
recursos naturais.
Em ponto contrário, se encontram os ecocentristas, cujo pensamento considera a
natureza e demais seres vivos como dotados de um valor especial e próprio, e não apenas
como coisa a serviço do Homem.
Nesse contexto, a Constituição Republicana de 1988, ao tratar do meio ambiente
como direito fundamental, adota uma concepção antropocentrista moderada ao consagrar a
teoria do desenvolvimento sustentável, cujas preocupações se voltam para o âmbito social,
econômico e ambiental, protegendo bens e valores naturais, paisagísticos, urbanísticos,
ecológicos e históricos, tendo sempre, porém, como centro de suas atenções o homem, pois o
desenvolvimento sustentável, como consagrado na Constituição de 1988, impõe ao Poder
Público e a coletividade “o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações”, assegurando a todos uma existência digna (BRASIL, 1988). A fim de reforçar a
teoria da sustentabilidade ambiental, nova chancela foi dada no documento final da
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável realizada em junho de
2012 na cidade do Rio de Janeiro (R+20) denominado The Future we want (O Futuro que
queremos).
Neste diapasão, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado um
direito fundamental de terceira dimensão. É, segundo Paulo Bonavides (2001), um direito
dotado de universalidade e elevado teor de humanismo, porque seu destinatário principal é o
homem.
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Em razão destas características, é indispensável uma efetiva proteção ao meio
ambiente. Tal proteção, conferida pelo ordenamento jurídico, vai ser tanto mais eficaz quanto
melhor e mais adequados forem os mecanismos postos à disposição e utilizados com maior
eficiência pela Administração Pública com o objetivo de evitar ou reparar o dano ambiental,
observando, sem concessões, os demais direitos e garantias fundamentais.
Assim, é necessário haver leis que criem um sistema de proteção adequada ao meio
ambiente. Entretanto, enquanto a função legislativa atua no plano abstrato, é indispensável
também haver um aparato judicial efetivo para assegurar a implementação dos direitos e
deveres relacionados ao meio ambiente quando este estiver ameaçado de violação, quando o
dano ambiental já tiver ocorrido e desde que haja provocação do interessado.
Ademais, não se pode olvidar, porém, que tão importante quanto o Legislativo e o
Judiciário é a atividade executiva que, por ter o dever de aplicar a lei de ofício, representa o
primeiro momento ou a medida vestibular que tem aptidão a oferecer uma resposta rápida,
imediata e concreta a qualquer agressão ou ameaça de agressão ao meio ambiente.
Nesse contexto, o presente trabalho focaliza a proteção propiciada pela
Administração Pública ao discutir a necessidade de haver um processo administrativo,
previsto em lei formal. Este processo administrativo ambiental deve assegurar os direitos e
garantias processuais fundamentais do cidadão na constituição de multas ambientais como
medida concretizadora do Estado Democrático de Direito, no âmbito da Função Executiva.
Entretanto, é necessário deixar claro que o móvel da presente pesquisa é a afirmativa de
Adolfo Merkl (1975) para quem “el derecho procesal administrativo no es más que um caso
particular del derecho procesal [...] y el procedimiento administrativo un caso particular del
procedimiento jurídico em general” (MERKL 1975, p. 279)1, entendendo, ainda o autor que “
El motivo político legislativo para la elaboración de un derecho procesal administrativo es el
empeño de proporcionar a los hombres [...] la misma seguridad de las relaciones jurídicas que
ofrece el derecho procesal judicial”. (MERKL, 1975, p 283)2
Para ilustrar essa a questão, pode-se recorrer ao processo Kafkaniano, que não
respeitava direitos e garantias processuais mínimas, trazendo transtornos para Josef K, o
protagonista de “O Processo” de Franz Kafka. A obra mostra que o processo em si já era
visto como problema e algo repugnante. Também François Rabelais, em sua histórica obra,
1

o direito processual administrativo não é mais que um caso particular do direito processual [...] e o processo
administrativo é um caso particular do processo jurídico em geral. (Tradução Nossa)
2
o motivo público legislativo para a elaboração de um Direito Processual Administrativo é o empenho de
proporcionar, aos indivíduos [...] a mesma segurança nas relações jurídicas que oferece o direito processual
judicial. (Tradução Nossa)
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“Gargântua e Pantagruel”, do século XVI, já criticava a falta de uma estrutura procedimental
normatizada, bem como a forma solipsista de julgar do juiz Bridoye, que decidia com base em
seus dadinhos da sorte, e assim explicava como se desenvolvia seu processo
Tendo bem visto, revisto, lido, relido, passado e folheado as queixas, adiamentos,
comparações, comissões, informações, antecipações, produções, alegações,
contestações, réplicas, tréplicas, pareceres, despachos, interlocuções, retificações,
certidões, protelações, escrituras, agravos, ressalvas, ratificações, confrontações,
acareações, libelos, apostilas, cartas reais, compulsórias, declinatórias,
antecipatórias, evocações, remessas, contra-remessas, baixas, confissões,
suspensões, prosseguimentos, e outros incidentes, provocados por uma ou outra
parte, como deve fazer o bom juiz [...], coloco na extremidade da mesa em meu
gabinete toda a papelada do réu e tiro-lhe a sorte, primeiramente, como vós outros,
senhores, [...]. Isso feito, coloco a papelada do autor, como vós outros, senhores, na
outra extremidade da mesa [...]. Igualmente tiro a sorte. [...]. E então uso os meus
dadinhos, como vós outros, senhores, segundo a lei [...]. Tenho outros dados bem
bonitos e harmoniosos, os quais uso, como vós outros, senhores, quando a matéria é
mais clara, quer dizer: quando a papelada é menor (RABELAIS, 2009, p.524-525).

Na continuação do romance, Trianquamelle, outra personagem, duvidando da
excelência do método, perguntou “[...] meu amigo, já que pela sorte dos dados fazeis os
vossos julgamentos, por que não o fazer quando as partes litigantes comparecem perante vós,
sem mais delongas? Do que vos servem os documentos e demais papéis contidos nos autos?”
(RABELAIS, 2009, p. 527). E, assim, após explicar que com o tempo todas as coisas se
evidenciam e amadurecem, Bridoye explica que “[...] detenho, dilato e adio o julgamento, a
fim de que o processo, bem ventilado, esmiuçado e debatido, chegue, pela passagem do
tempo, à maturidade, e de tal sorte, pelo que após advenha, se torne mais docemente
suportado pelas partes condenadas.” (RABELAIS, 2009, p. 528). Nesse contexto, mostrando
os inconvenientes e bestialidade do processo Bridoye revela que
Um processo em seu nascimento me parece, como a vós outros, senhores, informe e
imperfeito. Como um urso ao nascer não tem patas, nem peles, nem pêlo, nem
cabeça, não passa de um pedaço de carne, rude e informe. A ursa, à força de
amamentá-lo, o leva à perfeição dos membros [...]. Assim vejo eu [...] nascer o
processo, em seu começo informe e sem membros. Não tem mais que uma ou duas
peças; não passa de um feio animal. Mas quando fica bem grosso, bem ensacado,
bem cheio, podemos considerá-lo como verdadeiramente membrado e formado. [...]
Como vós outros, senhores, à semelhança dos meirinhos, porteiros dos auditórios,
bedéis, oficiais de diligências, chicanistas, procuradores, comissários, advogados,
inquiridores, tabeliães, notários, escreventes e juízes, [...] que, sugando bem forte e
continuamente as bolsas das partes, engedram em seus processos cabeças, pés,
garras, bico, dentes, mãos, veias, artérias, nervos, músculos, humores. São os sacos
de papelada [...]. A verdadeira etimologia do processo é que ele deve ter os sacos
cheios. (RABELAIS, 2009, p. 535-536, grifos nossos).

Desenhada essa contextualização e demonstrado que o processo já era visto como um
mal para a literatura romancista, é importante frisar que a proteção ao meio ambiente não
pode se dar a qualquer custo ou sacrificando outros direitos e garantias igualmente
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fundamentais, sob pena de essa tentativa de proteção se revelar frustrada, provocando efeitos
contrários. Com efeito, a aplicação de multas ambientais, por meio de um processo
normatizado, constitucional e democrático evita a declaração de nulidade das multas, pois
permite a correta identificação do infrator e da infração, assegurando o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Diante de tal quadro e no atual contexto jurídico, é notória a relação entre
Constituição, Processo e Direitos Fundamentais, mormente em razão do atual estágio do
Direito Constitucional Contemporâneo (neoconstitucionalismo), que fez irromper um
movimento de constitucionalização em todos os ramos do Direito. Tal movimento se
manifesta não só com a previsão de institutos de cada um desses ramos na Constituição, mas,
principalmente, porque a Constituição, entendida como uma ordem objetiva de valores vai
orientar e condicionar toda a hermenêutica jurídica, devendo as leis infraconstitucionais ser
interpretadas tendo como parâmetro a própria Constituição.
Nesta senda, revela-se salutar demonstrar a classificação que Alexy faz do meio
ambiente como direito fundamental completo, apresentando suas diversas características,
destacando-se sua faceta procedimental, nos seguintes termos
Um direito fundamental ao meio ambiente corresponde mais àquilo que acima se
denominou “direito fundamental completo”. Ele é formado por um feixe de posições
de espécies bastante distintas. Assim, aquele que propõe a introdução de um direito
fundamental ao meio ambiente, ou que pretende atribuí-lo por meio de interpretação
a um dispositivo de direito fundamental existente, pode incorporar a esse feixe,
dentre outros, um direito a que o estado se abstenha de determinadas intervenções no
meio ambiente (direito de defesa), um direito a que o Estado proteja o titular do
direito fundamental contra intervenções de terceiros que sejam lesivas ao meio
ambiente (direito a proteção), um direito a que o Estado inclua o titular do
direito fundamental nos procedimentos relevantes para o meio ambiente
(direito a procedimentos) e um direito a que o próprio Estado tome medidas fáticas
benéficas ao meio ambiente (direito à prestação fática). (ALEXY, 2008, p. 443,
grifos nossos).

Tomando por base esse contexto, é importante frisar que uma das formas de punir o
infrator se dá por meio da imposição de multas administrativas, em razão do descumprimento
da legislação ambiental e urbanística. A aplicação e a constituição destas multas, cuja
natureza jurídica é de crédito fiscal não tributário, para posterior cobrança pelo procedimento
da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6830/80), caso não haja o adimplemento voluntário, devem
ser realizadas por meio de um processo administrativo em que se garanta ao interessado o
exercício da ampla defesa e do contraditório em um processo com duração razoável
(BRASIL, 1988).
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Nesse ponto, já é importante demonstrar a atual concepção de processo, o que se faz
com base nos ensinamentos de Rosemiro Pereira Leal, para quem é ele “o conjunto de
princípios e institutos jurídicos reunidos ou aproximados pelo Texto Constitucional”. (LEAL,
2009, p. 100.)
De igual modo, para Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias (2010, p. 125), o devido
processo legal é “o principal alicerce do processo constitucional”. Segundo o autor (DIAS,
2010, p. 125), o processo merece ser compreendido como “um bloco aglutinante e compacto
de vários direitos e garantias fundamentais inafastáveis [...].” Em seguida, declina o autor o
conteúdo deste processo constitucionalizado, como será visto no momento adequado.
Revela-se, destarte, importante destacar o processo e seu conteúdo, pois de Rabelais
a Rosemiro Pereira Leal e a Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias o processo foi considerado
como besta, como um saco de papéis para depois se transformar numa instituição ou num
bloco de direitos e garantias fundamentais.
Nesta senda, a pesquisa proposta se abre à seguinte hipótese: a proteção ambiental
propiciada pela Administração Pública por meio de aplicação de multas deve ser realizada por
meio de um processo administrativo constitucional e democrático que assegure todos os
direitos e garantias fundamentais do cidadão.
Diante disso, o principal objetivo das multas ambientais não seria aumentar a
arrecadação do Erário, mas desestimular condutas danosas ao meio ambiente, bem como
punir as infrações que já foram praticadas de forma a compor uma rede estruturada para uma
eficiente proteção ambiental.
Neste prisma, o objetivo geral do presente trabalho consiste em analisar em que
medida a existência de um processo administrativo como requisito para a constituição das
multas ambientais, contribui para a efetiva proteção do meio ambiente, sem desrespeitar os
direitos e garantias fundamentais e os princípios do Estado Democrático de Direito.
Para atingir essa meta, traçam-se os seguintes objetivos específicos: (i) estudar o
conceito de paradigma, a origem e a evolução do Constitucionalismo, bem como a evolução
dos paradigmas jurídico-constitucionais, suas características gerais e o comportamento dos
das funções estatais; (ii) Verificar a existência de uma teoria geral do processo e a inclusão
nela do processo administrativo; (iii) Examinar o contencioso administrativo desde sua
origem, o direito administrativo e sua evolução do ato ao processo administrativo; (iv)
Descrever, de forma sucinta, a teoria de Bülow do processo como instrumento de jurisdição
de forma a aprofundar a análise crítica da relação jurídica no direito material e no direito
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processual, e como instituto do direito deve ser conformado na atualidade, em razão de sua
importância, ainda que histórica, no direito civil, administrativo e processual; (v) Abordar o
processo a partir de sua concepção estruturalista e constitucional democrática tanto no
processo judicial quanto no administrativo; e (vi) demonstrar o papel do processo
administrativo na constituição das multas ambientais como forma de legitimar sua cobrança ,
e assim, promover uma efetiva proteção ao meio ambiente.
Portanto, atendendo à Linha de Pesquisa "Direito, Planejamento e Desenvolvimento
Sustentável", pretende-se analisar a temática da presente proposta tendo como justificativa a
necessidade de uma correta atuação administrativa para se promover uma efetiva proteção ao
meio ambiente.
Apesar dos entes federados, em sua grande maioria, possuírem legislação a respeito
da constituição dos créditos tributários, cujos traços básicos são vazados na Constituição da
República de 1988 (artigo 5º, Incisos LIV, LV e LXXVIII) e no Código Tributário Nacional
(artigos 142 e seguintes), a legislação sobre a constituição de créditos não tributários é escassa
ou até mesmo inexistente em alguns Estados e na maioria dos municípios.
Tal fato faz com que na maioria das vezes as entidades federativas apliquem
analogicamente o procedimento previsto em lei para a constituição de créditos tributários,
que, não obstante, ferem, ordinariamente, a ampla defesa e o contraditório do cidadão.
Ademais, a regulamentação, quando existente, se dá por meio de decreto e não por meio de lei
em sentido formal, à semelhança do que ocorre na legislação federal (Decreto 6514/2008).
Assim, além de desrespeitar direitos e garantias fundamentais do cidadão na
aplicação das referidas multas, ainda que o objetivo seja a proteção de um direito difuso,
igualmente fundamental - meio ambiente ecologicamente equilibrado -, tal quadro levará
inevitavelmente à impunidade. Uma efetiva proteção do meio ambiente não é incompatível
com o respeito dos direitos e garantias fundamentais e sua observância permite, no caso em
questão, que a multa tenha um efeito preventivo, punitivo e pedagógico, impondo uma sanção
ao infrator para que ele repare o dano, não volte a cometer infrações, servindo, ainda de
exemplo para todos os demais potenciais infratores.
Ademais, acreditamos ser necessário pesquisar a História do Direito neste ramo do
ordenamento e pensamento jurídicos, principalmente em razão da recente promulgação da Lei
Complementar 140/2011, que “fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do
parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício
da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do
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meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das
florestas, da fauna e da flora” (BRASIL,2011).
Interessa-nos mais de perto o dispositivo do artigo 17 da referida lei complementar
que dispõe competir “ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o
caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar
processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo
empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada” (BRASIL, 2011). Ademais, segundo
dados do governo federal, do total de multas ambientais aplicadas somente 0,3% são
efetivamente arrecadadas pelo IBAMA e um dos principais fatores desta ineficiência é a
inobservância do devido processo legal.
Por sua vez, a metodologia do trabalho consiste, principalmente, na elaboração de
pesquisa bibliográfica acerca do objeto do presente estudo, utilizando-se, ainda, de
documentos que demonstrem a efetividade da arrecadação de multas ambientais pela União,
buscando, sempre, a compreensão do instituto do processo e do paradigma jurídicoconstitucional do estado democrático de direito em uma perspectiva dos direitos e garantias
fundamentais. Além disso, o estudo traz discussão subsidiada pelo ordenamento jurídico
brasileiro das questões implícitas nos objetivos desta proposta de trabalho, tendo em vista os
pressupostos teóricos pesquisados, desenvolvendo conteúdo que subsidie uma fundamentação
consistente da temática, prestando-se como embasamento para uma contribuição efetiva no
campo do Direito Público.
Para o desenvolvimento deste estudo serão utilizadas como fonte de pesquisa, em
especial, a legislação sobre o assunto (partindo-se da base constitucional sobre a matéria) bem
como a doutrina especializada existente. Quanto à estratégia metodológica (técnica de
pesquisa) ora adotada, destaca-se a pesquisa bibliográfica, priorizando a análise de conteúdo
como procedimento a ser utilizado para realizar a testagem das hipóteses propostas e alcançar
os objetivos específicos pretendidos.
Dessa forma, serão coletados dados e informações de legislações, doutrinas
específicas sobre o assunto, jurisprudências e artigos jurídicos publicados, cujo conteúdo será
analisado de forma dissociada das condições gerais em que foram produzidos, construindo,
segundo Miracy Barbosa de Sousa Gustin e Maria Tereza Fonseca Dias (2006, p.109), “um
novo discurso por meio de ‘traços de significação’, que resultam da relação dialética entre as
condições de produção do discurso objeto de análise e as novas condições de produção dessa
análise”.
Procurar-se-á, pois, na linha desenvolvida pelas autoras, produzir esquemas
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conceituais específicos, utilizando-se dos vários processos discursivos e argumentativos para
o convencimento sobre a validade dos esquemas propostos, destacando-se o papel do processo
como forma de legitimar a cobrança de multas ambientais.
Além disso, a presente pesquisa insere-se em perspectiva interdisciplinar, pois
procura coordenar conteúdos concernentes ao Direito Constitucional e ao Processual,
passando, ainda, por conceitos próprios do Direito Ambiental e Administrativo, no intuito de
analisar o objeto de estudo de forma completa e abrangente. Serão, pois, coordenados e
integrados conteúdos pertencentes a disciplinas diferenciadas no campo do Direito,
articulando-os de modo a desvendar o objeto pesquisado em todas as suas características
plurais, o que, por conseguinte, dará o tom interdisciplinar à presente pesquisa.
Ademais, na linha sugerida pelas Professoras Miracy Barbosa de Sousa Gustin e
Maria Tereza Fonseca Dias (2006), a pesquisa ora proposta insere-se na vertente teóricometodológica denominada jurídico-teórica, em busca da compreensão do papel do Processo
no ordenamento jurídico, dentro dos paradigmas jurídicos constitucionais, principalmente em
sua vertente democrática.
Dessa forma, desenvolveremos, predominantemente, o raciocínio do tipo hipotéticodedutivo, partindo de expectativas e conhecimentos prévios até a formulação de proposições
que serão testadas como soluções para os problemas levantados.
No que se refere aos tipos genéricos de investigações, serão utilizadas investigações
dos tipos histórico-jurídico, jurídico-compreensivo e jurídico-comparativo. Isso porque,
inicialmente, por meio da investigação histórico-jurídica, será analisada a evolução do
conceito dos direitos e garantias fundamentais e do Processo.
Ademais, por meio da investigação do tipo jurídico-compreensivo ou jurídicointerpretativo, procura-se decompor o problema jurídico detectado em seus diversos aspectos,
relações e níveis, analisando-o de forma a identificar as possíveis soluções apresentadas pelo
ordenamento jurídico vigente.
Assim é que a proposta de trabalho se ramifica em sete capítulos. No primeiro,
estudaremos noção de paradigma, a evolução do constitucionalismo, os paradigmas jurídicoconstitucionais do Estado Liberal, do Estado Social e a conformação das funções estatais
nestes momentos históricos com o objetivo de se compreender cada momento vivido pela
sociedade e o próprio Direito, já que ele regula as relações sociais e o próprio Estado.
No capítulo segundo, examinaremos o Estado Democrático de Direito, a teoria
procedimentalista da democracia de Habermas, a teoria agonísta da Democracia de Chantal
Mouffe e a conformação da função executiva e legislativa também com o objetivo de
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compreender este momento social e o Direito. Acreditamos que, dessa forma, é possível se
construírem, de maneira honesta, as críticas sobre diversos institutos jurídicos, bem como
suas evoluções. A conformação da função judicial (processo) é examinada nos últimos
capítulos, pois a compreensão do processo constitucional-democrático é essencial para as
conclusões deste estudo.
Já no capítulo terceiro, pesquisaremos a existência de uma teoria geral do processo,
uma vez que um dos objetivos do presente trabalho é aplicar no processo administrativo a
evolução constitucional e democrática já alcançada no processo judicial. Acreditamos que
uma das causas essenciais e indispensáveis da aplicação desta evolução e aproximação entre
estes dois fenômenos processuais é a efetiva existência de uma teoria geral do processo.
Em seguida, o capítulo quarto investiga a evolução do contencioso administrativo e
do próprio Direito Administrativo partindo do ato, passando pela relação jurídica
administrativa, até chegar ao procedimento ou processo administrativo. Além disso,
pesquisaremos a concepção de processo e procedimento para a doutrina, nacional e
alienígena, do Direito Adminstrativo.
No capítulo quinto, por sua vez, estudaremos a teoria do processo como relação
jurídica, por ter sido a teoria que veio trazer grandes transformações no estudo do processo e
por ser adotada, ainda, por respeitável setor doutrinário. Como a relação jurídica é um ponto
comum tanto no processo judicial como no processo administrativo, será feita sua análise
desde a concepção pelos civilistas, seguindo a proposta da obra de Bruno Torquato de
Oliveira Naves (2010), até seu emprego no processo. Neste capítulo também é estudada a
teoria da relação jurídica segundo o autor americano Wesley Newcomb Hohfeld de forma a
demonstrar se, por meio da purificação da linguagem jurídica, ainda é possível falar de um
aspecto correlacional entre as partes no processo.
Ato contínuo, no capítulo sexto, analisaremos a teoria do processo como
procedimento em contraditório segundo Elio Fazzalari e Aroldo Plínio Gonçalves, bem como
a teoria constitucionalista e democrática do processo, que representam um momento a partir
do qual a concepção de processo judicial começa a se distanciar da concepção de processo
para a doutrina administrativista. Para que esta investigação seja completa, é necessário
estudar o neoconstitucionalismo e a constitucionalização do Direito e do processo.
À derradeira, no capítulo sétimo, investigaremos o fenômeno da processualização da
atividade executiva, por meio da análise da autonomia científica do processo administrativo e
da relação que deve ser estabelecida entre Constituição, Direitos Fundamentais e Processo
como elementos oportunizadores para a aplicação do processo constitucional democrático no
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âmbito do processo administrativo. Com isso, pretende-se compreender o contexto de atuação
da atividade administrativa e, por fim, justificar a necessidade de haver um processo
administrativo previsto em lei para a constituição de multas ambientais.
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2 OS PROJETOS LIBERAL E SOCIAL DE SOCIEDADE E SUAS IMPLICAÇÕES
NO DIREITO
O objetivo deste capítulo é compreender dois momentos e movimentos históricos: o
Liberalismo e o Socialismo, bem como apontar seus reflexos no ordenamento jurídico. Buscase demonstrar como essas ideias influenciaram o Direito, o exercício das funções legislativa,
executiva e judiciária, bem como a concepção de sociedade.
A tensão entre liberdade e igualdade permeia a vida do homem desde os primórdios.
Nesse contexto, encontram-se momentos em que o Estado se fez mais presente nos cenários
econômico e social na tentativa de propiciar maior igualdade entre os governados, reduzindo,
porém, o espaço de liberdade do povo, mas, por outro lado, serão identificadas circunstâncias
históricas em que a presença do Estado é mais tímida, alargando o espectro de liberdades do
cidadão, o que sempre provocou maior desigualdade entre os homens.
Assim, a relação entre liberdade e igualdade nas diversas sociedades no curso da
história mundial é ilustrada por Norberto Bobbio (2004, p.62) ao sustentar que “as sociedades
reais, que temos diante de nós, são mais livres na medida que são menos justas e mais justas
na medida que são menos livres”.
Dessa forma, a história se revela como um encadeamento de fatos e acontecimentos
com características cíclicas, como um pêndulo na busca de um equilíbrio na relação Estadoindivíduo e na relação entre liberdade-igualdade, o que nos permite encontrar momentos em
que, ora o Estado tem mais poderes e intervém de forma mais agressiva na vida da sociedade,
ora momentos em que ele se abstém daquela intervenção, ou por estar desorganizado ou por
vigorar uma concepção em que o indivíduo é considerado o valor supremo da sociedade. Na
concepção de Boaventura de Sousa Santos (1999, p.3), “a flecha do tempo é quando muito
uma espiral”.
Essa ordem de ideias é timbrada por Jellineck
Ao redor de dois pontos candentes gira toda a vida do gênero humano: o indivíduo e
a coletividade. Compreender a relação ente ambos, unir harmoniosamente essas duas
grandes potências que determinam o curso da história, pertence aos maiores e mais
árduos problemas com que a ciência e a vida se defrontam. Na ação, como no
pensamento, prepondera ora um, ora outro dentre esses fatores (JELLINECK , 1911
apud BONAVIDES 2007, p.53-54).

Essas relações conflitivas ou essa busca eterna pelo equilíbrio entre as diversas
concepções e valores da sociedade (igualdade x liberdade e holismo x individualismo), no
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entanto, não têm o condão de eliminar o outro, pois a tensão, apesar de contínua, não é
esterilizante.
Nesse sentido, é importante citar a lição de Menelick de Carvalho Netto ao ensinar
que os paradigmas “[...] tendencialmente se sucedem em um processo de superação
(aufheben), muito embora aspectos relevantes dos paradigmas anteriores, inclusive o da
antiguidade, ainda possam encontrar, no nível fático, curso entre nós [...]”. (CARVALHO
NETTO, 2004, p. 29-30). Tal fato exige nova interpretação dos textos constitucionais e legais.
Ao introduzir a análise dos referidos projetos de sociedade no campo do Direito,
passa-se a denominá-los de paradigmas jurídico-constitucionais. Precisa-se, contudo, de breve
síntese, para atingir nossos objetivos, compreender o conceito de Paradigma e a evolução
histórica do Constitucionalismo.
No entanto, é importante destacar que a opção pelo termo “Projeto de Sociedade”
não fora sem propósito. Nos paradigmas jurídico-constitucionais dos Estados Liberal e Social
não era dada ao indivíduo a busca por uma plena concepção de vida de acordo com seu
entendimento, projeto, visão de mundo ou desejo pessoal.
As concepções de democracia vigentes eram, respectivamente, a democracia liberal e
a democracia republicana. Segundo Menelick de Carvalho Netto (2003), haveria maior espaço
democrático, quando houvesse menores limites impostos pelo ordenamento jurídico à vontade
dos cidadãos, e, por outro lado, haveria menor espaço para a manifestação da vontade
popular, quanto maiores limites fossem impostos pela própria Constituição.
Nesse contexto, o cidadão era visto apenas como destinatário, consumidor ou cliente
e não coautor ou produtor das normas jurídicas que regulavam sua existência. Tais cenários
antecipavam, assim, um modelo ou determinado ideal de sociedade o qual o homem teria de
acatar sem maiores condições de determinar seu próprio destino, conforme demonstra
Habermas (2003), como se fosse um ser débil, eternamente núbel ou imberbe. Para Andréa
Alves de Almeida,
Tanto a visão liberal quanto a republicana miniminizam a liberdade crítica do
homem indispensável para a construção de uma sociedade aberta. Enquanto os
republicanos acabam instituindo um estado Paternalista, responsável por todas as
decisões, reduzindo a importância da iniciativa individual e a responsabilidade
pessoal, a visão liberal por ser cética acaba interpretando o sistema jurídico de
maneira fechada, sem possibilidade de o homem através do direito transformar ou
influenciar a realidade social. (ALMEIDA, 2005,p.56)

Essa redução de liberdade crítica do homem e sua dominação espiritual e social pelo
Estado são ilustradas por Menelick de Carvalho Netto (2004, p.25-26) quando afirma que o
não reconhecimento de direitos ao homem em razão de sua qualidade de cidadão de segunda
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classe “só faz eternizá-lo como cliente, como um dependente da burocracia que o tutela e que,
aliás, é a primeira interessada em que ele continue a ser considerado imaturo e incapaz de
exercer cidadania, preservando assim seu poder de definir tudo o mais por ele”.
Já na visão de Habermas (2003, p. 145-146), tanto no Estado Liberal quanto no
Estado Social, desaparece o referencial intrínseco que deve existir entre a autonomia privada e
a autonomia do cidadão, e consequentemente, “o sentido democrático de auto-organização de
uma comunidade jurídica”, limitando-se a disputa entre ambos os paradigmas “à
determinação dos pressupostos fáticos para o status de pessoas do direito em seu papel de
destinatárias da ordem jurídica”, sem que essas pessoas participassem da formação da vontade
política ou pudessem se autodeterminar na condução de sua concepção de vida.
Nesse sentido, os projetos liberal e social impediam que o cidadão pudesse decidir
isoladamente por si ou discursivamente, junto com os seus pares, sobre seu destino, já que
este dependeria de uma concepção ou projeto unilateral dos dirigentes do Estado, sem a sua
interferência, pois a democracia era entendida ora como uma manifestação de vontade de um
governo (elite especialista) legitimado pela maioria - democracia liberal -, ora como um
processo de autoconscientização e diálogo entre os cidadãos.
Assim, uma elite iluminada e virtuosa pressuporia o fim ou bem comum buscado
pelo cidadão – democracia republicana -, repita-se, em um ou outro caso, sem a participação
do cidadão. Marcelo Galuppo identifica a questão de existência de um projeto social tanto no
liberalismo quanto no socialismo, pois o Estado Liberal buscava erradicar “[...] os projetos e
valores divergentes pela imposição dos projetos e valores “dominantes” e o Estado Social
procurava impor um “projeto alternativo” e arbitrário ao poder econômico, integrando mais
que incluindo aqueles historicamente excluídos do projeto majoritário [...]”. (GALUPPO,
2002, p. 21-22)
Nesse contexto, com destaque pela busca de equilíbrio entre os valores liberdade e
igualdade, antes de se estudar a relação entre eles nos diversos momentos do
constitucionalismo antigo e contemporâneo, passa-se a analisar o conceito de Paradigma, sua
evolução histórica, acepções e funções.

2.1 A noção de Paradigma
A análise do objeto de qualquer ciência pressupõe a compreensão do momento
histórico em que os sujeitos e o objeto estavam inseridos, sob pena de se cometer grave
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injustiça. Afirma Francisco Amaral (2006, p.110) “ser impossível uma perfeita compreensão
do fenômeno jurídico, sem o recurso à investigação histórica”.
As condições históricas e o estágio da evolução humana em determinado período, de
acordo com Bobbio (2003, p. 90-91), são marcados por “certas transformações sociais e certas
inovações técnicas que fazem exigir novas exigências, imprevisíveis e inexequíveis antes que
essas transformações e inovações tivessem ocorrido”, além de condicionar e influenciar a
concepção de mundo, e, no nosso caso, a criação, interpretação e aplicação do Direito, já que
aquelas transformações e inovações vão levar ao surgimento paulatino de novos direitos e à
conformação dos já existentes, que exige uma nova compreensão do Direito e da Sociedade.
Tal exigência é cumprida de forma satisfatória pela compreensão dos paradigmas
tanto da antiguidade quanto da modernidade e pós-modernidade, os quais nos permitem, por
serem “vetores interpretativos”, como sintetiza Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira (2004, p.
198-199), entender os direitos de liberdade e de igualdade em novas conformações, consoante
os condicionamentos fáticos e jurídicos de cada momento histórico, bem como a percepção
dos diversos contextos sociais.
Influenciado pela teoria de Habermas, Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira afirma
que
O uso da noção de paradigma pretende estabilizar a tensão entre realidade e
idealidade, pois, segundo tal noção haveria um horizonte histórico de sentido, ainda
que mutável, para a prática jurídica concreta, que pressuporia uma determinada
“percepção” do contexto social do Direito, a fim de se compreender em que
perspectiva as questões jurídicas deveriam ser interpretadas para que o Direito possa
cumprir seu papel nos processos de integração social. (OLIVEIRA, 2004, p.198199)

Diante disso, questiona-se qual o significado de “Paradigma”? A concepção
platônica de “modelo” e a aristotélica de “exemplo” não explicam em sua inteireza o conceito,
nem deixam claras as funções do termo. Influenciado pelas lições de Hans Georg Gadamer e a
“virada hermenêutica” que este empreendeu nas ciências humanas e sociais, segundo
Carvalho Netto (2004), Thomas Kuhn (2003, p.28) pretendeu oferecer um conceito atual de
paradigma na seara da filosofia da ciência ao identificá-lo como “realizações científicas
universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções
modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência”.
Na concepção de Vinícius Thibau (2011), após as severas críticas perpetradas por
Margaret Masterman ao identificar vinte e uma acepções diferentes utilizadas por Thomas
Kuhn em sua obra, o autor americano aperfeiçoou o conceito anterior para considerar
paradigma como “matriz disciplinar”.
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No âmbito jurídico, encontra-se no vocábulo “teoria” a definição mais simples, não,
porém, menos acertada de “paradigma”.
Acerca do conceito de paradigma, é importante transcrever o duplo aspecto de sua
noção apresentada por Menelick de Carvalho Netto:
Por um lado, possibilita explicar o desenvolvimento científico como um processo
que se verifica mediante rupturas, através da tematização e explicitação de aspectos
centrais dos grandes esquemas gerais de pré- compreensões e visões de mundo, [...]
que a um só tempo torna possível a linguagem, a comunicação, e limita ou
condiciona o nosso agir e a nossa percepção de nós mesmos e do mundo. Por outro,
também padece de óbvias simplificações3, que só são válidas na medida em que
permitem que se apresentem essas grades seletivas gerais e pressupostas nas visões
de mundo prevalentes e tendencialmente hegemônicas em determinadas sociedades
por certos períodos de tempo e em contextos determinados. (CARVALHO NETTO,
2004, p.29)

O que é preciso ficar claro é que, mesmo entendida como modelo, realização
científica, matriz disciplinar ou teoria (no campo do Direito), com funções de estabilizadora
de tensões ou fornecedora de soluções modelares, de auxílio na compreensão e percepção do
mundo, de informadora e conformadora da aplicação do Direito e de servir como norte
interpretativo para a compreensão de normas e princípios, a mudança de paradigma ou teoria,
em razão do movimento cíclico e pendular inevitável da história na prevalência, ora do
indivíduo, ora da coletividade, ora da Liberdade, ora da Igualdade, não se dá sem resistências
do próprio homem. É o que nos afirma Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira,
Todo processo de alteração de paradigma, quer seja na ciência, quer seja na vida,
não se dá sem resistências. Afinal, não são todos os que, abertamente, reconhecem o
esgotamento de uma concepção de mundo na qual construíram seu modo de
compreender o trabalho científico, assim como a si próprios. O paradigma no qual
nos movemos é constitutivo de nós mesmos. Ultrapassá-lo no sentido de sermos
capazes de adquirir um novo horizonte de possibilidade de doação de sentidos à
nossa auto-compreensão e à sociedade, ao mundo e à vida, mais amplo, rico e
complexo do que o anterior, é saltar para além da linha de Rhodes, que um
paradigma pode representar. Implica reconhecer, por um lado, o caráter finito,
falível e precário da condição humana, algo que exige o aprendizado crítico e
reflexivo em face de tradições sempre carentes de justificação, e requer o quase
sempre doloroso abandono daquilo que mais óbvio, natural, certo e assentado até
então nos parecia. (OLIVEIRA, 2005, on line)

Compreender a noção de paradigma é importante para se avaliar as condicionantes
de cada momento histórico para que a análise crítica realizada, v.g, sobre determinado
fenômeno ou instituto naquele período não se torne vazia ou injusta, e, em razão disso, um
3

Segundo Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira (2004, p. 199), “no que se refere especificamente à aplicação
jurídica, uma reconstrução paradigmática do Direito combinaria história e teoria, procurando retirar dos ombros
do operador jurídico um papel ou encargo que só poderia ser desempenhado por um juiz Hércules: uma vez
reconstruído o paradigma, ter-se-ia, sem maiores mediações, um vetor interpretativo já presente e efetivo para a
resolução de questões jurídicas”.
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novo paradigma supera o anterior justamente pela alteração das condições tecnológicas e
sociais que uma sociedade experimenta no decurso da sua história. Diante disso, buscamos
demonstrar agora a evolução do constitucionalismo, sua concepção, conceito e origens, antes
de se estudarem os paradigmas do Estado liberal e social.

2.2 O Constitucionalismo
O significado do termo constitucionalismo, bem como a sua origem histórico-jurídica
não encontra consenso entre os estudiosos. Alguns, na esteira Loeweisntein (1979), entendem
que o constitucionalismo possui origens remotas na antiguidade. Outros, como Alexandre de
Moraes (2003, p.36), sustentam que o constitucionalismo surgira na idade moderna com a
promulgação das constituições escritas dos Estados Unidos de 1787 e da França de 1791,
apresentando como traços marcantes a “organização do Estado e limitação do poder estatal,
por meio da previsão de direitos e garantias fundamentais”.
A identificação da origem do constitucionalismo vai depender da acepção que cada
autor tem do vocábulo. André Ramos Tavares (2003) demonstra que o termo pode ter quatro
acepções. Em um primeiro sentido, seguindo os ensinamentos de Gustavo Zagrebelsky,
identifica-se como um movimento sócio-político, cujo objetivo é limitar o poder do seu
detentor, e, se assim for, pode-se afirmar, como será mostrado, que a origem do
constitucionalismo está na antiguidade. O segundo sentido coincidiria com a exigência de que
as constituições dos estados fossem escritas e sistematizadas em um único documento, e,
nesta acepção, a origem do constitucionalismo estaria na idade moderna. No terceiro sentido,
indicaria a função e a posição da constituição nos Estados e, por fim, em uma acepção, que o
autor indica como restritiva, o termo estaria identificado com a evolução históricoconstitucional de cada Estado.
Já Kildare Gonçalves de Carvalho (2008) o compreende em termos jurídicos e
sociológicos. A partir de sua definição, pode-se inferir que o constitucionalismo tem origens
remotas, pois como sistema normativo possui na constituição sua razão de ser e, no aspecto
sociológico, daria sustentação social à limitação do poder estatal, já que é a Constituição que
assegura o ideal de liberdade humana por meio “[d]a criação de meios e instituições
necessárias para limitar e controlar o poder político, opondo-se desde sua origem, a governos
arbitrários, independente de época e lugar”, consoante Dirley da Cunha Júnior (2008, p. 29).
Canotilho (2003, p. 51) vai entender o constitucionalismo como uma “teoria (ou
ideologia) que ergue o princípio do governo limitado indispensável à garantia dos direitos em
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dimensão estruturante da organização político-social de uma comunidade”. Aceita, portanto, o
mestre luso o constitucionalismo com origens remotas, identificando o constitucionalismo
moderno como uma “técnica específica de limitação do poder com fins garantísticos” e no
fundo uma “teoria normativa da política”.
Entendemos esta posição a mais adequada por fazer a distinção entre o
constitucionalismo antigo e o constitucionalismo moderno4, pois, como sustentado acima, a
identificação de sua origem depende do conceito e da acepção que se tem do termo.
Em qualquer sociedade politicamente organizada, havia e haverá uma forma ou outra
de Constituição, já que o homem sempre buscou a liberdade e a limitação do poder arbitrário
de quem o detinha. Entretanto o que vai distinguir as espécies de constitucionalismos é o fato
de, no moderno, haver a previsão da separação de poderes estatais, bem como a consagração
de direitos e garantias fundamentais, em maior ou menor grau com variações de tempo e
espaço, numa constituição escrita. Nas palavras de Loewenstein5 (1979, p. 89), “para que un
estado sea «constitucional», tiene que tener una «Constitución» que puede estar formulada por
escrito en un documento, o bien puede estar cristalizada en las costumbres y en las
convicciones de un pueblo”.
As cartas constitucionais escritas representam um grande marco entre as concepções
de constitucionalismo, sendo marca registrada do constitucionalismo moderno. Em algumas
organizações sociais anteriores ao século XVIII, havia governos constitucionais em que as
limitações do exercício do poder político se encontravam nos costumes e nas convicções
destas sociedades, sem se cogitar a necessidade de uma constituição escrita. Exemplo que se
perdura no tempo, conforme ensina Loewenstein (1979, p. 195), é o da Grã Bretanha onde
“las garantías de los derechos fundamentales están enraizadas en las convicciones jurídicas
del common law y los tribunales se encargan de su observancia”6.
O conceito de constituição acaba por ser, assim, ideal em razão das referidas
variações provocadas especificamente pela história e cultura dos diferentes povos, cujo
modelo organizacional pode ter fundamentos diversos, sejam jurídicos, fáticos, religiosos ou
nos próprios costumes, que, em todo caso, impõe limites aos detentores do poder capazes de
garantir os direitos individuais, ainda que não timbrados de fundamentais.
4

Características da constituição moderna apontadas por Canotilho: (2004, p.52) “ (1) ordenação jurídico-política
plasmada num documento escrito; (2) declaração, nesta carta escrita, de um conjunto de direitos fundamentais e
do respectivo modo de garantia; (3) Organização do poder político segundo esquemas tendentes a torná-lo um
poder limitado e moderado.”.
5
“Para que um Estado seja constitucional, tem que ter uma Constituição que pode estar formulada por escrito em
um documento, ou bem pode estar cristalizada nos costumes e nas convicções de um povo. (Tradução livre)
6
“As garantias dos direitos fundamentais estão enraizadas nas convicções jurídicas da commom law e os
tribunais se encarregam de sua observância”. (Tradução livre).
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2.3 A evolução histórica do constitucionalismo

Segundo Loewenstein (1979), o primeiro povo a praticar o constitucionalismo foi o
povo hebreu, que viveu sob um regime teocrático. Apesar da origem divina do soberano e da
ausência de leis elaboradas pelos homens, o poder popular não era ilimitado, porque “el
dominador, lejos de ostentar un poder absoluto y arbitrario, estaba limitado por la ley del
Señor7, que sometía igualmente a gobernantes y gobernados: aquí radicaba su constitución
material8.”
Outra forma de constitucionalismo se encontra na antiguidade clássica, representado
pela democracia direta das Cidades-Estados gregas. Fala-se em democracia direta, pois havia
uma identidade completa e perfeita entre governantes e governados.

De acordo com o

entendimento de José Tarcísio de Almeida Melo (2008), com as assembleias populares, não
houve necessidade de se fazer distinção entre constituição formal e material, ou mesmo de se
afirmar a supremacia da constituição. Necessário relembrar, porém, que, na Grécia antiga, a
noção de cidadão era muito restrita, deixando de lado, crianças, mulheres, escravos e,
principalmente, os povos bárbaros. No sistema grego, havia diferentes funções estatais
distribuídas entre diferentes pessoas, vale dizer, o poder não estava concentrado na mão de
uma única pessoa. No entanto, tais virtudes se converteram em vícios, nas palavras de
Loewenstein (1979), não alcançando as Cidades-Estados, em momento algum, estabilidade
interna ou equilíbrio no exercício do poder.
Já na república romana, começou a haver a distinção entre direito público e direito
privado promovida por Ulpiano. Os interditos buscavam limitar o direito estatal, garantindo
direitos individuais de natureza privada, que em nada se assemelham com os atuais direitos
fundamentais do ser humano. Com acerto, explica Fustel de Coulanges
É, portanto, erro grosseiro, entre todos os erros humanos, acreditar-se em que, nas
cidades antigas, o homem gozava de liberdade. O homem não tinha sequer a mais
ligeira ideia do que esta fosse. O homem não julgava que pudesse existir com
direitos em face da cidade e de seus deuses. [...] O sistema de governo tomou vários
nomes, sendo de uma vez monarquia, de outra vez aristocracia, ou ainda uma
democracia, mas com nenhuma dessas revoluções ganhou o homem a sua verdadeira
liberdade, a liberdade individual. Ter direitos políticos, poder votar e nomear
magistrados, ser arconte, a isto se chamou liberdade, mas o homem no fundo nunca
foi mais do que escravo do Estado. Os antigos, sobretudo os gregos, exageraram
sempre a importância e os direitos da sociedade. (COULANGES, 2009, p. 252)
7

Bíblia Sagrada.
“O dominador, longe de ostentar um poder absoluto e arbitrário, estava limitado pela lei do Senhor, que
submetia igualmente governantes e governados: aqui radicava sua constituição material”. (Tradução livre).
8
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Na esteira de Maurício Fioravanti (2001), lembra-se que as constituições, na
antiguidade clássica, não guardam nenhuma relação com as modernas, pois aquelas não
possuíam o status de norma jurídica, mas representavam apenas um grande projeto de
conciliação social e política entre os indivíduos e o soberano.
Avançando para a Idade Média, que é o período compreendido entre a conquista de
Roma até a queda de Constantinopla (476 d. C -1453 d. C), será mostrado que a maior
contribuição para o constitucionalismo moderno virá da Inglaterra. O mundo neste momento
vivia uma época de obscurantismo político com ordens morais, tribais, eclesiásticas, bem
como ordens baseadas nos costumes e nas tradições pulverizando o exercício e o fundamento
do poder político com a presença de “ordenamentos sucessivos e excludentes entre si,
consagradores dos privilégios de cada casta e facção de casta, consubstanciados em normas
oriundas da barafunda legislativa imemorial”, conforme abalizada doutrina de Menelick de
Carvalho Netto (2004, p.30).
O mundo conhecido estava dividido em feudos ou tribos, os estados nacionais ainda
não haviam se formado e a teoria da origem divina dos poderes do rei sustentava o poder
deste na Europa, que, por tal origem, era ilimitado e absoluto, pois só a Deus o rei deveria
prestar contas. Livres somente eram os Barões, donos de grandes porções de terras, que
sustentavam a vida palaciana com os tributos pagos ao rei.
O rei inglês João Sem Terra, para encobrir as dívidas causadas por fracassadas
cruzadas e pelos luxos e caprichos palacianos, resolve, então, aumentar pesadamente os
impostos, o que leva a uma reação dos senhores feudais. Em 15 de junho de 1215, foi
assinada a Magna Carta, conforme relata José Tarcísio de Almeida Melo (2008, p. 13), “um
contrato de direito privado entre a aristocracia feudal e o senhor territorial, a quem se renova
sua homenagem como contraprestação pelos direitos garantidos”.
A Magna Carta é o documento político que representa um movimento de conquistas
de liberdades individuais restrita aos Barões9, caracterizada como uma reação contra os
abusos da coroa inglesa. Após o Édito de Conrado II (Decreto Alemão de 1037, por meio do
qual até mesmo o imperador ficou submetido às “leis do Império”), desta Carta se infere
novamente a noção de devido processo legal na expressão “lei da terra” (per legem terrae) em
seu artigo 39. No entanto, a locução due processo of law só aparece em um documento
baixado pelo rei Eduardo III em 1354 denominado Statute of Westminster of the Liberties of
London.
9

É significativo o fato de a Magna Carta estar escrita em latim, o que demonstra claramente o número reduzido
de destinatários.
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Na Idade Média, vão surgir inúmeros documentos políticos que irão reforçar a busca
pela limitação do poder estatal e pela previsão de direitos e garantias fundamentais, podendo
ser considerados o gérmen do constitucionalismo moderno. Surgem assim os pactos (Magna
Carta de 1215, Petition of Rights de 1628 e Bill of Rigths em 1689), forais e as cartas de
franquia que, segundo Ferreira Filho (2003, p. 5-6), “firmaram a ideia de texto escrito
destinado ao resguardo de direitos individuais”.
Na mesma linha de raciocínio, surgem, com as doutrinas do pacto social, os
denominados “Pactos Subjectionis”, utilizados em vários territórios da Europa ocidental
“onde o povo confiava no governante, na crença de que o governo seria exercido com
equidade”, explica Kildare Gonçalves Carvalho (2008, p. 5), legitimando a quebra dessa
fidúcia, a invocação do direito de resistência e a rebelião do povo, que não mais se sujeitaria
ao monarca.
A doutrina das “leis fundamentais do reino” surge primeiramente na França, com
uma ideia de estabilidade e de existência de regras que se encontrariam acima e fora do
alcance do soberano. Esta teve, na Inglaterra, ampla aceitação, sendo utilizada como
justificativa por ambos os lados na luta entre o parlamento e o monarca (na época os Stuart),
na chamada Revolução Gloriosa, que levou o holandês Guilherme de Orange ao trono inglês,
com a condição de que assinasse o Bill of Rigths em 1689. Essa convenção , segundo Manoel
Gonçalves Ferreira Filho (2003), não passava de um contrato assinado entre o Parlamento e o
rei que fora levado ao poder por este mesmo parlamento.
Na América, também como antecedente das Constituições modernas, surgem os
contratos de colonização assinados por mútuo consenso entre chefes de família a bordo do
navio Mayflower em 1620, já que não havia, quando de sua chegada, um poder estabelecido
nas colônias do norte dos futuros Estados Unidos da América. Tal contrato é denominado de
Compact e vai dar origem a Fundamental Orders of Connecticut, que mais tarde seriam
confirmadas pelo rei Carlos II, que as incorporou à carta outorgada em 1662, de acordo com
Ferreira Filho (2003). No século XVIII, algumas colônias vão proclamar suas Constituições
(Virgínia, Pensilvânia e Massachusets, todas em 1776) e, aos poucos, a confederação das
colônias norte-americanas vai formando a federação norte-americana.
Importante destacar que, neste período, começam a se formar os estados nacionais
com a consequente concentração de um poder absoluto nas mãos do rei – em alguns estados
influenciados pelas ideias iluministas, surgem os denominados déspotas esclarecidos-, que
não mais dividiam o poder com os senhores feudais. De outro lado, o Renascimento e o
Iluminismo buscam a afirmação do indivíduo e da razão. Nesse contexto, o desenvolvimento
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do comércio e o aparecimento de uma classe forte, denominada burguesia, que “irá ter grande
papel no processo de evolução política, econômica e jurídica da sociedade européia”, como
ensina Francisco Amaral (2006, p.117), vão provocar revoluções que darão origem ao
primeiro paradigma jurídico constitucional da modernidade: o Estado de Direito ou Estado
Liberal. Como sintetiza Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira,
[...] o processo de modernização, ou seja, a passagem das sociedades arcaicas da
pré-modernidade para as sociedades diferenciadas da modernidade, pode ser
entendido como um processo de racionalização social, cultural e da personalidade,
um processo caracterizado por uma dessacralização das imagens de mundo, pelo
nascimento da ciência moderna, pela autonomização das esferas normativas (Direito
e Moralidade), pela independência da arte e das demais manifestações estéticas
perante a religião, pelo surgimento dos subsistemas sociais do Estado e do mercado
e pelo aparecimento do conceito de indivíduo. (OLIVEIRA, 2002, p. 49)

Portanto, a ideia subjacente ao constitucionalismo de limitação do poder surge com
os Hebreus. Nesta época o poder era limitado pela lei de Deus.
O conceito moderno de constitucionalismo como limitação do poder estatal por meio
de previsão de leis elaboradas por homens dotados de razão surge com a revolução francesa,
mas não afasta a existência desse fenômeno em períodos anteriores. Como diz a doutrina, o
conceito de constitucionalismo é polissêmico, entretanto, é neste momento que a teoria dos
paradigmas cumpre a sua função ao dar a ele (constitucionalismo) nova conformação,
consoante a evolução dos estudos sobre o tema.
Dito isso, há condições para analisar o primeiro paradigma jurídico-constitucional da
modernidade, o que será feito a partir deste momento.

2.4 O paradigma jurídico constitucional do Estado Liberal
O paradigma anterior, por alguns denominados de paradigma da pré-modernidade,
apesar de a Idade Moderna compreender o período entre a queda de Constantinopla em 1453 e
a Revolução Francesa de 1789, tem como características principais o absolutismo do rei, que
tudo sabia e sobre tudo decidia, inclusive a religião, em razão da origem divina do seu poder,
bem como a intervenção ou dirigismo dos Estados Nacionais na economia como
consequência do mercantilismo.
Importante para o presente trabalho destacar as características do processo judicial,
conhecido à época como processo comum. Consoante Dierle Nunes (2008), em lição baseada
em Taruffo e Denti, à semelhança dos demais ramos do Direito, o processo não estava
codificado em um corpo unitário e homogêneo de leis, o que levava a um esvaziamento da
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função diretora do procedimento das mãos de um Juiz-espectador que se apresentava somente
no momento de decidir e, por outro lado, controlado pelas partes (característica advinda da
exigência da forma escrita). A condução do processo ficava a cargo dos advogados, cujo
papel se sobressaía em razão do tecnicismo e formalismo dos procedimentos. Além disso,
havia uma pluralidade de jurisdições com constantes conflitos de competências (jurídica,
eclesiástica e feudal).
O processo era, assim, caracterizado como uma sucessão caótica de atos, estribado na
forma escrita e em uma formalidade exacerbada e complicada, tendo no juiz a figura de um
mero espectador, como explica Dierle Nunes (2008), que sintetiza as características do
processo comum:
a) monopólio do procedimento escrito [...]; b) proibição de imediatidade do juiz com
as partes e as provas, com a utilização de terceiros [...] que substituem o magistrado
na coleta e exame das testemunhas, que se dá in câmera (sigilosamente); c)
utilização do sistema de apreciação de provas tarifário (prova legal), [...]; d) devido à
ausência de direção formal do procedimento pelo juiz este se desenvolve de modo
descontínuo e fragmentário; e) as partes e, primordialmente, os advogados são os
senhores controladores do procedimento [...] com a utilização de táticas
protelatórias, recursos e manobras abusivas; e f) como consequência das
características anteriores, gerava-se uma enorme duração dos processos cíveis, não
constituindo raridade uma tramitação processual por várias décadas [...] (NUNES,
2008, p. 64 - 65).

No entanto, em razão de várias revoluções nos séculos XVII e XVIII- como a
Gloriosa na Inglaterra, que limitou os poderes do rei por meio do Bill of Rights; da Revolução
Francesa, que culminou com a deposição do próprio Rei, e a independência das colônias
norte-americanas - surge um momento de ruptura na história e uma mudança de paradigma,
teoria ou de concepção de sociedade. Conforme demonstrado anteriormente, sob alguns
aspectos, essa ruptura não é total, porquanto a história não se movimenta linearmente, mas
num movimento pendular.
O Estado Liberal ou de Direito coincide com o surgimento do constitucionalismo
moderno, em que constituições escritas passam a organizar o Estado e a limitar os poderes do
soberano por meio da previsão de direitos e garantias fundamentais de direito material e
processual.
Não se pode olvidar que, apesar dessa noção ampla de constitucionalismo moderno e
consagração de Direitos absolutos e inerentes ao cidadão, as Constituições das colônias que
formavam a confederação norte-americana (v.g., Virgínia, Pensilvânia e Massachusets, de
1786) consagravam mais direitos ditos fundamentais que a própria Constituição dos Estados
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Unidos de 1787, que arrolava apenas a liberdade no preâmbulo e o direito de portar armas no
artigo II como direitos fundamentais.
É possível afirmar que o teórico que mais influenciou o Liberalismo foi o inglês John
Locke, que, em sua obra “Os Dois Tratados sobre o Governo Civil”, justificou a Revolução
Gloriosa com base no direito de resistência do povo. Fundador do Empirismo, Locke afirma
que a existência do indivíduo é anterior ao surgimento da sociedade e do Estado, que a razão é
um atributo próprio do homem e que a propriedade é um direito absoluto do indivíduo.
Consoante esclarece Francisco Weffort (2006), na concepção de Locke, o Estado não possuía
outra função que não proteger a propriedade, que, segundo ele, conceitualmente, abrangia os
bens, a vida e a liberdade. Este último valor seria, na visão Kantiana, o único direito inato do
indivíduo, ou seja, transmitido a ele diretamente pela natureza. Já os demais direitos são
adquiridos na sociedade, como afirma Bobbio (1984).
Estavam lançadas, assim, as bases para o Liberalismo e para o individualismo.
Explicando o significado do termo, Norberto Bobbio (2004, p.76) aponta que a “concepção
individualista significa que primeiro vem o indivíduo (o indivíduo singular, deve se observar),
que tem valor em si mesmo, e depois vem o Estado, e não vice-versa, já que o Estado é feito
pelo indivíduo e este não é feito pelo Estado”. Em seguida, é possível concluir com o autor
que “a doutrina filosófica que fez do indivíduo, e não mais da sociedade, o ponto de partida
para a construção de uma doutrina da moral e do direito foi o jusnaturalismo [...]” (BOBBIO,
2004, p.75). Nesse sentido, o individualismo é a base filosófica da democracia: uma cabeça,
um voto.
Francisco Amaral (2006) traça as características do Estado Liberal ou de Direito
a) império da lei, no sentido de que todos os poderes dela derivam, como expressão
da vontade geral. O primado da lei é a característica fundamental, subordinando-se a
lei à constituição, conforme a hierarquia das normas; b) divisão dos poderes,
respectivamente, Legislativo, Judiciário e Executivo, a que correspondem três
momentos do processo jurídico: formação, aplicação e execução das leis [...]. c)
generalidade e abstração das regras jurídicas; d) distinção entre direito público e
privado [...]; e) crença na completude e na neutralidade do ordenamento jurídico; f)
concepção do homem como um abstrato sujeito de direito, por efeito do processo de
abstração do direito moderno, e correspondente à ideia de homem livre e igual, da
tradição iluminista [...]. Enfim, o Estado de Direito é o Estado da legalidade e da
liberdade dos indivíduos, livres e iguais.” (AMARAL, 2006, p. 16)

Como forma de limitar o poder do soberano, de trazer segurança jurídica para as
relações comerciais da classe burguesa e de proteger os, agora, direitos fundamentais e
imanentes do homem, emerge a positivação destes direitos. A lei como expressão da vontade
do povo é promulgada por um Parlamento com seus representantes, como forma de atingir
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tais objetivos. Em momento próprio do presente estudo, será apresentada abordagem sobre as
funções estatais, suas atribuições e atuação, quando se pretende comprovar que a ruptura entre
os paradigmas não é total, havendo resquícios do paradigma anterior.
No Estado Liberal, o homem como valor supremo da sociedade é o homem abstrato e
não o homem em suas particularidades. Na concepção de liberdade, igualdade e fraternidade
dos franceses, segundo Bobbio (2004, p. 85), “os homens são todos iguais, onde por
‘igualdade’ se entende que são iguais no gozo da liberdade, no sentido de que nenhum
indivíduo pode ter mais liberdade que o outro”. Portanto, é por isso que se afirma que a
igualdade entre os homens no Estado de Direito é uma igualdade formal ou igualdade perante
a lei, e não uma igualdade material.
A crença na razão como guia infalível da sabedoria, trazia a ideia de que a obra
humana era algo perfeito, principalmente no que diz respeito à lei feita pelos cidadãos.
A segurança buscada pela classe burguesa resultou na codificação das leis civis como
forma de organizar e trazer para um único código ou corpo de leis elaboradas pelo Parlamento
toda aquela legislação esparsa, com origens e fundamentos diversos, estribadas nas tradições,
nos costumes e no direito eclesiástico.
O fundamento do Direito agora era a lei elaborada pelos representantes do povo. A
lei passa a limitar os poderes do soberano, como ilustra Gustavo Tepedino em suas
considerações sobre o Estado de Direito e o Código Civil de Napoleão como lei maior do
trato entre os particulares
Àquela altura, o valor fundamental era o indivíduo. O direito privado tratava de
regular, do ponto de vista formal, a atuação dos sujeitos de direito, notadamente o
contratante e o proprietário, os quais, por sua vez, a nada aspiravam senão ao
aniquilamento de todos os privilégios feudais: poder contratar, fazer circular as
riquezas, adquirir bens como expansão da própria inteligência e personalidade, sem
restrições ou entraves legais. (TEPEDINO, 2008,p.2)

Na visão acurada de Bobbio (2004) sobre a evolução da relação deveres/direitos
entre indivíduos e Estado, o jusfilósofo italiano narra que no Estado despótico, os indivíduos
singulares só têm deveres, enquanto, no Estado absoluto, os indivíduos possuem somente
direitos privados em face do Soberano. Já no Estado de Direito, o indivíduo possui não só
direitos privados, mas também direitos públicos perante o Estado.
Apesar de a lei elaborada pelo Parlamento ser uma conquista liberal, juntamente
com a Doutrina da Separação dos Poderes de Locke e Montesquieu, e sua consagração como
garantia de liberdade e proteção contra abusos do soberano, vale destacar o alerta de Bobbio
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(2004, p. 73), para quem “a função primária da lei é a de comprimir, não a de liberar; a de
restringir, não a de ampliar, os espaços de liberdade”.
No campo da interpretação jurídica, surge a Escola da Exegese, fruto do
racionalismo, privilegiando os métodos, gramatical e sistemático de interpretação, que
aplicam o direito como um silogismo e reduz a atuação do juiz, de forma a delegar-lhe o papel
de mera boca da lei, segundo Margarida Maria Lacombe Camargo (2003). De forma
ilustrativa, o ex- Ministro do Supremo Tribunal Federal Otávio Galotti citado por BARROSO
(2004, p.128) ensina que, de todas, “a interpretação literal é a pior. Foi por ela que Clélia, na
Chartreuse de Parme, de Stendhal, havendo feito um voto a Nossa Senhora de que não mais
veria seu amante, passou a recebê-lo na mais absoluta escuridão, supondo que assim estaria
cumprindo o compromisso”.
A ideia da completude do ordenamento era tão marcante que levou Brugnet, um dos
exegetas franceses de maior expressão, a afirmar, in verbis, que “eu não conheço o Direito
Civil, não ensino mais que o Código de Napoleão”, conforme citado por Paulo Nader (1998,
p. 273). Portanto, as bases do Estado Liberal estão na propriedade e na liberdade.
Segundo Francisco Amaral (2008, p.110), “essa liberdade traduz-se em uma esfera
de autonomia concedida ao indivíduo, de que são principais manifestações o direito de
propriedade e a autonomia da vontade [...] principalmente na área do contrato [...]”.
O que se pode afirmar, em consenso com toda a doutrina, é que os direitos de
liberdade, consagrados no Estado Liberal, eram uma reação ao absolutismo estatal, uma vez
que exigiam do Estado prestações negativas, segurança, não interferência nas relações
privadas – pacta sunt servanda- e abstencionismo na esfera econômica.
Entretanto, a afirmação de que o Estado deveria prover somente a paz, a segurança e
a fruição dos direitos individuais por meio de prestações negativas, abstendo-se de atuar nas
relações individuais, deve ser feita com ressalvas. A garantia da segurança e de
desenvolvimento econômico pressupõe a existência de órgãos estatais fortes e prestações
positivas, como a organização de um mercado nacional, a construção de estradas e a
manutenção de um aparato estadual que assegurasse a ordem.
A respeito dos custos dos direitos individuais e de prestações positivas do Estado já
no Liberalismo, é digna de nota a observação de Ana Paula Barcellos (2002) para quem,
apesar de os direitos sociais demandarem mais recursos que os direitos ditos de primeira
dimensão, tal fato não significaria que estes apresentem custo zero, não sendo este o critério
de discrímen mais seguro entre as referidas dimensões de direitos. Não menos precisa é a

36

lição de Galdino que, com base em Sunstein e Holmes, demonstra o custo das atividades
prestacionais do Estado Liberal
Sunstein e Holmes argumentam que não existe a propriedade privada sem a ação
pública, sem prestações estatais positivas. O direito de propriedade depende de
um arsenal normativo de criação contínua e perene por parte de agentes políticos,
em especial juízes e legisladores (trata-se, portanto, a toda evidência de uma
prestação fática). Todos os agentes referidos, de soldados-bombeiros a senadores,
passando pelos magistrados, são mantidos (e pagos!) pelo Erário Público, com
recursos levantados a partir da tributação imposta pelo Estado, consubstanciando o
seu trabalho em uma prestação manifestamente pública – positiva – indispensável à
configuração e manutenção do direito de propriedade. Assim, é possível concluir
que o direito de propriedade – clássico direito da liberdade, tido como tipicamente
negativo – é estrondosamente positivo. Criado e mantido diuturnamente pela
atuação estatal. (GALDINO, 2002, p.192, grifos nossos)

Acreditamos que o elemento de discrímen entre os direitos fundamentais do
liberalismo oitocentista e os do Estado Social do século XX está justamente no valor jurídico
que cada dimensão traz em seu bojo. Apesar de não suprimir as liberdades negativas
conquistadas pela primeira dimensão dos direitos fundamentais, em razão do efeito “cliquet”
dos direitos humanos - que os torna indivisíveis, inderrogáveis e irrenunciáveis -, e que
impedem o retrocesso social (jurisprudência cliquet anti-retour)10, os direitos sociais vão dar
maior destaque ao valor igualdade em sua feição, enquanto que os direitos fundamentais de
primeira dimensão irão projetar com maior tônica o valor liberdade.
Tendo estudado os aspectos gerais do Estado Liberal, cumpre, agora, demonstrar o
funcionamento das funções estatais neste paradigma, quando serão mostrados resquícios do
Antigo Regime em diversos momentos.
2.4.1 A Função Legislativa
A maioria dos autores, em razão das conquistas do constitucionalismo como a
especialização das funções estatais, a previsão de direitos e garantias fundamentais em
constituições escritas e a limitação dos poderes dos soberanos, consagrando, assim, a primazia
da lei, costumam superdimensionar a importância do Legislativo e subestimar a importância
dos demais poderes pouco os analisando no Estado de Direito.

10

Segundo Theresa Rachel Couto Correia, “Alguns autores apontam para o chamado “efeito de Cliquet” dos
direitos humanos. Essa expressão é utilizada pelos alpinistas e define um movimento que só permite o alpinista ir
para cima, ou seja, subir. Assim ocorre com os direitos humanos, eles são inderrogáveis (CORREIA, 2005,
p.101)
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Assim é que Marcelo de Andrade Cattoni de Oliveira (1998, p.38) considera que
“sob o paradigma do Estado Liberal, cabe ao Poder Legislativo a supremacia, já que é ele que
elabora as leis, fontes supremas do Direito [...]”.
O juiz era considerado mera “bouche de la loi”, devendo aplicar o direito
mecanicamente como um autômato, sem realizar nenhum juízo de valor (Escola da Exegese)
restando ao Executivo a implementação e efetivação dos direitos. Pouco se pesquisou sobre o
processo judicial e o real comportamento do Executivo.
Devemos lembrar, por outro lado, que, embora se pregasse a liberdade e a lei fosse
vista como uma limitação dessa mesma liberdade, podendo o indivíduo fazer tudo o que a lei
não lhe proibisse, a elaboração legislativa era muito tímida neste período, porque não
especulava, à época, os direitos sociais (trabalho, previdência e etc), responsabilidade estatal,
direitos do consumidor, do meio ambiente, estatutos de criança, adolescente, mulher ou de
idoso, direito espacial, cibernético e tantas outras especializações legislativas como vieram
surgir de forma evidente nos séculos XIX e XX. Não é menos certo afirmar que havia uma
utilização demasiada de conceitos jurídicos indeterminados, o que dava amplo espaço de
atuação para a Função Executiva.
Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da Silva, com base em Cassese, explica:
Entre a teoria e a realidade [do Estado Liberal] parecia, no entanto, existir uma
enorme divergência, dada a amplitude do poder de conformação jurídico- material
de que a Administração gozava. Dando a palavra a Cassesse ‘é provável que o
paradigma da Administração como execução da lei nunca tenha encontrado
correspondência no direito positivo. Se ele é, hoje, desmentido pelo direito
positivo, era-o ainda com mais razão no século XIX, quando era menor o peso do
Parlamento e menos extensa a área regulada por lei’. Assim, o ‘sucesso da fórmula’
da Administração executiva era explicável ‘através de um facto ideológico,
sucessivamente teorizado. Trata-se da influência do liberalismo e do positivismo, os
quais, na procura de protecção para o cidadão e de um fundamento seguro de
observação para a ciência, apostaram tudo na lei.[...]’. [...] O poder discricionário
só existia nos casos expressamente previstos na lei [...] [entretanto], o número
de leis era diminuto e, por um lado, essas leis atribuíam à Administração
poderes de escolha muito amplos. (SILVA, 2003 p. 60-61, grifos nossos).

Diante disso, passa-se a estudar como o Executivo se arranjava no Estado de Direito
e como era a visão de Especialização das Funções Estatais nesse período.
2.4.2 A Função Executiva no Estado Liberal
Na presente investigação, descobrimos que o Executivo atuava livremente, mais do
que a doutrina tradicional imaginava, possuía uma elevada concentração de poderes em suas
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mãos, sendo esta, talvez, a maior herança do Ancién Regime, com amplo espectro de atuação e
com uma fiscalização mínima dos demais Poderes.
Com a perda de força da teoria dos poderes divino dos reis, bem como dos outros
ordenamentos que não o jurídico (tradição, costumes, moral e religião) houve um aumento
considerável dos poderes do Estado com o resgate, desde a formação dos Estados Nacionais,
dos poderes pulverizados nas mãos dos suseranos no “tempo das catedrais” em expressão
cunhada por Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da Silva (2003), que sintetiza, com base em
Santamaría Pastor, a herança absolutista para o Estado de Direito, em que outra
Administração tão forte quanto a do regime anterior a substituiu, já que
O Estado liberal, tal como vai ser concretizado no continente europeu, era, no fundo,
o resultado de um compromisso entre princípios liberais, ao nível da organização do
poder político, e princípios autoritários, ao nível do funcionamento e controlo da
Administração. [...] Conforme afirma Santamaría Pastor, ‘ o Estado liberal é um
autêntico herdeiro – a benefício de inventário – do monarca absoluto, como se
manifesta, sobretudo, no âmbito da Administração Pública: O Direito
Administrativo será o ponto de convergência das técnicas de acção absolutistas com
as exigências de liberdade e garantia que a grande revolução traz. (SILVA, 2003, p.
16).

Em nome da especialização das funções estatais, a organização estatal pósrevolucionária vai impedir que o Judiciário controle a Administração. Essa compreensão
equivocada da teoria da especialização das funções estatais acarreta o surgimento da figura do
Administrador-Juiz.
De acordo com Rivero (1981, p.158), “a jurisdição administrativa nasceu de um
princípio interpretado à luz de uma tradição”. Segundo essa concepção, se um poder não pode
imiscuir no desenvolvimento das atividades do outro, o Judiciário não pode controlar ou
julgar os atos e causas do Executivo, sob pena de ingerência indevida. Ao Judiciário caberia
julgar as causas dos particulares e à Administração Pública caberia julgar seus próprios atos
por meio de seus próprios tribunais.
Conforme explica Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da Silva (2003, p.13), “a
Justiça Administrativa é, pois, fruto da combinação de novas ideias liberais com velhas
receitas do Antigo Regime”, o que é explicável em parte em razão da atuação dos parlamentos
no Antigo Regime.
Segundo o mesmo autor (RIVERO, 2003, p.19), com espeque em Dupuis e Guédon,
“a revolução queria instaurar a separação de poderes e, no fundo, a separação das autoridades
administrativas e judiciais é entendida, na época, como a sua consequência natural.”
Demonstrando mais uma vez que aspectos fáticos do paradigma anterior subsistem nos novos
paradigmas, prossegue o autor, estribado nas ideias de Laferriére, afirmando que
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[...] a criação, num momento posterior, do Conselho de Estado, como órgão
fiscalizador da Administração, é também ela explicável como adoção de uma velha
receita do Antigo Regime. Pois tinha por modelo inspirador o Conselho do Rei, da
monarquia absolutista [...] e que tinha sido criado com o objectivo de facilitar a
concentração e a centralização do poder real, mediante o afastamento, pela via do
recurso, das resistências dos tribunais à actuação das autoridades administrativas.
(SILVA V., 2003, p.26)

No Antigo Regime, os Tribunais se confundiam com os Parlamentos da época, que
julgavam por meio dos Bills of Attainder (punição pela prática de crime aplicada por lei pelo
Parlamento e sem o devido processo legal) identificando-se, assim, com a nobreza, cujos
privilégios a revolução pretendeu exterminar.
Mas, uma vez no poder, os liberais também não queriam estar submetidos a nenhum
controle, porque havia uma desconfiança geral contra a função judicial, que poderia fiscalizar
a Administração. Tal fato fica claro quando os revolucionários, receando o governo dos juízes
– que virá a ocorrer no próximo paradigma - ditam no Preâmbulo da Legislação de 1789 que:
“a Nação não esqueceu o que se deve aos Parlamentos; só eles resistiram à tirania [...]. A
nossa magistratura estava constituída, precisamente, para resistir ao despotismo, mas [...] esta
forma de magistratura não é, pois, necessária.” (SILVA V., 1997, p.22) já que aquele (o
Parlamento) havia caído junto com a Bastilha.
Na visão do mestre do Direito Administrativo francês Rivero é a tradição que vai
inspirar o ideal revolucionário de 1789 no que diz respeito à organização do Estado e à
divisão das funções estatais
[...] para salvaguardar a liberdade dos cidadãos ‘o poder de julgar’ deve, segundo
Montesquieu, ser separado do ‘poder executante’. Mas como aplicar o princípio ao
julgamento de litígios nos quais ‘o poder executante’ está comprometido, ou seja, no
contencioso administrativo? Trata-se de julgar: isto pode levar a confiá-los ao poder
judicial ordinário; trata-se de julgar o Executivo: isto pode conduzir a subtrair-lhos,
na medida em que ao julgá-los corre o risco de se imiscuir na acção do Executivo.
Pode-se, pois, a partir do princípio da separação, optar com igual lógica por uma ou
outra solução. O que dita a opção dos homens de 1789 é a tradição. O Ancien
Regime conheceu tribunais especializados nas matérias administrativas (corte dos
auxílios, câmaras de contas, tribunais de águas e florestas). Sobretudo viu o conflito
quase permanente entre os parlamentos e a administração real; para vencer as
resistências levantadas pelos parlamentares, o rei chamava ao seu conselho, ou fazia
julgar pelos seus comissários, principalmente pelos intendentes, um grande número
de casos administrativos. Os revolucionários temem que os corpos judiciários
retomem, no que toca à nova Administração, a tradição de ingerência e de oposição
dos parlamentos. É por isso que fazem derivar do princípio da separação dos poderes
a proibição de o judicial estatuir sobre os litígios em que a administração está em
causa. (RIVERO, 1981, p.157-158, grifo nosso)
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No Antigo Regime, se havia um rei que corporificava o Estado na expressão cunhada
por Luís XIV L'État c'est moi, no Liberalismo, tem-se um Estado que é Soberano, vale dizer,
a figura principal, o que é comprovado com a subida de Bonaparte ao Poder.
No Estado Liberal, a Administração Pública tinha, assim, um amplo espectro de
atuação em razão da escassa produção legislativa que poucos assuntos regulava, fazendo-o,
por outro lado, por meio de uma extensa utilização de conceitos indeterminados. Esse Estado
tinha ainda que atuar diretamente no provimento de condições para a burguesia continuar a se
desenvolver, e não apenas assegurar a paz.
De acordo com a concepção francesa de especialização das funções estatais, o
Judiciário não poderia julgar atos do administrador, sob pena de estar administrando e se
imiscuindo em matéria de Estado, foi muito conveniente para que a Administração Pública
não estivesse sujeita a nenhum tipo de controle, a não ser de seus próprios tribunais. Para
Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da Silva (2003, p.43): “Acto administrativo, organização
administrativa

concentrada

e

centralizada,

contencioso

semi-administrativo/semi-

jurisdicional- constituem instituições jurídico-administrativistas típicas do Estado Liberal”,
que são heranças do regime anterior e demonstram a “relação de continuidade existente entre
o Estado Absoluto e o Estado Liberal”, como conclui o mesmo autor (SILVA V.,2003, p.24).
2.4.3 O Processo Judicial no Estado Liberal
Como mostrado acima, com apoio em Dierle Nunes (2008), o processo comum da
fase pré-liberal tinha como características principais a forma escrita, o domínio processual das
partes e a passividade do juiz. A codificação das leis processuais, também promovida por
Napoleão11, como forma de trazer segurança às partes e de organizar o arcabouço legislativo
processual por meio de leis elaboradas pelos representantes do povo “não ousaram romper por
completo com toda a relação com o sistema judiciário do Ancien Régime”, já que o processo
da fase liberal vai preservar a forma escrita e o domínio das partes. (NUNES, 2008, p.72)
Importante destacar a relação que Norberto Bobbio faz entre o chamado direito de
resistência, fundado nos Pactos Subjectiones típicos do paradigma da pré-modernidade, e o
surgimento do direito de ação judicial no Liberalismo
Quando os direitos do homem eram considerados unicamente como direitos
naturais, a única defesa possível contra a sua violação pelo Estado era um direito
igualmente natural, o chamado direito de resistência. Mais tarde, nas Constituições
que reconheceram a proteção jurídica de alguns desses direitos, o direito natural de
11

Código de Processo Civil de 1806 e a Lei de Organização Judiciária de 1810 (NUNES,2008,72).

41

resistência transformou-se no direito positivo de promover uma ação judicial contra
os próprios órgãos do Estado. (BOBBIO, 2004, p. 51)

Contudo, ainda segundo Dierle Nunes (2008), estribado em Nicola Picardi, já no
século XVII foram elaborados os códigos de processo Saxão de 1622 e a Ordonnance Civile
na França em 1667. Segundo o autor (2008), no processo comum da fase pré-liberal
destacava-se a importância do contraditório - audiência preventiva.

Naquela época, a

imposição de qualquer pena não poderia se dar sem a participação do acusado.
Entretanto, na fase liberal e, posteriormente, mais enfaticamente no Estado Social
com o protagonismo judicial, o princípio do contraditório, de fundamentação jus naturalista, é
reduzido a um mero dizer e contradizer, a uma informação e reação - na verdade com
resquícios de aplicação, nesta ótica, por grande número de juízes atualmente.
Como se faz questão de destacar, a ruptura entre os paradigmas não é total, havendo
ressonâncias do paradigma anterior no seguinte. O processo judicial no Estado de Direito
(liberalismo processual) tem como princípios “a igualdade formal dos cidadãos, a escritura
(mantida da fase pré-liberal) e, especialmente, o princípio dispositivo. Todos esses princípios
técnicos buscavam a manutenção da imparcialidade e de um comportamento passivo por parte
do juiz”, na observação de Dierle Nunes (2008, p.73).
A forma escrita e o domínio das partes no processo, portanto, vão se projetar nos
princípios da igualdade formal e dispositivo. Como já foi afirmado anteriormente ao estudar
as características básicas do Estado Liberal, o homem do século XVIII é o homem abstrato,
que não considera suas idiossincrasias ou particularidades e que atribui à igualdade o gozo das
liberdades entre os indivíduos, isonômicos perante a lei.
Ora, se há uma igualdade formal entre os cidadãos, já que a “Revolução” teria
extirpado qualquer tipo de privilégios, e o comportamento do juiz “la bouche de la loi” era de
mera passividade não havia neste período uma compensação de desigualdades
socioeconômicas pelo juiz. Tal atitude vai se transformar na principal característica do
processo no paradigma seguinte, fazendo do juiz o principal representante do Estado e um
autêntico justiceiro da lei, aplicando o Direito com base em suas convicções pessoais.
Por outro lado, como no Estado Liberal há predomínio da vontade das partes e a
passividade judicial, bem como a consagração da autonomia da vontade, tem-se como
corolário o princípio dispositivo do qual, segundo Dierle Nunes (2008, p.76), “se extrai o veto
ao juiz de instaurar e manifestar-se de ofício dentro do processo [...], ou seja,
independentemente da provocação das partes, elemento essencial para a concepção liberal do
processo como coisa das partes”.

42

Dependendo da acepção12 que se tem do princípio dispositivo, pode-se incluir, ainda,
como característica do liberalismo processual o princípio da disponibilidade. Enquanto para
aquele o juiz depende das alegações das partes, bem como de sua iniciativa para a instrução e
julgamento da causa, para o princípio da disponibilidade as partes têm o direito de apresentar
ou não sua demanda, e de escolher como, quando e com que limites exercerão suas
pretensões.
Assim, observamos que, no processo liberal, o juiz é mero espectador do processo,
que é conduzido pelas partes, em igualdade de condições, na forma escrita.
Realizada a visita a todas as funções estatais é necessário pesquisar a queda do
Estado Liberal.
2.4.4 A derrocada do Estado Liberal
O Estado de Direito, inaugurado no século XVIII, representou uma mudança de
comportamento e de concepção de mundo - paradigma- e do próprio Estado, que vinha desde
a antiguidade. Apesar de trazer heranças da pré-modernidade, e no campo jurídico do próprio
Antigo Regime, em um processo lento, cuja ruptura se dá com a Revolução Francesa e a
Independência dos Estados Unidos, o Estado Liberal não foi capaz de responder aos anseios
de todos os cidadãos, mas apenas de uma classe – Burguesia.
A evolução econômica, provocada pelo desenvolvimento do comércio e pelo
surgimento de inovações tecnológicas com a Revolução Industrial, gerou transformações
sociais com o surgimento de uma nova classe -Proletariado- cujo grau de exploração do
homem pelo homem alcançou níveis jamais vistos.
Como nos ensina José Luiz Quadros de Magalhães,
Esse individualismo dos séculos XVII e XVIII corporificado no Estado Liberal e a
atitude de omissão do Estado diante dos problemas sociais e econômicos conduziu
os homens a um capitalismo desumano e escravizador. O século XIX conheceu
desajustamentos e misérias sociais que a Revolução Industrial agravou e que o
Liberalismo deixou alastrar em proporções crescentes e incontroláveis. Combatida
pelo pensamento marxista e pelo extremismo violento fascista, a liberal-democracia
viu-se encurralada. O Estado não mais podia continuar se omitindo perante os
problemas sociais e econômicos (MAGALHÃES, 2000, p.44)

Assim, ficou revelado que aquele Estado de intervenção mínima e despreocupado
com as condições de trabalho daquela nova classe não poderia mais subsistir. O novo quadro
12

Para Rosemiro Pereira Leal (2009, p.114), “Não se deve confundir os princípios da disponibilidade ou
indisponibilidade, [...] com o princípio dispositivo que segue a parêmia latina (iudex iudicare bebet allegata et
probata partium” .
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social que se coloriu criou a exigência de se consagrarem novos direitos, agora chamados de
segunda dimensão e a necessidade de mudança de comportamento e de atuação do próprio
Estado. Sobre o nascimento e classificação dos direitos fundamentais, Bobbio demonstra que
Como todos sabem, o desenvolvimento dos direitos do homem passou por três fases:
num primeiro momento, afirmaram-se os direitos de liberdade, isto é, todos aqueles
direitos que tendem a limitar o poder do Estado e a reservar para o indivíduo, ou
para os grupos particulares, uma espera de liberdade em relação ao Estado; num
segundo momento, foram propugnados os direitos políticos, os quais – concebendo a
liberdade não apenas negativamente, como não impedimento, mas positivamente,
como autonomia – tiveram como consequência a participação mais ampla,
generalizada e frequente dos membros de uma comunidade no poder político (ou
liberdade no Estado); finalmente, foram proclamados os direitos sociais, que
expressam amadurecimento de novas exigências – podemos mesmo dizer de novos
valores -, como os do bem-estar e da igualdade não apenas formal, e que poderíamos
chamar de liberdade através ou por meio do Estado.(BOBBIO, 2004, p.52)

O homem deveria ser considerado não abstratamente, mas em suas particularidades,
exigindo do Estado não mais comportamentos negativos no âmbito de direitos fundamentais,
mas prestações positivas como regras para o trabalho, previdência e uma sorte de direitos
sociais jamais vista.
Nesse sentido, já é clássica a lição de Paulo Bonavides quando relata a derrocada do
paradigma jurídico constitucional do Estado Liberal:
Quando o Estado, coagido pela pressão das massas, pelas reivindicações que a
impaciência do quarto estado fez ao poder político, confere, no Estado
constitucional ou fora deste, os direitos do trabalho, da previdência, da educação,
intervém na economia como distribuidor, dita o salário, manipula a moeda, regula os
preços, combate o desemprego, protege os enfermos, dá ao trabalhador e ao
burocrata a casa própria, controla as profissões, compra a produção, financia as
exportações, concede o crédito, institui comissões de abastecimento, provê
necessidades individuais, enfrenta crises econômicas, coloca na sociedade todas as
classes na mais estreita dependência de seu poderio econômico, político e social, em
suma, estende sua influencia a quase todos os domínios que dantes pertenciam, em
grande parte, à área de iniciativa individual, nesse instante o Estado, pode, com
justiça, receber a denominação de Estado social. (BONAVIDES, 2007, p.186)

No ponto seguinte, será demonstrado como se deu a mudança do Estado Liberal para
o paradigma jurídico-constitucional do Estado Social, os aspectos de continuidade do
paradigma anterior bem como o comportamento das funções estatais.

2.5 O paradigma jurídico constitucional do Estado Social
Vimos, anteriormente, com base nas lições de Bobbio, que a relação entre liberdade e
igualdade nas sociedades é antagônica e que, nas sociedades, os indivíduos são mais livres na
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medida em que aquelas são menos justas e mais justas na medida em que eles são menos
livres.
Concluímos, também, que o movimento histórico é pendular, pois que, a todo
momento se busca um equilíbrio entre estes dois valores, equilíbrio este jamais alcançado,
prevalecendo ora o ideal de liberdade, ora o ideal de igualdade.
No Projeto Social de sociedade, buscaremos demonstrar a relação conflitiva entre
indivíduo e coletividade, a superação do Projeto Liberal em razão do seu esgotamento como
teoria para a realização de uma sociedade. Não obstante, tentaremos demonstrar, mais uma
vez, que a ruptura entre os paradigmas não é total, identificando heranças do Estado de
Direito e do Antigo Regime no novo paradigma.
Como superação do individualismo, surge o holismo como ideologia, cujo valor
principal em determinado agrupamento humano se desloca do indivíduo e passa a ser a
própria sociedade, como uma totalidade. O holismo nada mais foi que uma reação aos efeitos
corrosivos do individualismo, representando, por outro lado, uma herança do Antigo Regime.
Segundo Fernando Quintana13,
El individualismo, al valorizar el individuo como ser independiente y
fundamentalmente no social, descuida la colectividade. El holismo, al privilegiar el
ordem, está ligado a la noción de jerarquia y al lugar y eventual oposición que um
elemento o parte guarda em relación com el todo. Entre otros valores sociales que
vehículan estos dos tipos de ideologias, está, desde el punto de vista individualista,
lo econômico: la relación hombre-cosas; mientras que desde La perspectiva holista,
lo político: La relación hombres-hombres. (QUINTANA, 1991, p.152)

Fernando Quintana (1991, p.151) estabelece, ainda, a diferença entre sociedade e
coletividade ao afirmar que naquela os homens estão organicamente separados e que, apesar
de possuírem interesses comuns, permanecem independentes e sem ação mútua. Já na
coletividade, os homens organizam sua vida em comum, “construindo entre eles uma
solidariedade natural e espontânea”.
No Projeto Social, a liberdade e a igualdade sofrem novas conformações fazendo
surgir novos direitos em razão das novas exigências sociais provocadas pelas inovações
técnicas e transformações na sociedade, que atingiu um grau de complexidade jamais
experimentado. Segundo Menelick de Carvalho Netto,

13

O individualismo, ao valorizar o indivíduo como ser independente e fundamentalmente não social, descuida da
coletividade. O holismo, ao privilegiar a ordem, está ligado à noção de hierarquia e de lugar e eventual oposição
que um elemento ou parte guarda em relação ao todo. Entre outros valores sociais que veiculam estes dois tipos
de ideologias, está, do ponto de vista individualista, o econômico: a relação homem-coisas; enquanto a partir da
perspectiva holista, o político: a relação homem-homem. (Tradução livre).
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Antes, acreditava-se que bastava assegurar a liberdade e a igualdade formais a todos.
Tal ideia torna-se aí bem mais complexa. O Direito é materializado em todos os
níveis, e emergem novos ramos do Direito marcados por princípios inderrogáveis de
ordem pública a limitar a liberdade de todos, para garantir a possibilidade de
igualdade dos materialmente mais frágeis; as leis gerais e abstratas incorporam o
reconhecimento da desigualdade material no sentido de buscar promover a liberdade
de todos. [...] As constituições prometem cidadania por meio do reconhecimento dos
direitos coletivos de auto-organização e dos direitos sociais, que na verdade são
prestações sociais, dependem de políticas públicas a serem implementadas pelo
Estado. (CARVALHO NETTO, 2003, p. 20)

O gérmen do Estado Social, como v.g. o direito ao trabalho, já estava inscrito nas
Constituições Francesas de 1793 e 1848. Mas foi apenas no Sec. XX, depois da Primeira e,
em maior grau ainda, depois da Segunda Guerra Mundial, que os Direitos Sociais se
converteram no equipamento-padrão do constitucionalismo.
No entanto, ficou convencionado que a “certidão de nascimento” do Estado Social
está na Constituição Mexicana de 1917, que, além dos direitos ao trabalho, à assistência e à
seguridade promoveu, ainda que retoricamente, uma reforma agrária sem precedentes, bem
como na Constituição de Weimar de 1919, que igualmente garantiu diversos direitos sociais,
como forma de compensação dos males provocados pelo Liberalismo. Em momento
oportuno, serão estudadas as consequências geradas por essa transformação do Estado
Abstencionista em Estado Paternalista, Assistencialista, ou Estado-Providência.
O Paradigma Jurídico-Constitucional do Estado Social caracteriza-se por uma fase
inicial de intervenção estatal na atividade laboral, passando por uma intervenção generalizada
na economia, até atingir seu apogeu após a Segunda Grande Guerra, de acordo com a
observação de Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da Silva (2003).
Esse Estado Social que busca corrigir as distorções liberais, com a utilização de
políticas afirmativas e consagração de direitos sociais para os trabalhadores, pobres e
excluídos, vai evoluir para um Estado de Bem-Estar Social (Welfare State),

pois na

concepção de Carlos Miguel Herrera (2010, p.18), “através da extensão do sistema de
seguridade social a todos os cidadãos, sem limites de renda, a ideia de integração social toma
a forma da universalidade”. A denominação Estado Social é, assim, consagrada, porque “as
Constituições passam a ser lidas como estatuto jurídico-político do Estado e da sociedade. Daí
Estado Social”, consoante nos ensina Marcelo de Andrade Cattoni de Oliveira (2002, p. 60).
Torna-se, outrossim, importante destacar, mais uma vez a preferência pela utilização
do vocábulo “Projeto” quando se discorre sobre o Estado Social. Na concepção de Menelick
de Carvalho Netto,
[...] para que alguém seja respeitado como cidadão, ou seja, tenha o direito de ter
direitos, de ser ouvido e de participar da vida pública, seria necessário que já tivesse
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educação, saúde, cultura, etc., consoante os padrões estabelecidos unicamente pela
burocracia estatal. As massas, por definição, em nada poderiam opinar acerca dos
serviços técnicos que transformariam os seus integrantes em cidadãos. Desse modo é
que, no paradigma do Estado Social, os próprios destinatários desses serviços
públicos terminavam por ser excluídos da discussão acerca do planejamento e
execução dos mesmos. [...] (CARVALHO NETTO, 2003, p.21)

O individualismo acarretou graves desajustamentos socioeconômicos, mas o Estado
se apresenta no século XIX como o instrumento de correção destas distorções, pois que o
mercado e os indivíduos não conseguiram, por si só, permitir que os ideais de liberdade,
igualdade e fraternidade da Revolução Francesa do século anterior se realizassem na prática.
O Estado passa a exercer uma função assistencialista.
Neste diapasão, a propriedade não pode ser mais entendida como um direito absoluto
e ilimitado, devendo, a partir de agora, atender a uma função social. A liberdade de contratar é
reduzida em razão do dirigismo contratual e possibilidade de mitigação do pacta sunt
servanda pela adoção da cláusula rebus sic stantibus. A limitação de direitos, antes tidos
como absolutos pela função social que os conforma, a elevação de direitos sociais à estirpe
constitucional e o intervencionismo estatal são as bases do Estado Social. Para Carlos Miguel
Herrera,
Diferentemente também dos direitos do homem de conteúdo individual, os direitos
sociais aparecem sempre como fruto de uma revolução inconclusa, não apenas no
sentido de movimentos que não conseguem realizar seu programa original – o que
poderia ser só uma constatação banal desde o ponto de vista histórico -, mas na ideia
de que esta deve ser terminada por e em um novo ordenamento jurídico (positivo).
[...] Com efeito, quando se encontram enunciados normativos sobre os “direitos
sociais” na maior parte das constituições ocidentais redigidas nos últimos trinta
anos, a doutrina dominante na maioria dos países europeus se mostra sempre
disposta a sustentar que eles não seriam autênticos direitos, exigíveis no sentido
técnico-jurídico do termo, mas pelo contrário “objetivos”, “fins”, “princípios”, não
justiciáveis perante (e pelos) tribunais. (HERRERA, 2010, p. 5-7)

Diferentemente do Estado Liberal, o Estado Provedor passa a se imiscuir cada vez
mais na vida dos indivíduos. O homem passa a ser considerado em suas particularidades, o
que leva a uma produção legislativa sem precedentes, com o surgimento de leis extravagantes
tratando de assuntos que antes não eram regulados pelos códigos de direito civil. As
Constituições passam a ser o centro do sistema jurídico e a tratar em seu corpo dos
denominados direitos sociais, estipulando diretrizes, programas, metas e objetivos a serem
alcançados pelo Estado, surgindo as denominadas normas programáticas.
Antes, porém, de se tratar do comportamento das funções estatais no Projeto Social
de Sociedade, cabe destacar o fato de que se o Estado Social nos países da Europa Ocidental
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(com exceção da Itália fascista e da Alemanha nazista) e da América do Norte evoluíram para
o Welfare State, nos países do leste europeu, capitaneados pela extinta URSS, praticou-se o
denominado socialismo real, com a imposição de um projeto de sociedade fundados na raça
(Alemanha) e até mesmo na nação (Itália), já que abolição da propriedade privada e a
nacionalização de indústrias e bancos levariam ao fim da exploração do homem pelo homem.
A Estatização dos meios de produção criou uma burocracia estatal complexa e indolente, com
predominância do autoritarismo e totalitarismo estatal, bem como eliminação completa da
noção de indivíduo, em que estes, antes de direitos, possuem deveres perante o Estado e a
comunidade.
2.5.1 A Função Legislativa no projeto social de sociedade
Já tivemos a oportunidade de demonstrar que, apesar de a maior parte da doutrina
especializada eleger o Legislativo como a Função Estatal que mais se destacou no Estado
Liberal, essa concepção se deu mais na teoria do que na prática, pois é fruto da influência do
liberalismo e do positivismo que enxergaram na lei a proteção contra os abusos outrora
praticados pelo Estado absolutista.
A liberdade oitocentista exigia que as atividades dos indivíduos fossem
minimamente regulamentadas pela lei, que seria suficiente se garantisse a segurança e a
estabilidade nas relações sociais da burguesia. Ademais, em razão do nível de
desenvolvimento social, econômico e tecnológico havia poucas matérias a serem
regulamentadas pela lei.
Já no Estado Social, as transformações sociais provocadas pela Revolução Industrial
e o grau de exploração suportado pela classe proletária, além do fim da Primeira Guerra
Mundial, fizeram emergir os chamados direitos sociais com vasta elaboração legislativa que
daria suporte às prestações estatais no campo da proteção ao trabalho, da seguridade e
assistência social. Como acentua Gustavo Tepedino,
O Estado legislador movimenta-se então mediante leis extracodificadas, atendendo
às demandas contingentes e conjunturais, no intuito de reequilibrar o quadro social
delineado pela consolidação de novas cartas econômicas, que se formavam na ordem
liberal e que reproduziam, em certa medida, as situações de iniquidade que,
justamente, o ideário da Revolução Francesa visava a debelar. (TEPEDINO, 2008,
p. 4)

É neste período que surge o fenômeno de inflação legislativa que foi se agravar no
final do século XX. De toda forma, o legislativo só atuava no campo abstrato de previsão
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normativa, restando ao Executivo e ao Judiciário a aplicação concreta da lei. Visto isso,
passaremos ao Estudo da Administração Pública no Estado Social.
2.5.2 A Função Executiva no Estado Social
A respeito do Estado Liberal, há dúvidas na doutrina sobre a função estatal em
destaque: se a Legislativa ou a Executiva. A Legislativa, com sua função de criar leis,
limitava o poder estatal, mas não deixava de limitar, igualmente, as liberdades públicas e
privadas dos cidadãos. Entretanto, não é menos verdade que o Executivo tinha amplo poder
de atuação e conformação naquele paradigma, seja porque a garantia da propriedade da paz,
da segurança e de todo o aparato estatal demandava grandes somas de dinheiro, seja porque o
desenvolvimento do comércio dependia de elevados gastos estatais na construção de
infraestrutura para sua manutenção.
Dessa forma, a organização de uma Administração Pública forte e concentrada
pressupunha centralização de poder e rígida hierarquia entre os órgãos do Estado Liberal, o
que revela uma herança, sempre presente, do Antigo Regime.
Como se viu, no curso do Estado Social, surge outros tipos de demandas, tarefas e
fins estatais com a consagração de direitos sociais, culturais e econômicos, que, por sua vez,
exigem a prestação de variados serviços públicos vitais, como saúde, seguridade social e
educação, tendo como consequência o aumento do número de funcionários público, de órgãos
estatais com maior autonomia e o surgimento de uma administração indireta e descentralizada
que pudesse dar conta de atuar no desempenho das novas missões do Estado.
Entretanto, o Estado Social não é caracterizado somente pela prestação de serviços
públicos vitais. Neste período iniciaram-se com maior veemência os fenômenos de
desconcentração e descentralização administrativas, a fim de que o Estado fosse capaz de
atender às novas demandas que lhe foram impostas legalmente. Abandonaram-se as estruturas
hierárquicas rígidas que levaram a concentração do poder e que agora precisava ser diluído e
distribuído a outras pessoas jurídico-estatais.
Ademais, além do surgimento de novos diretos e de atos favoráveis ao cidadão, de
acordo com Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da Silva, novos fenômenos administrativos
como “a relevância jurídica das omissões, ou ainda a utilização cada vez mais frequente de
meios de direito privado por parte da Administração, com as consequentes privatização,
contratualização e tecnicização da atividade administrativa” (SILVA V., 2003, p.99),
tornaram-se cada vez mais frequentes.
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Dessa forma, a principal função estatal passa ser a garantia da promoção do bemestar social de toda a comunidade e a Administração Pública passa a ser o centro da atuação
estatal. A prestação cada vez maior de serviços públicos das mais variadas espécies, a criação
de empresas governamentais que geravam empregos e a intervenção estatal em todos os
domínios, planejando, incentivando e regulando a economia faz do cidadão um cliente do
Estado, cuja dependência extrapola as necessidades meramente materiais.
A busca pelo bem comum, projetado pela burocracia estatal e, em alguns lugares, por
um partido único, fazia com que o cidadão fosse considerado um ser imaturo e incapaz de
tomar suas decisões sem o “apoio” do Estado.
Assim, no Estado Paternalista, explica Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da Silva
(2003, p. 75), “a dependência do indivíduo relativamente à Administração não constitui
apenas uma realidade objetiva, mas também um estado de espírito”.
Tudo isso confirma mais uma vez a existência de um projeto de sociedade, cuja
participação do cidadão era considerada incipiente e indevida, principalmente nos países do
leste europeu que praticaram o socialismo real, aboliram a propriedade privada e entendiam
que, no campo dos direitos fundamentais, os deveres para com a comunidade deveriam ser
perseguidos e observados antes daqueles. Tal quadro de dependência e controle dos
indivíduos permitiu o surgimento de regimes totalitários e ditatoriais por todo o mundo.
Entretanto, importante modificação, surgida no seio da Administração Pública
durante o Estado Social, foi o começo do deslocamento como epicentro do já nascido Direito
Administrativo do ato administrativo para o procedimento administrativo.
Segundo Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da Silva (2003, p. 39-40), o ato
administrativo como conquista do Estado Liberal, procurou “conciliar uma vertente
autoritária, de exercício de um poder do Estado, com uma vertente de garantia dos cidadãos,
decorrente do princípio da legalidade, reproduzindo, assim, aquele compromisso que estava
subjacente ao conceito liberal de Estado”. Pode-se destacar que todos os requisitos
antidemocráticos do ato administrativo (imperatividade, presunção de veracidade e autoexecutoriedade) surgem no Liberalismo. O ato administrativo policial do Estado Liberal, que
somente impunha deveres aos indivíduos passa a criar direitos para o cidadão no âmbito do
Estado Social.
Os países da Europa ocidental, que não praticavam o socialismo real, já na segunda
metade do século XX, começaram a permitir maior participação do indivíduo na tomada de
decisões, e, em razão das transformações sociais que vinham irrompendo, houve, como
descreve

Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da Silva (2003, p.76), “valorização do
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procedimento administrativo, ligado à ideia da participação dos cidadãos no processo de
tomada de decisões, que (também) leva ao estabelecimento de ligações continuadas entre a
Administração e os particulares.”
A ampla utilização do poder discricionário pela utilização de conceitos jurídicos
indeterminados que tanto incomodavam os liberais, por parecerem uma burla à ideia de
completude do ordenamento jurídico e supremacia do princípio da legalidade, passa por um
processo de juridicização com a nova conformação deste princípio “como um instrumento
normal e adequado da realização do Direito pela Administração Pública no desempenho da
sua tarefa de prossecução dos fins estaduais” conforme salienta Vasco Manuel Pascoal Dias
Pereira da Silva (2003, p. 86).
Resta agora analisar o comportamento da Função Judiciária no Estado Social.
2.5.3 O processo no Estado Social
Vimos com base na pesquisa de Dierle Nunes (2008), que, no processo comum da
pré-modernidade e no processo liberal, que trouxe consigo diversas características do Antigo
Regime, o juiz tem, diante do processo, uma figura passiva de mero espectador. O controle do
processo estava nas mãos das partes e dos advogados. A forma escrita predominava e o
contato do juiz com as partes era reduzido ao momento decisório, pois se acreditava que estas
características, bem como a proibição de atuação oficiosa do magistrado, trariam uma
esperada imparcialidade. Essas características eternizavam o processo que, não raro, poderia
durar décadas.
Tal imparcialidade era buscada, ainda na ideia de completude do ordenamento
jurídico, que permitia ao juiz “boca da lei” tão somente uma interpretação literal ou
gramatical, característica da Escola da Exegese.
No Estado Social, o Direito deixa de ser considerado um produto exclusivo da razão,
e como forma de reação à Ecóle, ao positivismo e ao formalismo jurídico, que aplicavam o
Direito segundo a lógica formal de um silogismo - teoria da Jurisprudência dos Conceitos, e
segundo Karl Larez (1997, p.23), elaborada por Puchta -, surge, neste contexto, por meios dos
estudos de Oskar Von Bülow, ainda segundo Larez (1997, p.70) a Escola do “Movimento
para o Direito Livre”.
Esta Escola terá como característica a aplicação de um Direito que não pode ser
indiferente a valores éticos, cuja atividade criadora do juiz (concepção unitária do
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ordenamento jurídico) estaria direcionada para a composição de conflitos de interesses entre
as partes, de acordo com Margarida Maria Lacombe Camargo (2003).
Ainda segundo a mesma autora, ao comentar a superação da aplicação do Direito
segundo uma jurisprudência dos conceitos para uma interpretação segundo uma
jurisprudência de interesses, “o juiz tem compromisso apenas com a justiça; age conforme sua
exclusiva convicção, ainda que para tanto lhe seja exigida uma formação especial”.
(CAMARGO, 2003, p. 100),

A ideia de que o processo é um ato de três pessoas nasce com o jurista italiano
Búlgaro ao afirmar que judicium est actum trium personarum: judicis, actoris et rei.
Entretanto, a teoria do processo como relação jurídica, que permite o surgimento do referido
protagonismo judicial, é imputada a Bülow, que, após destacar que a ciência processual se
preocupava unicamente com o procedimento ou com o avanço gradual do processo,
demonstra em sua obra como se dá a referida relação jurídica-processual entre as partes,
vinculadas ao juiz em uma relação de sujeição e coadjuvância com ele.
Nunca se duvidou que o direito processual civil determina as faculdades e os
deveres que colocam em mútuo vínculo as partes e o tribunal. Mas, dessa maneira,
afirmou-se, também, que o processo é uma relação de direitos e obrigações
recíprocos, ou seja, uma relação jurídica. [...] A relação jurídica processual se
distingue das demais relações de direito por outra característica singular, que pode
ser contribuído, em grande parte, ao desconhecimento de sua natureza de relação
jurídica contínua. O processo é uma relação jurídica que avança gradualmente e que
se desenvolve passo a passo. Enquanto as relações jurídicas privadas que constituem
a matéria do debate judicial apresentam-se totalmente concluídas; a relação jurídica
processual se encontra em embrião. (BÜLOW, 2003, p. 5-6).

Com a mudança de paradigma, cuja função é servir de vetor interpretativo, muda
também a interpretação e a aplicação do Direito. Como forma de compensar os efeitos
deletérios do individualismo e a incapacidade do Legislativo em sua atuação abstrata, bem
como do Executivo em sua atuação concreta, por falta de recursos no alcance dos fins e metas
estatais de propiciar a todos indistintamente o bem comum, no Estado Social, pretendeu-se
que “o juiz em sua decisão proceda à correção prática dos erros perpetrados por outras esferas
estatais”, consoante ensinam segundo Flaviane Barros e Dierle Nunes (2010, p.7549).
Assim, aquele juiz meramente espectador é elevado à categoria de protagonista do
processo judicial, cabendo a ele a representação dos hiposuficientes. O processo passa a ter
como características:
(i) o ativismo judicial, quando o juiz passou a exercer uma atividade compensatória
de déficits de igualdade material; (ii) abandono da exclusividade da forma escrita,
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com a prática de atos processuais na forma oral; (iii) parcialidade do juiz; (iv)
tolhimento da liberdade das partes; (v) atuação oficiosa do juiz, cedendo o princípio
dispositivo ao princípio inquisitório; (vi) O processo como relação jurídica, onde os
sujeitos processuais teriam direitos e deveres uns em relação aos outros. (NUNES,
2008, p. 80-117).

Nesse contexto, Dierle Nunes (2008, p.110-111), com base nas lições de Comoglio
(1998) afirma que a atribuição de poderes oficiosos ao magistrado, além do ativismo judicial,
permitiu ao juiz a desvinculação das alegações e provas “deduzidas pelas partes, estando
autorizado a suscitar, de ofício, aspectos fáticos e questões relevantes para a decisão,
podendo, inclusive, decidir ultra petita e atribuir formas de tutela não requeridas que
considerasse mais apropriadas no caso em discussão”.
Por pressões da classe burguesa, houve a necessidade de se buscar um processo mais
célere e procedimentalmente mais simples para que fosse compreendido até mesmo por leigos
- a classe burguesa financiava estudos e pesquisas desde o mecenato, mas a classe em si não
tinha um nível cultural elevado-, pois a demora na solução de seus conflitos representava um
entrave para seus negócios, seus investimentos e para o ganho de seu lucro.
A forma escrita atrasava muito o andamento da marcha processual e a oralidade,
além trazer amplos poderes para o juiz, se apresentava como o remédio para o atraso, se de
fato fosse utilizada. Klein, citado por Nunes, afirma que o mais importante para a burguesia
era “uma resolução rápida, decisiva do processo. Mesmo juízos pouco precisos, pequenos
erros, eles os preferem no comércio a deixar durar por um longo tempo a penosa incerteza da
disputa não resolvida, incerteza que inibe suas ulteriores transações”. (KLEIN 1958 apud,
NUNES 2008, p.85)
As principais figuras que influenciaram a reestruturação do processo no Estado
Social foram os austríacos Anton Menger, Secretário do Ministério da Justiça, que promoveu
profundas alterações na legislação de seu país, Franz Klein, jurista discípulo de Menger, e o
alemão Oskar Von Büllow.
O ponto central da reação de Menger, explica Dierle Nunes (2008), às características
do processo liberal se concentravam na passividade da postura do juiz, pois que, além de não
compensar as desigualdades materiais entre ricos e pobres, permitia que o processo durasse
décadas em razão do controle da marcha processual se encontrar nas mãos das partes e dos
advogados.
Dierle Nunes (2008, p.104) revela que “àquela época, o pensamento que conduzia ao
protagonismo judicial poderia ser mesmo defensável, uma vez os juristas lutavam contra a

53

aplicação liberal do direito [...] que impunha a prevalência dos interesses privados em
detrimento dos sociais”.
Desta forma, o protagonismo judicial emerge, portanto, como a principal
característica do processo no Estado Social. Abandona-se a ideia daquele Estado de leis
acabadas e perfeitas como obra da razão humana, que garantiam a igualdade formal entre as
partes, e se constrói um Estado de Juízes.
Segundo Bülow, o que justifica a atuação dos juízes mesmo contra legem, cujas
decisões são protegidas pelo Estado por meio do manto da coisa julgada, é
O fato bastante frequente que as sentenças dos juízes contradigam o sentido e a
vontade da lei [o que] deve ser suportado com boa vontade: destino inevitável,
tributo que os legisladores e juízes prestam à debilidade do poder de expressão e
comunicação humanas. [...] O Estado é obrigado a suportá-las [sentenças judiciárias]
e, até, muni-las do selo da coisa julgada. Também a decisão contrária à norma posta
é então juridicamente vinculante. Como cada decisão do juiz é uma norma que
emana do Estado, é por ele aprovada, provida do seu poder coercitivo. Com essa
afirmação, não se quer dizer coisa diversa: que o Estado autoriza o juiz a realizar
determinações jurídicas não contidas no direito posto pelo legislador, mas sim por
ele buscada, em um certo sentido inventada, determinação que a lei não escolheu e
muito menos desejou! (BÜLOW, 2003 apud NUNES, 2008, p. 102-103)

O juiz, na ótica calamandriana, é o representante do Estado no processo e deve atuar
de modo a corrigir as imperfeições e as omissões das outras Funções Estatais. O
intervencionismo e paternalismo típicos do Estado Social se apresentam também no processo.
Na Alemanha (e também na maioria dos países do leste europeu), onde o Projeto de
Sociedade era determinado por Hittler, que queria se ver livre das amarras ou do controle do
legislativo, o processo do modelo social ganha ares de autoritarismo.
Tal quadro não poderia ser diferente diante das concepções de seus mentores, de
controle do processo pelo juiz que atuava de ofício (reflexo da perda de poderes das partes e
perda do princípio dispositivo, próprios do liberalismo) e decidia de forma solipsista, solitária
e unilateral, devendo, ainda, revelar na aplicação da lei a vontade do Führer,
coparticipação das partes, que tiveram sua importância reduzida.

sem a

André Cordeiro Leal

destaca essa principal característica do processo social ao analisar a obra de Bülow, pois
Somente a partir dessa última obra [Gesetz und Richteramt] é que Bülow se deixa
compreender amplamente, tendo em vista suas cogitações sobre a importância da
magistratura na criação do direito a justificar o necessário reforço do poder da classe
privilegiada dos juízes, sem os quais não seria possível o resgate da nação alemã da
anomia em que se lançara em determinadas fases de sua história. Torna-se
compreensível, nesse passo, o motivo pelo qual o processo não poderia mesmo ser
abordado por Bülow sob as perspectivas privatísticas do contrato ou quase contrato,
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mas como relação jurídica de direito público vinculativa das partes aos tribunais,
cuja formação e existência deveria ser controlada pelos juízes. Diante da
importância dos magistrados, o controle da relação processual permitiria, em última
análise, o controle de todo o direito vigente, e somente mesmo a relação jurídica e a
subordinação nela pressuposta poderiam dar sustentação a esse projeto. Por esses
motivos, entendemos possível afirmar que o processo, sob a taxionomia de relação
jurídica, já surge, em Bülow, como instrumento da jurisdição, devendo esta ser
entendida como atividade do juiz na criação do direito em nome do Estado com a
contribuição do sentimento e experiência do julgador. [...] [Entretanto], como já
advertiu Karl Larenz (1997), Bülow não cuidou de explicar como se poderia
controlar essa atividade jurisdicional criadora de um direito que era, em última
análise, ‘emocional’ ou ‘sentimental’. (LEAL, 2008, p.59-60)

Assim, o grande destaque do processo no Estado Social é o protagonismo judicial
que a teoria relacionista do processo de Bülow proporcionou. Em momento adequado,
verificar-se-á se ainda é possível falar em relação jurídica entre as partes, bem como deve ser
encarado aquele protagonismo no processo do Estado Democrático de Direito.
Novamente as transformações sociais e tecnológicas exigiram mudanças na
conformação da sociedade, cujo efeito lógico foi a superação do Estado Social, como será
visto agora.
2.5.4 A derrocada do Estado Social
Não se pode olvidar que a concepção do papel do Judiciário neste paradigma, é
coerente com a ideologia do Estado Social. O surgimento dos direitos sociais prestacionais fez
da Administração Pública o principal ator entre as funções no Estado Social.
Assim, não deixa de ser lógica a situação do juiz como protagonista do processo já
que ele é o representante do Estado neste plano. Obviamente, esse juiz que revelava a vontade
do Führer e pretende corrigir as falhas das outras funções estatais foi extremamente criticado
por se apresentar como uma figura messiânica capaz de revelar e canalizar como um fio
condutor todos os sentimentos, toda a moral, costumes e desejos da comunidade.
Essa divindade do julgador, que, depois vai dar origem a um ativismo judicial na
implementação de políticas públicas, afastava no processo, assim como em toda a vida social,
a participação dos cidadãos na escolha de seu destino, ou melhor, no processo, o cidadão era
apenas destinatário da norma jurídica concreta, um cliente do poder estatal sem condições de
influenciar na criação desta norma.
Conforme Andréa Alves de Almeida (2005), o modelo de Estado Social retira,
justamente por isso, a liberdade crítica dos cidadãos, já que seu projeto de vida era
determinado por uma burocracia estatal virtuosa, a qual considerava o povo como massa
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uniforme, sem suas particularidades, em um momento em que a diversidade e o
multiculturalismo irrompiam em um mundo cada vez mais complexo.
Nascia, portanto, a necessidade de uma nova conformação tanto da liberdade quanto
da igualdade. E essa inabilidade de lidar com essas diferenças é que vai levar à derrocada do
Paradigma Jurídico Constitucional do Estado Social com o surgimento de um novo paradigma
“no esteio dos novos movimentos sociais, tais como o estudantil de 1968, o pacifista, o
ecologista e os de luta pelos direitos das minorias, além dos movimentos contraculturais, que
passam a eclodir a partir da segunda metade da década de 60 [...]”, conforme os ensinamentos
de Marcelo de Andrade Cattoni de Oliveira (1998, p.43). Como destaca Menelick de Carvalho
Netto
O hiperdimensionamento do Estado, de suas funções, e a prestação de serviços em
todas as áreas levaram à crise do chamado Estado Social e ao advento de uma nova
forma de ver o mundo, ao reconhecimento de novos direitos. Para dizer mais
profundamente, há uma redefinição das ideias de igualdade e liberdade. Se, por um
lado, liberdade e igualdade não mais podem ser apenas formais, por outro, a sua
simples materialização pela via da tutela estatal de um povo imaturo, das massas,
não somente não é suficiente, mas também é ela mesma destruidora da própria ideia
de cidadania, gerando, no máximo, clientes paternalizados e manipulados, nunca
cidadãos. (CARVALHO NETTO, 2003, p.21).

Na verdade, um dos grandes fatores que contribuíram para a derrocada do Estado
Social é o surgimento do neoconstitucionalismo com o fim das experências totalitárias na
Europa ocidental. Aliado a isso, as constituições passam a ter sua força normativa reconhecida
e, com o advento do pós-positivismo, há atribuição de eficácia normativa aos princípios e o
fortalecimento da teoria dos direitos fundamentais.
Destarte, o objetivo do presente capítulo foi analisar os projetos de sociedade liberal
e social em sua teoria geral, bem como a conformação das funções estatais, o que exigiu o
estudo das noções de paradigma e de constitucionalismo.
No capítulo seguinte, será abordado o paradigma jurídico-constitucional do Estado
Democrático de Direito, que veio substituir o Estado Social, já que este não atendia mais as
demandas da sociedade. Novas relações irão surgir e as funções estatais sofrerão nova
conformação. A base do próximo capítulo será a análise da teoria habermasiana do discurso,
sua aplicação no direito, as críticas pontuais que se entende devem ser feitas, bem como a
conformação das funções executiva e legislativa, deixando para um capítulo próprio o estudo
aprofundado do processo constitucional democrático.
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3 O PARADIGMA JURÍDICO CONSTITUCIONAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO
DE DIREITO

3.1 Introdução
No capítulo anterior, estudamos a noção de paradigma, a evolução do
constitucionalismo, as teorias do Estado Liberal e do Estado Social, bem como a conformação
de cada uma das Funções Estatais nesses paradigmas. Preferiu-se adotar a expressão Projeto
de Sociedade em razão de não ser dada ao indivíduo, até então, a busca por uma plena
concepção de vida de acordo com seu entendimento, projeto, visão de mundo ou desejo, pois
este era visto apenas como destinatário, consumidor ou cliente estatal, ficando essas decisões
a cargo do Estado.
O projeto liberal, fundado na razão e expresso por um conjunto de normas gerais e
abstratas e que considera o homem fora de sua realidade substancial, era tão hermético, que
era impossível ao indivíduo, mesmo com toda a sua liberdade frente às coisas, transformar sua
realidade. No projeto social, o Estado paternalista e provedor tratava o indivíduo de forma
massificada, homogênea e como um ser débil, incapaz de tomar suas próprias decisões. Tal
decisão levou Almeida a pontuar que “tanto a visão liberal quanto a republicana miniminizam
a liberdade crítica do homem indispensável para a construção de uma sociedade aberta”
(ALMEIDA, 2005, p.56).
As transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas após a década de 60 do
século passado, quando o mundo estava dividido entre duas superpotências econômicas, cada
uma impondo seu modelo de comportamento, fizeram surgir movimentos no seio de uma
sociedade que começava a se organizar e a exigir a participação na formação da vontade
estatal, bem como a reclamar a eficácia de diferentes direitos e respeito a concepções de vida
alternativas, frente à complexidade social que estava irrompendo com o avanço de uma
sociedade multicultural e pluralista. Ao criticar os modelos anteriores de democracia, afirma
Habermas que
Os dois paradigmas compartilham a imagem produtivista de uma sociedade
econômica apoiada no capitalismo industrial, cujo funcionamento, segundo uma das
interpretações, preenche a expectativa de justiça social através da defesa autônoma e
privada de interesses próprios; segundo a outra interpretação, isso acarreta a
destruição da expectativa de justiça social. Os dois paradigmas concentram-se nas
implicações normativas do funcionamento social de um status negativo protegido
pelo direito e procuram saber se é suficiente garantir a autonomia privada através de
direitos à liberdade ou se a emergência ou surgimento da autonomia privada tem que
ser asseguradas através da garantia de prestações sociais. Em ambos os casos, perde-
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se de vista o nexo interno que existe entre autonomia privada e autonomia do
cidadão- , e com isso, o sentido democrático de auto-organização de uma
comunidade jurídica. Entretanto, a disputa entre os dois paradigmas, que ainda
perdura, limita-se à determinação dos pressupostos fáticos para o status de pessoas
do direito em seu papel de destinatárias da ordem jurídica. Todavia, elas somente
serão autônomas na medida em que puderem se entender também como autoras do
direito, ao qual se submetem enquanto destinatárias (HABERMAS, 2003, II, p. 145146).

Em um Estado Democrático de Direito, não há mais o antagonismo delineado pelo
liberalismo e pelo socialismo, separando Estado e sociedade, cada um tentando se sobrepor ao
outro. Como aponta Luís Roberto Barroso (no Prefácio de SARMENTO, 2005, p X) “já não
há mais uma linha divisória romântica e irreal separando culpas e virtudes”.
O Estado Democrático de Direto absorve os princípios do constitucionalismo
moderno de organização e limitação dos poderes (funções) estatais pela previsão legal
(constitucional) de direitos e garantias fundamentais, estando o próprio Estado submetido ao
Direito.
Esse Direito deve ser fruto da soberania popular, a qual é delegada aos representantes
do povo, cuja produção legislativa deve refletir os anseios da sociedade, pois é ela que vai
regular as relações entre os particulares, entre estes e o Estado, bem como o funcionamento
deste último. Assim, a legitimidade do Direito percorre um ciclo, pois o poder que pertence ao
povo é transformado em Direito para ter como destinatário os próprios indivíduos. Ronaldo
Brêtas de Carvalho Dias, ao responder sobre a configuração do Estado Democrático de
Direito, ensina que
Tem-se, portanto, um Estado submetido às normas do direito e estruturado por leis,
sobretudo a lei constitucional, um Estado no qual se estabeleça uma estreita conexão
interna entre dois grandes princípios jurídicos, democracia e Estado de Direito, ou
seja, um Estado Constitucional Democrático de Direito (DIAS,2010, p.54)

O Estado Democrático de Direito abriga, portanto, em seu conceito a ideia de
democracia. Como Jürgen Habermas é considerado um dos principais teóricos do Estado
Democrático de Direito, em função de sua teoria procedimental do direito, é indispensável
entender sua concepção de democracia. Sua crítica principal aos paradigmas anteriores residia
no fato de os indivíduos não participarem da vida estatal por meio de uma razão comunicativa
que lhes permitisse se sentirem não só como destinatários, mas como coautores de uma ordem
jurídica autônoma, fazendo do Direito um sistema legítimo, mas desde que obedecesse a um
processo de formação institucionalizado, neutro e livre de coações.
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Ademais, em uma sociedade secularizada e pós-metafísica, a fonte normativa deveria
ser apenas mediata, superando-se, assim, a razão prática e uma de suas maiores expressões: o
imperativo categórico Kantiano, que orientava e informava o agir do indivíduo
(HABERMAS, 2003).
A teoria Habermasiana procura revelar uma nova relação entre a autonomia pública e
a privada, intenta estabelecer um nexo interno entre soberania e direitos fundamentais, bem
como superar a compreensão de subordinação entre o Direito e a Moral, para revelar sua
cooriginalidade e simultaneidade, fazendo dele o fator de integração social. A participação e a
fiscalização constantes na formação da vontade estatal e na criação do próprio direito irão
permitir que o cidadão saia de sua situação de consumidor para a de coautor da ordem jurídica
não mais heterônoma, o que o autoriza a construir seu próprio projeto de vida. (HABERMAS,
2003). Já para Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira, a concepção atual de democracia
pressupõe:
[...] titularidade de direitos reciprocamente reconhecidos e que garantem através da
institucionalização de procedimentos capazes de possibilitar a formação democrática
da vontade coletiva, a formação imparcial de juízos de aplicação jurídico normativa e execução de programas e de políticas públicas, sem impor-se um único
modelo de vida boa, embora os mesmos devam garantir aos cidadãos, no exercício
de sua autonomia pública, a possibilidade de realização de um projeto cooperativo
de fixação de condições de vida recorrentemente mais justas. (OLIVEIRA, 2007, p.
150.)

No Brasil, o Estado Democrático de Direito tem nascimento com a Constituição
Republicana de 1988, apesar de a ideia de democracia não ser nova. O século XX caracterizase como período de transformações sociais, políticas, econômicas e jurídicas. Como bem
ensina Luís Roberto Barroso
Ao longo do século XX o Estado percorreu uma trajetória pendular. Começou
liberal, com funções mínimas, em uma era de afirmação de direitos políticos e
individuais. Tornou-se social após o primeiro quarto, assumindo encargos na
superação das desigualdades e na promoção dos direitos sociais. Na virada do século
estava neoliberal, concentrando-se na atividade de regulação, abdicando da
intervenção econômica direta, em um movimento de desjuridicização
de
determinadas conquistas sociais. E assim chegou ao novo século e ao novo milênio.
(BARROSO no Prefácio de SARMENTO, 2005, p.X)

Pode-se observar que o autor destaca a Constituição econômica e não a política.
Entretanto, no momento adequado, demonstrar-se-á a relação entre o Estado Democrático de
Direito e o neoliberalismo. Faz-se necessário destacar, no entanto, que nem toda a doutrina
entende ser aplicada a teoria habermasiana em países em desenvolvimento e do terceiro
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mundo como o brasileiro, por não terem atingido o mesmo grau de desenvolvimento
alcançado pela Europa e pelos Estados Unidos.
Nessa linha de entendimento, observa-se que a existência de um Estado com maior
ou menor grau de democracia vai depender do efetivo exercício da cidadania, que deve
englobar uma dimensão civil (autodeterminação), social (direitos prestacionais) e política
(participação), abrangendo, assim, mais do que apenas os direitos fundamentais de primeira
dimensão. Essa é uma situação ideal de cidadania, e, ao reconhecer seus diferentes níveis,
Calmon de Passos ensina que “entre o zero da ausência total e o cem da cidadania plena, há
gradações que devemos identificar em cada momento histórico e em cada espaço político
específico” (PASSOS, 2002, online).
Delineado os traços gerais do Estado Democrático de Direito, propomo-nos a fazer, a
partir de agora, a apresentação da teoria Habermasiana da democracia, a conformação das
funções estatais no novel paradigma, a identificação do hiato entre a teorização (abstrata) e a
realidade, bem como a confrontação entre as concepções deliberativista (Rawls e Habermas) e
agonista (Chantal Mouffe) da democracia diante da realidade brasileira.
3.2 A relação entre o público e o privado
Um dos pilares da teoria procedimentalista-democrática de Habermas se encontra no
reconhecimento da existência de uma cooriginalidade e de uma relação de interdependência
entre a autonomia pública e privada que, na sua teoria do discurso, irá embasar o nexo interno
que deve haver entre soberania popular e diretos fundamentais, de modo que os cidadãos
sejam identificados não só como destinatários, mas como coautores do ordenamento jurídico,
que, assim, se justifica e se apresenta como legítimo.
Diante disso, acredita-se que é importante demonstrar a relação entre o público e o
privado no decorrer da história antes de se adentrar no modelo habermasiano de Democracia.
Assim, consoante Daniel Sarmento (2005, p. 33), “ao longo da história o pêndulo tem
oscilado no sentido da priorização ora da dimensão pública da vida humana, ora da privada”.
Ainda segundo a narrativa de Daniel Sarmento (2005), na Grécia antiga, se destacava
a dimensão publicística, pois o homem, na representação aristotélica de animal político (zoon
politikon), só poderia se realizar na vida pública.
Já na Idade Média, o público é sugado pelo privado, pois as relações feudais se
escoravam em institutos de direito privado, mormente na propriedade territorial. A mitigação
do caráter público se dava em razão da pulverização do poder político e da fundamentação das
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práticas de dominação na origem dividida do poder, na tradição, nos costumes, na religião e
na moral, não havendo como se justificar, ainda, a supremacia do interesse privado sobre o
público com base no individualismo, pois este só vai surgir com o Renascimento.
No estado Moderno, segundo o autor (SARMENTO, 2005), o público passa a ter
uma relação promíscua com o privado, porquanto a representação do poder estava centrada na
figura do soberano (rei-sol) sem existir leis elaboradas pelos representantes do povo. Por
outro lado, as relações sócio-políticas tinham o caráter patrimonialista, já que as funções,
cargos públicos e títulos nobiliárquicos eram negociados e vendidos pela realeza. Apesar
disso, a ideia de soberania já revelava certa primazia da vontade estatal sobre a dos
particulares.
Já, no Estado Liberal, há um retorno à separação entre público e privado com
supremacia deste, em razão do individualismo, que irrompeu no período com a proclamação
de direitos fundamentais, a limitação do poder estatal e a moderna teoria sobre o
constitucionalismo, com a sociedade justificada na propriedade privada, na razão, na
autonomia da vontade e na liberdade contratual, todos eles assegurados não pela Constituição
do Estado, mas pelo Código Civil, que regulava a vida burguesa.
No advento do Estado Social, como já estudado, com o intervencionismo e o
paternalismo estatal, volta a se destacar o predomínio do público sobre o privado, estando o
Estado tentacular infiltrado em todas as esferas, tratando seu povo como súditos e clientes,
estando todos dominados por uma elite virtuosa.
O surgimento do neoliberalismo como modelo econômico vai tender o pêndulo da
história para o lado do privado. Entretanto, como pontua Luís Roberto Barroso, “O Estado é
ainda a grande instituição do mundo moderno. Mesmo quando se fala em centralidade dos
direitos fundamentais, o que está em questão são os deveres de abstenção ou de atuação
promocional do Poder Público” para concluir que o “Estado é formado pela sociedade e deve
perseguir seus valores (BARROSO no prefácio de SARMENTO, 2005, p. X).
A relação entre público e privado vai ser condicionada principalmente, como se viu,
pelo modelo de sociedade estabelecido, segundo a teoria organicista (holismo) ou
individualista. De acordo com Daniel Sarmento, a ordem constitucional brasileira adota uma
visão personalista de sociedade, pois “a visão individualista, que atribuía primazia
incondicional aos direitos individuais, sobre os interesses coletivos, não se sustenta na ordem
constitucional brasileira” (SARMENTO, 2005, p. 72) porquanto se reconhece a necessidade
de auxílio do Estado na remoção de obstáculos materiais para o pleno desenvolvimento
individual, não adotando, igualmente, uma visão holista de sociedade, já que a autonomia
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privada é resguardada, demonstrando a nova relação entre público e privado nos seguintes
termos
Embora continue sendo essencial proteger as pessoas do arbítrio do Estado, os
poderes públicos são agora concebidos como responsáveis pela promoção e defesa
dos direitos fundamentais, diante dos perigos que rondam as pessoas na própria
sociedade [...] O papel do Estado é o de auxiliar na criação das condições
necessárias para que cada um realize livremente as suas escolhas e possa agir de
acordo com elas, e não o de orientar as vidas individuais para alguma direção que se
repute mais adequada aos ‘valores sociais’, ou mais conforme aos interesses gerais
da coletividade.[...] Daí a diferença essencial entre o personalismo e o organicismo:
enquanto, para aquele a autonomia individual é salvaguardada e fomentada [...] para
este último as vidas humanas podem e devem ser planejadas ‘de cima para baixo’,
para que se ajustem a objetivos sociais prefigurados. O personalismo parte de uma
visão mais realista da autonomia do que o individualismo clássico, pois reconhece
os múltiplos obstáculos materiais para o seu exercício, que devem ser removidos,
com o auxílio do Estado, para que a liberdade saia do plano metafísico e ganhe
concretude na vida dos seres humanos de carne e osso. Mas, diferente do
organicismo, ele se norteia pelo profundo respeito a esta autonomia individual,
recusando-se a instrumentalizá-la em proveito de objetivos coletivos. (SARMENTO,
2005, p. 73-74).

Igualmente, na concepção de Calmon de Passos, a ordem constitucional brasileira
repudia tanto a absorção do individual pelo social como do todo pela parte atomizada,
reconhecendo haver “[...] uma relação dialética ineliminável entre indivíduo e sociedade,
sendo impossível realizar-se esta sem preservar aquele [...]”, e identificando a sociedade como
locus de desenvolvimento do homem o condiciona a “[...] exprimir sua individualidade numa
sociedade politicamente organizada, isto é, de modo compatível com a ineliminável
interdependência entre os homens, postas como valores de igual peso tanto a liberdade quanto
a igualdade.” (PASSOS, 2002, on line )
Essa concepção personalista é a mais adequada já que a Constituição brasileira, cujo
epicentro jaz sob a dignidade da pessoa humana, é rígida e dotada de supremacia. Além de
consagradora de direitos e garantias individuais que elevam a solidariedade como objetivo
fundamental da república, ela tem como meta a igualdade substancial, apesar de, faticamente,
existirem deficits e débitos do Estado para com a sociedade e de restarem muitos direitos,
ainda, como meras promessas constitucionais.
Importante, outrossim, ressaltar que a concepção de interesses público e privado
varia entre os Estados de raiz anglo-saxã daqueles de matriz latino-germânica. Nesse sentido,
Alexandre Santos de Aragão (2005) ensina que, para os primeiros, há uma coincidência total e
perfeita entre interesse público e interesse individual, sendo aquele representado pela soma
aritmética destes últimos, tanto que, historicamente, o direito administrativo não possuía
normas derrogatórias do direito comum (common law).
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Já para os países de civil law, o interesse público extrapola os interesses individuais,
sendo considerado algo distinto e superior a estes, estando o direito estadual recheado de
normas especiais para o ente público. Segundo o autor, a evolução do Estado, cada vez mais
garantidor do que limitador de direitos e garantias individuais “está fazendo com que a noção
européia continental de interesse público esteja se aproximando daquela anglo-saxônica.
(ARAGÃO, 2005, p. 3).
Feitos estes apontamentos, pode-se afirmar que a teoria Habermasiana vai tentar
reorganizar essa relação entre público e privado, entre soberania e direitos fundamentais e,
principalmente, entre a autonomia pública e a privada, cujo nexo interno vai exigir que haja
liberdades subjetivas que possam ser reclamadas jurisdicionalmente para que se reconheçam
direitos subjetivos de forma a resguardar a autonomia privada dos cidadãos (direitos
fundamentais). Exigirá, igualmente, um processo legislativo democrático, em que os cidadãos
livres e iguais estejam legitimados a participar deste processo (soberania popular).
Assim, traduz-se o pensamento do autor alemão para quem “a substância dos direitos
humanos insere-se, então, nas condições formais para a institucionalização jurídica desse tipo
de formação discursiva da opinião e da vontade, na qual a soberania do povo assume figura
jurídica” (HABERMAS, 2003, I, p. 139).
Tal reconstrução se torna importante na comprovação da legitimidade do
ordenamento jurídico, pois antes do paradigma do Estado Democrático de Direito havia duas
formas de se encarar a relação entre soberania e direitos fundamentais: segundo Habermas,
uma primeira de caráter jusnaturalista que defendia “o primado dos direitos humanos que
garantem as liberdades pré-políticas do indivíduo e colocam barreiras à vontade soberana do
legislador político” (HABERMAS, 2003, p. 146).
Nessa concepção, deve o Estado proteger esses direitos pré-existentes. Já na segunda,
de feição positivista-rosseauniana, defende-se o valor próprio, “não instrumentalizável, da
auto-organização dos cidadãos, de tal modo que, aos olhos de uma comunidade naturalmente
política, os direitos humanos só se tornam obrigatórios enquanto elementos de sua própria
tradição, assumida conscientemente” (HABERMAS, 2003, p. 146).

Estes não são

reconhecidos ou garantidos, mas concedidos pelo Estado Leviatã.
A teoria do discurso em Habermas vai se organizar em torno dessa nova
conformação entre soberania popular e direitos fundamentais, ganhando contornos
democráticos, ao fazer a devida interpenetração entre o princípio democrático e a forma
jurídica, cuja construção do autor se dá nos seguintes termos:
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A idéia básica é a seguinte: o princípio da democracia resulta da interligação que
existe entre o princípio do discurso e a forma jurídica. Eu vejo esse entrelaçamento
como uma gênese lógica de direitos, a qual pode ser reconstruída passo a passo. Ela
começa com a aplicação do princípio do discurso ao direito a liberdades subjetivas
de ação em geral – constitutivo para a forma jurídica enquanto tal – e termina
quando acontece a institucionalização jurídica de condições para um exercício
discursivo da autonomia política, a qual pode equipar retroativamente a autonomia
privada, inicialmente abstrata, com a forma jurídica. Por isso, sistema de direitos. A
gênese lógica desses direitos forma um processo circular, no qual o código do direito
e o mecanismo para a produção do direito legítimo, portanto o princípio da
democracia, se constituem de modo co-originário. (HABERMAS, 2003, p. 167)

Destarte, a participação de cidadãos livres e iguais como coautores da ordem jurídica
(condição material) - que assim se reconhecem por manifestarem sua autonomia privada em
um espaço institucionalizado e isento de coerção (condição formal) - busca atingir um
consenso discursivo racional em uma situação ideal de discurso.
Tal situação permite a Habermas encontrar o que entende como fundamento de um
direito legítimo e democrático, capaz de estabilizar a tensão entre a autonomia pública e
privada ao sustentar sua simultaneidade genética de forma a se plasmar em uma autonomia
jurídica. A legitimidade da ordem jurídica será reconhecida quando se assegurar “a autonomia
privada e a autonomia cidadã de seus membros, pois ambas são cooriginárias; ao mesmo
tempo, porém, ela deve sua legitimidade a formas de comunicação nas quais essa autonomia
pode manifestar-se e comprovar-se.” (HABERMAS, 2003, p. 164). Ainda segundo o autor,
A teoria política deu uma dupla resposta para a questão da legitimação: soberania
popular e direitos humanos. O Princípio da soberania popular fixa um procedimento
que fundamenta a expectativa de resultados legítimos com base nas suas qualidades
democráticas. Esse princípio expressa-se nos direitos à comunicação e à participação
que asseguram a autonomia pública do cidadão. Em contrapartida, aqueles direitos
humanos clássicos- que garantem aos cidadãos da sociedade a vida e a liberdade
privada, a saber, âmbitos de ação para seguirem seus planos de vida pessoais- ,
fundamentam uma soberania das leis legítimas a partir de si mesma. O Direito
positivado, ou seja, modificável, deve se legitimar sob esses dois pontos de vista
normativos como um meio para a proteção igualitária das autonomias privada e civil
dos indivíduos. (HABERMAS, 2001, p. 146).

Assim, ao exercer de forma independente sua autonomia jurídica o cidadão se liberta
das amarras do Estado Liberal e Social ocupando no espaço discursivo uma posição
isonômica-formal, pois, segundo o autor alemão, “o paradigma procedimentalista do direito
procura proteger, antes de tudo, as condições do procedimento democrático. Elas adquirem
um estatuto que permite analisar, numa outra luz, os diferentes tipos de conflitos”
(HABERMAS, 2003, p. 196).
Dessa forma, o autor tem como objetivo, com sua teoria, eliminar esse dissenso por
meio de um procedimento institucionalizado, que garanta iguais liberdades aos interlocutores,
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para em uma situação ideal, se chegar a um consenso racional, o que estabilizaria a tensão
entre faticidade e validade. Tal teoria, na concepção de Mouffe (2005), protege apenas as
condições do procedimento, que se deseja neutro - sem impor limites substanciais ao seu
conteúdo -, já que realizado pela troca de argumentos entre interlocutores razoáveis e
racionais (libertos de suas próprias paixões), guiados pelo princípio da imparcialidade. Em
razão disso, essa situação ideal de fala entre esses sujeitos universais (que com tantas
qualidades são verdadeiros “Frankensteins”) “é apresentada como “ideal regulativo”,
segundo Mouffe (2005, p. 14, grifos nossos).
Dessa forma, o princípio democrático, formado a partir da junção entre o princípio
do discurso e da forma jurídica, animado por cidadãos coautores da ordem jurídica vai
originar o que Habermas chama de “categorias de direitos que formam o próprio código
jurídico” (HABERMAS, 2003, II, p. 203), estribado em cinco direitos fundamentais, sendo
que os três primeiros estão ligados à autonomia privada e os dois últimos à autonomia
pública.
Fica demonstrado, assim, o nexo interno que entende existir entre soberania popular
e direitos fundamentais para se chegar a uma ordem democrática, cujo epicentro é a dignidade
da pessoa humana, conforme ilustrado por Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira, de acordo
com os ensinamentos do autor alemão, na seguinte passagem
Quais são, pois, os direitos fundamentais que, segundo Habermas, exprimem as
condições de possibilidade de um consenso racional acerca da institucionalização
das normas do agir? São eles: 1 – direitos a iguais liberdades subjetivas – as normas
de ação, ao revestirem da forma jurídica, atribuem titularidade aos sujeitos para o
exercício das liberdades subjetivas; 2 – direito a iguais direitos de pertinência –
direitos de nacionalidade; 3 – direito à tutela jurisdicional – a garantia de meios
jurídicosprocessuais mediante os quais cada pessoa que acredite que seus direitos
foram violados possa afirmar suas pretensões, direitos de em juízo, a um devido
processo legal, a igual proteção jurídica, ao contraditório e à ampla defesa, a um
igual direito à tutela jurisdicional; 4 – direito à elaboração legislativa autônoma – de
importância central para o desenvolvimento e afirmação dos demais direitos, são
direitos à igual participação nos processos de formação coletiva da vontade política.
Através do exercício desses direitos é que os cidadãos realizam a prática de
autolegislação, de autores dos seus próprios direitos e das normas de ação jurídicas
às quais querem submeter-se; 5 – direitos participatórios – direitos ao provimento do
bem-estar e da segurança sociais, à proteção contra risco sociais e tecnológicos, bem
como aos provimentos de condições ecologicamente não danificadas de vida e,
quando necessário sob as condições prevalentes, o direito de igual oportunidade de
exercício dos outros direitos elencados. (OLIVEIRA, 2002, p. 71-72)

A abertura a valores morais e éticos, proporcionada pela teoria procedimentalista,
juntamente com a participação do cidadão coautor da ordem jurídica submete o direito a
testificações constantes e a uma validade falível, pois que o agir comunicativo, diferentemente
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da razão prática, nem sempre levará a um consenso racional, já que não apresenta uma
solução imediata para os conflitos.
Tal situação, na visão dos seguidores de Habermas e para ele próprio, seria uma falha
ou um risco em sua teoria, pois o discurso deliberativo apenas possibilita ou cria condições
para que aqueles cidadãos livres e iguais cheguem a uma solução racional e consensual dentro
de um espaço institucionalizado por meio do melhor argumento e “desse modo, a teoria
discursiva do Direito encontra-se sob a exigência de permanecer, ao mesmo tempo, entre uma
normatividade mediata e uma carga de falibilidade”, consoante apontado por Luiz Moreira
(2002, p. 170). Conforme resumido pelo autor
Essa síntese tem de ser institucionalizada e acoplada a procedimentos que
conservem, em seu seio, regras processuais que eliminem qualquer possibilidade de
deturpação. Essa é a tensão que o Direito é condenado a viver: embora seja legítimo,
suas prescrições são sempre passíveis de revogação, caso contrário poderíamos
estabelecer preceitos que antes aprisionariam do que proporcionariam liberdade.
Não raro, violências vestiram o manto do sagrado, do jurídico e da justiça. Eis a
razão pela qual a validade de uma normatividade tem de estar aberta à comprovação
discursiva. Esse o motivo de uma razão procedimental que é despida do peso moral
da tradição. (MOREIRA, 2002, p. 170)

Analisadas as linhas básicas da teoria habermasiana, é mister ressaltar que os
paradigmas jurídico-constitucionais do estado liberal e do estado social possuíam estribos
democráticos. Essa tensão entre constitucionalismo e democracia é identificada por Menelick
de Carvalho Netto que, ao demonstrar a relação entre os fenômenos e a aparente oposição
entre eles, conclui que esses sistemas supõem-se mutuamente na seguinte passagem:
É fácil verificar que, de fato, quanto mais democrático é um regime político, tanto
mais a vontade popular impera e, portanto, tanto menos limites constitucionais são
impostos a essa vontade e a suas decisões. Por outro lado, quanto mais limites
constitucionais houver, tanto mais estreita é a possibilidade de se dar livre curso a tal
vontade; tanto menos campo é deixado à deliberação dos representantes da vontade
popular eleitos para o exercício cotidiano da tomada de decisões. No entanto,
analisada mais profundamente essa oposição, verifica-se que essa relação não é
assim tão simples. Se, por um lado, democracia e constitucionalismo efetivamente se
opõem, se esses dois conceitos operam, eles próprios, efetivamente como princípios
opostos, como princípios contrários, e há, de fato, uma grande tensão entre eles, por
outro lado, é fundamental ter-se em conta que, ainda que contrários, não se
contradizem, mas, ao invés, supõem-se mutuamente (CARVALHO NETTO, 2011,
on line)

Assim, para se compreender a Democracia neste novo paradigma de sociedade, é
necessário compreendê-la nos projetos Liberal e Social de sociedade.
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3.3 Os modelos normativos de Democracia em Habermas
Como mostrado no capítulo anterior, Locke foi um dos grandes filósofos
representantes do liberalismo, e, em sua construção teórica jusnaturalista, os direitos seriam
naturais e pré-existentes ao Estado. No Estado Liberal, com a consagração dos direitos
fundamentais há um destaque à autonomia privada em detrimento da pública, enquanto que,
no Estado Social, em que se realizou o modelo republicano de democracia, havia uma
preferência ao público em detrimento do privado.
A democracia liberal se realizava com um processo de eleição e no exercício do
governo legitimado pelo voto de uma maioria. Neste modelo, segundo Habermas, a política
reúne os interesses particulares e os encaminha ao governo, que utiliza o poder político para
reunir os interesses coletivos. O status de cidadania é representado pelas liberdades negativas.
O constitucionalismo guarda uma fundamentação moral e o processo democrático contaria
com o aparato governamental e uma sociedade em que as pessoas se encontrariam interligadas
no

mercado,

mostrando-se

estes

elementos

como

fatores

de

integração

social

(HABERMAS,1995). Ainda segundo Habermas,
Na interpretação liberal, a política é essencialmente uma luta por posições mais
favoráveis no âmbito do poder administrativo. O processo de formação da opinião e
da vontade na esfera pública e no parlamento é determinado através da concorrência
de atores coletivos que agem, estrategicamente, a fim de obter ou manter posições de
poder. O sucesso se mede pelo assentimento qualificado pelos votos de eleitores,
dados a pessoas e programas. Em seu voto, os eleitores expressam suas preferências.
Suas decisões eleitorais têm a mesma estrutura que os atos de escolha de
participantes do mercado, orientados pelo sucesso. (HABERMAS 2003, v. I, p. 337)

A democracia republicana, por sua vez, vai acentuar a autonomia pública. Nesse
contexto,

o

status

de

cidadania

é

representado

pelas

liberdades

positivas.

O

constitucionalismo absorverá uma fundamentação ética e a democracia será compreendida
não apenas como o ato de “votar e ser governado pela maioria”, mas será identificada com a
possibilidade de participação política, em que os cidadãos se reconhecem como coassociados.
O paradigma já não é mais o mercado, mas o diálogo, que orientado pela solidariedade,
constrói o bem comum (sendo estes elementos os fatores de integração social), pois há um
reconhecimento entre os cidadãos de sua interdependência inter-relacional. Segundo
Habermas,
De acordo com a visão republicana, o status dos cidadãos não é determinado pelo
modelo das liberdades negativas que podem ser reivindicadas por esses cidadãos
enquanto pessoas privadas. Direitos políticos – sobretudo os de comunicação e
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participação políticas - são, antes, liberdades positivas. Eles garantem não a
liberdade de coerção externa, mas a possibilidade de participação numa práxis
comum pela qual os cidadãos podem, primeiramente, tornar-se aquilo que desejam
ser: autores politicamente autônomos de uma comunidade de pessoas livres e iguais.
(HABERMAS 1995, p.108)

Já Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira (2012, on line), entende que, tanto no
modelo liberal quanto no republicano de democracia, a concepção de sociedade se encontra
centrada no Estado, “mas enquanto para a primeira, o Estado é o guardião de uma sociedade
de mercado, para a segunda o Estado é a institucionalização autoconsciente de uma
comunidade

ética”.

O

autor,

influenciado

pela

leitura

Habermasiana,

resume

comparativamente os referidos modelos da seguinte forma:
Em termos esquemático-comparativos, a tradição republicana, por um lado,
pressupõe uma concepção política segundo a qual a Constituição, enquanto
expressão da autonomia política do povo signatário de um pacto fundamental ,
reflete uma ordem concreta de valores, que materializa a identidade ético- cultural,
de uma sociedade política que se quer homogênea, e a Democracia é a forma política
de plena realização dessa identidade, através de um processo de auto- reflexão
conjunta e do diálogo entre os cidadãos. O acento é, portanto, dado à autonomia
pública enquanto meio para a autorrealização ética da comunidade. E a tradição
liberal, por outro lado, pressupõe uma concepção política segundo a qual a
Constituição é um mecanismo ou instrumento de governo (‘instrument of
government’), capaz de regular o embate entre os vários atores políticos que
concorrem entre si, e a Democracia é um processo através do qual se elege e se
estabelece o exercício de um governo legitimado por decisão da maioria. O acento é
dado, agora, pelo Liberalismo, à autonomia privada enquanto exercício da
autonomia moral e da escolha racional. ( OLIVEIRA, 2012, on line).

A principal crítica que se faz aos modelos anteriores reside no fato de ambos
determinarem um modelo ou projeto de vida aos seus cidadãos reduzindo sua liberdade
crítica. Ademais, ao tratarem a sociedade como um todo massificado, preservando uma
homogeneidade ético-cultural, não reconhecem o pluralismo, o multiculturalismo e a
complexidade social, de forma que o discurso de formação da vontade estatal não leva em
consideração essas idiossincrasias e projetos alternativos e legítimos de vida.
De acordo com Habermas, o conceito de política deliberativa “[...] somente adquire
referência empírica quando levamos em consideração a multiplicidade das formas
comunicativas da formação política e racional da vontade”. (HEBERMAS, 1995, p. 114).
A saída encontrada por Habermas ao elaborar sua teoria do discurso baseada em uma
sociedade descentralizada é combinar os elementos dos paradigmas anteriores que permitam
criar espaços discursivos isentos de coerção com possibilidade de se interpenetrar argumentos
pragmáticos, éticos e morais na direção de um consenso racional.
Assim, ao contrário de Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias, que entende ser o Estado
Democrático de Direito uma combinação da Democracia com o Estado de Direito (DIAS,
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2010), Habermas (2003) vai compreendê-lo como uma combinação de certos valores do
Republicanismo e do Liberalismo. Do Republicanismo, Habermas absorve o processo de
formação política da vontade e da opinião dando destaque à Constituição. Do Liberalismo,
retira a base social das esferas públicas autônomas, fornecida não pela relação
Estado/Sociedade, mas da própria sociedade civil, mantendo-se distinta tanto do mercado
quanto do aparato governamental (HABERMAS, 1995). Segundo o autor,
A teoria do discurso apropria - se de elementos dessas duas visões [liberal e
republicana], integrando - os no conceito de procedimento ideal para deliberação e
tomada de decisão. Entrelaçando considerações pragmáticas, compromissos,
discursos de autocompreensão e de justiça, esse procedimento democrático tem a
presunção de que, dessa maneira, se obtêm resultados razoáveis e justos. De acordo
com essa visão procedimentalista, a razão prática afasta - se dos direitos humanos
universais, ou da substância ética concreta de uma comunidade específica, para
adequar -se às regras do discurso e às formas de argumentação. Em última análise, o
conteúdo normativo surge da própria estrutura das ações comunicativas.
(HABERMAS 1995, p. 115).

A teoria do discurso aplicada ao Direito e a visão procedimentalista da política
deliberativa, segundo o autor, levam a uma reconstrução e a uma diluição da ideia de
soberania popular, permitindo o equilíbrio entre constitucionalismo e democracia. Para
Habermas
A soberania popular, mesmo quando se torna anônima, retrocede aos procedimentos
democráticos e à implementação legal de seus exigentes pressupostos comunicativos
só para se fazer sentir como um poder engendrado comunicativamente. No sentido
estrito da palavra, esse poder comunicativo deriva das interações entre a formação
da vontade institucionalizada juridicamente e os públicos mobilizados
culturalmente. Estes últimos, por seu turno, encontram fundamento nas associações
de uma sociedade civil completamente distinta tanto do Estado quanto do mercado.
(HABERMAS 1995, p. 120)

Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira (2012) sintetiza o pensamento do autor alemão,
decompondo a autonomia jurídica pela revelação do nexo interno entre a autonomia pública e
a autonomia privada exercidas conjuntamente, da demonstração da capacidade para uma
escolha racional e do direito à auto-realização ética, propiciadas pela institucionalização
jurídica da soberania popular por meio do processo legislativo democrático da seguinte forma:
Em outros termos, uma soberania popular interpretada procedimentalmente garante
que as duas dimensões da autonomia jurídica se articulem reciprocamente, pois os
destinatários das normas jurídicas vigentes, enquanto sujeitos jurídicos privados,
pelo processo legislativo democrático, que se realiza através da mediação jurídica
entre canais institucionalizados e não institucionalizados de formação da vontade e
da opinião políticas, enquanto cidadãos, tornam- se os autores dos seus próprios
direitos e deveres [...]. Nesse sentido, é que se pode dizer que a separação entre
autonomia privada e autonomia pública, as duas dimensões da autonomia jurídica,
resulta apenas do fato do caráter positivado, institucional, do Direito moderno, exigir
uma separação de papéis não presente, por exemplo, na Moral (que apresenta um
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conceito unitário de autonomia). Sob o paradigma do Estado Democrático de
Direito, o exercício da autonomia jurídica ramifica - se, assim, no uso público das
liberdades políticas (“liberdades comunicativas”) e no uso privado das liberdades
individuais (“liberdades subjetivas”), sem que se reduza à autonomia moral ou à
escolha racional, como consideram os liberais, e sem poder ser interpretado
simplesmente à luz do direito à autorrealização ética, como advogam os
republicamos. (OLIVEIRA, 2012, on line).

Uma vez delineados os contornos do Estado Democrático de Direito na visão
Habermasiana, resta analisar, neste capítulo, a conformação das funções Executiva e
Legislativa neste paradigma na realidade brasileira, bem como analisar criticamente a
proposta de democracia deliberativa de Habermas confrontando-a com o modelo agonista de
democracia proposto por Chantal Mouffe. Quanto ao processo, será reservado um capítulo
próprio para tratar do Processo Constitucional Democrático.
3.4 A conformação das Funções Estatais no Estado Democrático de Direito e o
Neoliberalismo
Ao estudar a estrutura e a dinâmica das funções estatais nos paradigmas anteriores,
vimos que a doutrina majoritária entende que, no Estado Direito Liberal, fundado nas leis
elaboradas pelos representantes do povo inspirados na razão, garantidoras de direitos
fundamentais e limitadoras dos poderes estatais, que a função mais importante era a
Legislativa, com o que concorda Menelick de Carvalho Netto (2003, p.25) ao afirmar que
“sem dúvida alguma, no primeiro paradigma, o liberal ou do Estado de Direito, o poder
central é o Legislativo, a quem compete praticamente fechar o Direito, na medida em que dita
normas claras, distintas, etc”.
É possível perceber, entretanto, que a produção legislativa era mínima no período e
que a Administração Pública, sendo uma mera continuação da administração do Antigo
Regime, gozava de elevado poder discricionário.
A crença oitocentista-positivista no fetiche da lei (que perdura até hoje) como
fundamento de proteção aos direitos não encontrava amparo na realidade. Se a lei aprisiona ao
invés de libertar, como aponta Bobbio (2004), “é provável que o paradigma da
Administração como execução da lei nunca tenha encontrado correspondência no direito
positivo”, como observa Sabino Cassese (1989), para concluir despido da ilusão
revolucionária-liberal que “se ele é, hoje, desmentido pelo direito positivo, era-o ainda com
mais razão no século XIX, quando era menor o peso do Parlamento e menos extensa a área
regulada por lei”. (CASSESE, 1989, apud SILVA, 2003 p. 61).
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Apesar da discordância doutrinária no liberalismo, no Estado Social, as luzes vão se
voltar (ou permanecer) para o Poder Executivo. O Estado aparece como protetor, provedor,
assistencialista e paternalista. Como já estudado, neste momento, começa a ser mais comum o
surgimento de atos favoráveis aos administrados (ao contrário do Estado Liberal em que os
atos eram essencialmente policiais), a omissão administrativa ou a falta do serviço vai gerar a
responsabilidade do Estado, bem como vai ocorrer o movimento de “fuga para o direito
privado”.
Segundo Vasco Pereira da Silva (1997), vai ocorrer uma pulverização do poder com
a reestruturação administrativa e os fenômenos de desconcentração e descentralização,
necessários para a prestação dos mais diversos serviços, e, nos países da Europa ocidental,
uma maior democratização do poder, que passa a ser compartilhado com a sociedade.
Já na concepção de Menelick de Carvalho Netto (2003, p.25), tanto a liberdade
quanto a igualdade vão exigir “prestações de serviços públicos complexos, que demandam
técnica e conhecimento especializados, destinados a transformar em futuros cidadãos uma
população vista como imatura, como uma massa carente de direitos substantivos concretos”.
Assim, o Estado passou a se aparelhar de tal forma que criou uma burocracia estatal
paquidérmica e ineficiente, revelando-se como o maior empregador - mormente nos países do
leste europeu, que necessitavam fazer propaganda de seu modelo econômico para o mundo
capitalista, bem como evitar a prisão por vadiagem, o que representaria o fracasso do modelo,
porquanto prometia garantir emprego a todos.
Segundo Vasco Pereira da Silva, são quatro os sintomas da crise do modelo do
Estado Social, basicamente ligados ao esgotamento do modelo Keynesiano de crescimento
vinculado ao investimento e intervenção estatais:
1) A ineficiência econômica do intervencionismo de um Estado que se tornou
tentacular [...]. Contrariamente ao que os indivíduos esperavam, a esse crescimento
tentacular do Estado nem sempre veio ligado o aumento do bem-estar individual[...];
2) O crescimento das contribuições dos cidadãos para o Estado, mais do que
proporcional aos benefícios que dele recebe, [...] [gerando] um déficit de
legitimação; 3) A quebra de imparcialidade do Estado, originada pela perda de sua
verticalidade. [...] o Estado Social, ao mesmo tempo que cresce horizontalmente,
perde a sua posição de superioridade e transforma-se numa força social entre muitas
outras, sendo obrigado a relacionar-se com elas através de meios contratuais; 4) O
crescente alheamento do cidadão face à coisa pública. De uma situação de
dependência e de confiança, típica do Estado Social, passa-se agora a uma situação
de alienidade e desconfiança face ao Estado e seu funcionamento. ( SILVA, 1997, p.
57-58)

Esse contexto, ao mesmo tempo que levou a um estado de satisfação, acumulação de
riqueza e de qualidade de vida nunca antes experimentado na história, fez surgir também um
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estado de insatisfação decorrente do esgotamento do modelo do Bem Estar Social e sua
incapacidade para lidar com os novos problemas que surgiam, principalmente os relacionados
à integração social, novos direitos e à inabilidade de lidar com o multiculturalismo.
Ao lado disso, como já se alertou, os cidadãos não aceitavam mais ser clientes e
sujeitos passivos na relação com o Estado (que se mostrava ineficiente e passou a aumentar
tributos e a cortar direitos e benefícios), mas desejavam, também, ser coautores da ordem
jurídica, de forma a escolher projetos de vida legítimos e que atendiam seus anseios.
Destarte, com o fracasso e derrocada do Estado Social, o qual não tinha mais
condições de se manter frente aos custos que passou a não mais suportar (em razão do
aumento da expectativa de vida, elevadas taxas de natalidade, maior demanda por serviços
básicos, além das novas exigências materiais) e toda ineficiência demonstrada por sua
burocracia, houve a exigência de uma mudança na teoria econômica. Era necessário enxugar a
máquina estatal, reduzir os deficits fiscais e implantar uma nova Constituição Econômica.
A partir dos governos de Margareth Tatcher na Inglaterra e de Ronald Reagan nos
EUA, Daniel Sarmento (2005, p. 44) identifica que se tornou “hegemônico no processo de
globalização o discurso, encampado pelo “Consenso de Washington”, de que os direitos
sociais sobrecarregam a economia com o peso de tributos exagerados, levam à ineficiência do
estado e dos agentes econômicos”, e, mesmo assim, por manter todo esse arquétipo e
conformação faziam dele um Estado paternalista e patrimonialista, geradores do fisiologismo
que vai impregnar, fruto da cultura, todos os poderes estatais.
Havia, assim, necessidade de se privatizar o Estado, não só se desfazendo das
empresas governamentais, mas criando um modelo em que ele não deveria ser o principal
promotor dos direitos sociais, como fazia o Welfare State, ao assumir este encargo, relegando
os excluídos à caridade, beneficência privada e à própria sorte.
Dessa forma, o conservadorismo norte-americano e inglês fez com que um conjunto
de instituições financeiras sediadas na capital dos EUA, capitaneadas pelo Fundo Monetário
Internacional, impusessem aos países de terceiro mundo e em desenvolvimento (Briscs) a
adoção de medidas econômicas que reduzissem o tamanho da burocracia estatal, a dívida
externa, o câncer inflacionário e permitisse o retorno dos investimentos em infraestrutura com
a entrada e permanência de capital estrangeiro, ainda que a custo de juros elevados e de uma
política cambial maquiada. Diante deste quadro, Luiz Alberto Moniz Bandeira descreve o
cenário do consenso de Washington e que, de fato, veio a ser implementado no Brasil a partir
da década de 90, principalmente com o Governo do ex- presidente Fernando Henrique
Cardoso.
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Naquela oportunidade, o economista norte-americano John Williamson apresentou
um documento, que continha dez propostas de reforma econômica sobre as quais
havia amplo consenso em Washington, tanto entre os membros do Congresso e da
Administração, quanto entre os tecnocratas das instituições financeiras
internacionais, agências econômicas do Governo norte-americano, Federal Reserve
Board e think tanks. As propostas, visando a estabilização monetária e ao pleno
restabelecimento das leis de mercado, consistiam em: 1 - disciplina fiscal; 2mudanças das prioridades de gastos públicos; 3 - reforma tributária; 4 - taxas de
juros positivas; 5 - taxas de câmbio de acordo com as leis de mercado; 6 liberalização do comércio; 7 - fim das restrições aos investimentos estrangeiros; 8 privatização das empresas estatais; 9- desregulamentação das atividades
econômicas; 10- garantia dos direitos da propriedade . (BANDEIRA, 2002, p. 135).

Esse novo modelo econômico, ao ser implantado, foi justificado pela globalização e
traz grandes riscos ao Estado Democrático de Direito. Ademais, houve a necessidade de
transformação na relação entre os indivíduos e o Estado, já que aqueles buscavam sua
emancipação e participação na formação da vontade estatal, e uma nova postura dos poderes
estatais.
O neoliberalismo foi, assim, descrito por Paulo Bonavides, para quem este novo
modelo foi implantado por um golpe institucional com forma de pseudo-legalidade, cujo
domínio desrespeita e empobrece a Constituição Política e a própria democracia, pois, além
de tudo já descrito,
[...] Destroça também a harmonia e a independência dos poderes e se abraça com
uma política externa e interna que fere os fundamentos da república, deixando esta
sem força para combatê-lo, ao mesmo tempo que lhe atraiçoa os objetivos
fundamentais. Quem criou o clima para o golpe de Estado institucional foi a
globalização. Quem o desferiu foi o neoliberalismo. [...] Golpe muito mais
devastador e funesto que aquele do modelo clássico e tradicional. [...] O golpe do
Estado institucional, ao contrário do golpe de Estado governamental, não remove
governos, mas regimes, não entende com pessoas, mas com valores, não busca
direitos, mas privilégios, não invade poderes, mas o domina por cooptação de seus
titulares; tudo obra em discreto silêncio, na clandestinidade, e não ousa vir a público
declarar suas intenções, que vão fluindo de medidas provisórias, privatizações,
variações de política cambial, arrocho de salários, opressão tributária, favorecimento
escandaloso da casta de banqueiros, desemprego, domínio da mídia, desmoralização
social da classe média, minada desde as bases, submissão passiva a organismos
internacionais, desmantelamento de sindicatos, perseguição de servidores públicos,
recessão, seguindo assim à risca receita prescrita pelo neoliberalismo globalizador,
até a perda total da identidade nacional e redução do país ao status de colônia, numa
marcha sem retorno. Com o sobredito golpe, liberais e globalizadores se apoderam
em definitivo não apenas do governo, mas das instituições, regidos por um
pensamento que contradiz a conservação das bases sobre as quais repousa a teoria do
Estado Nacional soberano, refratária, por natureza e essência, aos cânones da
globalização. Donos do regime, das instituições, da Constituição, da soberania, do
Estado e do Governo, graças ao golpe de Estado institucional, os autores desse golpe
se tornam também os senhores absolutos dos destinos do país (BONAVIDES, 2001,
p. 183-184).

O neoliberalismo deixou nebulosa a relação entre o público e o privado. No campo
político-jurídico, o Brasil proclamou, em 1988, um Estado Democrático de Direito, cuja
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principal característica é a participação e fiscalização constantes do cidadão nas funções
estatais. Entretanto, é necessário não só identificar os problemas desse modelo estatal, mas
também fazer proposições de modo a reconstrui-lo.
Essa fundação e justificação do Estado Democrático de Direito (Estado Pós-Social)
tem como princípios ativos do antídoto, além da redefinição das funções do Estado alterando
sua atuação quantitativa (Liberais) ou qualitativamente (Socialistas), conforme a ideologia
política, a valorização do indivíduo e sua participação na formação da vontade estatal, assim
apresentados por Vasco Pereira da Silva:
O pôr em questão do crescimento do Estado e das funções por ele desempenhadas,
procurando reequacionar o papel do Estado e redimensionar a extensão do seu
aparelho [...]; 2) A revalorização da sociedade civil, que acompanha essa relativa
desvalorização da importância do Estado [...]; 3) A defesa da participação dos
indivíduos no processo de tomada de decisões, quer política, quer administrativa,
aparece como outra manifestação do Estado Pós-Social; 4) O aumento da
importância dos direitos do indivíduo, como meio de defesa deste contra todas as
formas de atuação. [...] a liberdade do cidadão contra o poder não se pode dirigir,
apenas, contra o poder do Estado, mas também contra o poder econômico, o poder
empresarial, o poder sindical, o poder da comunicação social, etc. (SILVA, 1997, p.
60-61)

Em relação à disposição das funções Estatais no Estado Democrático de Direito, o
cenário central é ocupado pelo Poder Judiciário com destacado protagonismo disfarçado de
ativismo judicial. Na falha ou ausência das demais funções, aparece o Judiciário como poder
compensador das desigualdades sociais na tentativa de implementar os direitos declarados
pela Constituição, pois, como apontam Dierle Nunes e Alexandre Bahia ( 2009, on line),com
base em Simioni e Garapón, o relevo atingido pelo Judiciário se dá quando o Executivo
“passa a redefinir suas funções, com o "encolhimento" do tamanho (e, logo, das prestações)
do Estado - e, por outro lado, o Legislativo vem se mostrando incapaz de oferecer respostas
rápidas aos inputs/interferências vindos da periferia”.
Ao discorrer sobre o Estado Democrático de Direito e os poderes estatais, Menelick
de Carvalho Netto, com base em Friedrich Müller, justifica a atuação da Função Judiciária
para que os direitos fundamentais não se tornem promessas constitucionais inconsequentes.
Assim é que Friedrich Müller, por exemplo, dá curso a essa cobrança em sua obra,
ao entender por norma jurídica o Direito aplicado aos casos concretos, nunca o
dispositivo constitucional ou legal em abstrato. A norma requer a sua integração
com os elementos fáticos da situação individual e concreta a que está sendo
aplicada, requer um processo de concretização, de densificação. Dessa forma é que
se torna claro que, tendo em vista a própria finalidade básica do Direito, o
assentamento das expectativas recíprocas de comportamento dos membros da
sociedade, o centro do ordenamento é ocupado pelo Judiciário. Na descrição
luhmanniana, por exemplo, o Legislativo é apenas a periferia do sistema jurídico,
por meio da qual os argumentos adentram o ordenamento. O ordenamento, é claro,
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nunca foi visto como a legislação bruta. Qualquer autor de peso, ao afirmar a
coerência, o caráter fechado do ordenamento, a sua harmonia interna, o faz
entendendo por ordenamento não a mera legislação, mas o resultado do trabalho de
juristas e juízes sobre essa legislação. (CARVALHO NETTO, 2003, p. 26)

Em relação ao Legislativo e Executivo, que são funções cujos representantes são
escolhidos pelo povo, a participação e fiscalização constantes do cidadão vão ter, segundo
Habermas, um duplo efeito sobre os representantes populares eleitos democraticamente: “a)
de autorização sobre o legislador, e b) de legitimação sobre a administração reguladora.”
(HABERMAS, 2003, II, p. 199).
Assim, a autonomia pública deve ser exercida não só mediante o processo eleitoral,
mas também por meio da participação em partidos políticos, organizações não
governamentais, entidades de classe, movimentos sociais e congêneres, do auxílio na
construção de uma opinião pública informativa e fiscalizadora, de iniciativa popular em
projetos de lei e em qualquer forma que represente efetiva participação e exercício d
ecidadania.
Para se garantir efetividade à Constituição, além de um Legislativo atuante,
pressupõe-se, na linha de entendimento de Menelick de Carvalho Netto (2003, p. 28), a
formação de “uma opinião pública capaz de limitar as autoridades constituídas. Uma opinião
pública solidamente compartilhada pelos cidadãos acerca do sentido constitucional dos seus
próprios direitos e deveres, bem como do poder-dever das autoridades constituídas”.
Ainda, segundo o autor,
Certamente, a função do Legislativo é a de constituir-se em uma arena de discussão
pública, de formação da opinião e vontade públicas, por meio de um processo no
qual todos têm que poder se sentir representados e copartícipes. É a de se constituir
em um filtro mediante o qual se possa promover ampla discussão pública e acolher
normas que, em tese, possam ser aceitas por todos os potenciais afetados como aptas
para reger a sua vida em comum. Certamente, nenhum legislador jamais aplicou a
lei. Nenhum dos técnicos que assessoram o legislador opera com a aplicação do
Direito que criou em sua prática cotidiana, mas, sim, com os argumentos que
adentrarão o Direito. (CARVALHO NETTO, 2003, p. 27)

No caso do Executivo, Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da Silva (2003) ensina
que, no âmbito da Administração Pública, além de todos os avanços já repercutidos pela
Administração prestadora do Estado Social, as deciões administrativas irão atingir não só o
destinatário direto da manifestação administrativa, mas vão produzir reflexos em grande
número de sujeitos (licenças para implantar indústrias, alteração na política cambial e etc), o
que vai gerar a necessidade de se aumentar a proteção jurídica do cidadão, principalmente por
meio da processualização da atividade administrativa, que permitirá um maior controle da
atividade estatal e a participação na formação da vontade estatal. Essa procedimentalização e
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processualização da atividade adminsitrativa leva, inevitavelmente, ao prolongamento da
duração da relação entre Estado e administrado (SILVA, 2003).
À derradeira, no atual paradigma, segundo Jean Rivero, a Administração Pública
“não se limita a gerir o presente: incumbe-lhe preparar o futuro. Esta atividade prospectiva
exige instrumentos novos – planos de desenvolvimento, de urbanismo, directivas, etc., e põe
em causa numerosas soluções adquiridas”. (RIVERO, 1981, p. 32).
Talvez, a maior revolução dentro das funções estatais no novo paradigma tenha sido
a identificação da processualização da atividade administrativa como figura central do direito
administrativo (retirando o ato administrativo, símbolo antidemocrático no âmbito da função
executiva, desta posição), em razão do incremento da participação popular na formação da
vontade estatal e fiscalização dos atos estatais pelo cidadão.
Em momento oportuno, esse movimento será mais bem estudado. Ademais, a
participação dos particulares se dá “não apenas como destinatários e comparticipantes da
actuação administrativa, mas também enquanto autônomos sujeitos de um verdadeiro
relacionamento jurídico com a Administração Pública”, consoante apontamento de Vasco
Manuel Pascoal Dias Pereira da Silva (2003, p.126).
Na verdade, esse prognóstico de participação cidadã apresentado acima é
identificado, principalmente, por uma literatura européia, e espelha uma situação ideal. Para
se fazer real, na esteira do ensinamento de Calmon Passos (2002), é indispensável o efetivo
exercício da cidadania e a máxima mitigação da alienação política dos cidadãos, já que aquela
é alcançada não pela concessão dos detentores do poder, mas por meio da luta e empenho de
cada cidadão na busca do controle do poder, que é seu e está apenas delegado.
Uma cidadania ampla e independente - ou, no dizer do autor, “não tutelada”- engloba
a titularidade de direitos na esfera social (prestacional), política, civil (PASSOS, 2002). Para o
autor (2002, on line), ser considerado um cidadão em sua plenitude “significa poder de
participação efetiva na vida política e participação com preservação do poder de
autodeterminação pessoal, seja em termos de impor abstenções ao Estado, seja em termos de
lhe exigir prestações.”
Tendo em vista tal concepção, cabe-nos questionar: e longe do ideal da democracia
europeia, como o cidadão brasileiro tem se comportado no exercício de sua cidadania? Como
os detentores do poder o têm exercido em nome alheio diante de uma Constituição nem
progressista, nem conservadora, mas ad instar de uma autêntica cabeça de Jano, que, para
agradar a todos, foi promulgada estribada em um único compromisso, que, segundo o
processualista baiano, “veio com a decisão de "incluir tudo”, satisfazendo a gregos e troianos,
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deixando que a ‘inconvivência’ fosse eliminada com o tempo, a experiência e a revisão
prevista” (PASSOS, 2002, on line). Nesse contexto, pode-se ainda indagar: como é a
democracia real no Brasil? E as Funções Estatais, como se comportam? Na descrição de
Calmon de Passos,
Somos, por outro lado, um arquipélago de autonomias. Todos queremos ser
‘suseranos’, assumindo o compromisso ‘moral’ de quitarmos os privilégios que nos
outorgamos com nosso empenho em efetivar a cidadania dos ‘vassalos’, como se
fosse possível superar essa antinomia - vassalos que têm senhores e são cidadãos.
[...] Não é só o Poder Judiciário que se coloca acima do bem e do mal, olhando
apenas para seu próprio umbigo, em termos de responsabilidade. É também o
Legislativo, que se imuniza a todo controle social, protegendo-se com a mera
participação popular periódica das eleições, encabrestado o eleitor num sistema
partidário e num processo eleitoral moldados para possibilitar a invulnerabilidade
dos interesses hegemônicos. É o Executivo, com um poder de cooptação, corrupção
e contenção que só não funciona quando nas mãos de incompetentes absolutos ou
loucos manifestos. É um Tribunal de Contas adredernente organizado para não ser
tribunal, nada julgando, nem fazendo contas de nada, nada fiscalizando. É um Banco
Central dependente, posto a reboque do Executivo e das pressões econômicas do
empresariado nacional. É um Ministério Público que se auto-erigiu em
‘ombudsman’, corporativamente legitimado, como se fosse a instituição um ‘útero’
paridor de legitimações. É uma Polícia Federal e uma Polícia Civil, ao lado de uma
terceira, a Polícia Militar, todas senhoras de seus narizes, petulantes, exigentes,
arbitrárias, fiscalizando e investigando todos e sem que nenhum segmento da
sociedade possa fiscalizá-las ou investigar-lhes os desmandos. É um sindicalismo
com o privilégio de se manter mediante contribuição forçada de não sindicalizados,
decidir sem representatividade, representar sem legitimidade, dispensado da
competição, da doutrinação e da arregimentação, pelegos / democráticos deste Brasil
inventado em 1988. São os meios de comunicação, que se auto-canonizaram, e no
altar convocam a Nação para orar suplicante, que eles velarão pelo bem de todos,
contanto que não tenham que prestar contas a ninguém e possam construir seus
poderosos grupos econômicos infiltrados em todos os setores produtivo do país
todos os setores produtivos do país a serviço de cujos interesses manipulam a
opinião pública, em nome da liberdade de ‘desinformação’. É uma Universidade
‘autônoma’, inteiramente livre para deixar deteriorar os seus serviços, manipular
concursos, efetivar analfabetos, promover greves, desestimular a criatividade e a
pesquisa cientifica. São as Forças Armadas ‘olímpicas’, mais fechadas e
impenetráveis que aquela caixa excepcionalmente protegida por outras mil caixas
maiores e mais resistentes, em que se abrigava a vida do gigante, no conto infantil.
(PASSOS, 2002, on line).

Na realidade, o modelo neoliberal adotado torna, outrossim, impraticável
materialmente a participação do cidadão na formação da vontade estatal, pois o enxugamento
da máquina pública, a invocação de justificativas “metafísicas” como saúde, ordem e
economia públicas sempre com maior peso do que o desejo e argumentos do cidadão na
tomada de decisões e uma suposta supremacia do interesse público sobre o particular, aliados
à falta de estrutura e de servidores qualificados ferem mais uma vez a Constituição, pois o
poder econômico continua a direcionar o político e o jurídico. Assim, em uma ponta, tem-se a
necessidade e a promessa de atuação democrática; em outra, um modelo de estado mínimo
neoliberal e igualmente ineficiente que afronta a Constituição e os direitos e garantias

77

fundamentais. E, no ápice da pirâmide, a indolência da maior parte da população em não
querer exercer o direito-dever de participação. Consoante apontado por Maria Tereza Fonseca
Dias sobre o comportamento real dos atores sociais,
Considerando que a maioria das administrações públicas ainda não se ‘adaptou’ nem
mesmo à realidade do Estado social de direito, como se depreende dos relatos dos
administrativistas europeus (Estorninho, 1999; Rebault, 1997; Chevallier, 1998,b), e
bem se observa na configuração e na práxis das administrações públicas brasileiras,
a formação e a consolidação de uma Administração Pública no paradigma do Estado
Democrático de Direito longe ainda estão de se experimentarem, enquanto os
cidadãos não ocuparem os postos de participantes dos discursos políticos, visto que
a abertura dos canais de comunicação na esfera pública não deve ser feita com a
“iniciativa” da Administração Pública. (FONSECA DIAS, 2003, p. 166)

Com essas considerações, resta apontar a crítica ao modelo deliberativo de
democracia. Esse modelo, conforme já estudado, defende uma situação ideal de discurso em
um espaço institucionalizado, em que cidadãos livres e iguais, orientados por seus interesses
racionais, alcançariam um consenso igualmente racional em um espaço isento de coerção ou
“atuando no melhor dos casos sob as coações da moralidade” (MOUFFE, 2003, p.12). Este
cenário geraria um maior grau de aceitabilidade das decisões. Segundo Benhabib, as
características deste discurso seriam:
(1) a participação em tal deliberação é governada pelas normas de igualdade e
simetria; todos têm as mesmas chances de iniciar atos de fala, para questionar,
interrogar e abrir o debate; (2) todos têm o direito de questionar os tópicos definidos
da conversação e (3) todos têm o direito de iniciar argumentos reflexivos sobre as
próprias regras do procedimento discursivo e o modo pelo qual são aplicadas e
implementadas. Não há regras que, em princípio, limitem a agenda da conversação
ou a identidade dos participantes, desde que qualquer pessoa ou grupo excluído
possa demonstrar justificadamente que são afetados de modo relevante pela norma
proposta em questão. (BENHABIB 1996, apud, MOUFFE, 2005, p. 14, grifos
nossos).

Assim, mais do que um acordo sobre o procedimento para decidir os democratas
deliberativos, como v.g. Rawls e Habermas, buscam um consenso moral que satisfaça tanto a
racionalidade (defesa de direitos liberais) quanto a legitimidade democrática (soberania
popular), segundo Mouffe (2005). Esta condição ideal pressuporia uma cooriginalidade entre
autonomia pública e privada, bem como um nexo interno entre soberania popular e direitos
fundamentais, cuja observância levaria à legitimidade do direito.
3.5 Chantal Mouffe e as críticas à democracia deliberativa
Chantal Mouffe, professora do Centro para os Estudos da Democracia em Londres,
defende um modelo agonístico de democracia apontando algumas incongruências nos
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modelos deliberativos de democracia defendidos por autores como Habermas e Jonh Rawls. A
autora reconhece os méritos e acertos das teorias dos autores, na maioria de seus
apontamentos, ao trazer a fundamentação do Direto para o campo do profano com a
participação decisiva dos cidadãos, promovendo, no entanto, alguns poucos, mas não menos
importantes, ajustes naquela concepção de democracia. Inicia uma de suas obras com as
seguintes perguntas e resposta
O que é uma ‘sociedade democrática’? É uma sociedade pacificada e harmoniosa
onde as divergências básicas foram superadas e onde se estabeleceu um consenso
imposto a partir de uma interpretação única dos valores comuns? Ou é uma
sociedade com uma esfera pública vibrante onde muitas visões conflitantes podem
se expressar e onde há uma possibilidade de escolha entre projetos alternativos
legítimos? Gostaria de argumentar em favor desta segunda visão porque estou
convencida que, ao contrário do que hoje é comumente tido como certo, é um
equívoco acreditar que uma ‘boa sociedade’ é aquela na qual os antagonismos foram
erradicados e onde o modelo adversarial de política se tornou obsoleto. (MOUFFE,
2003, p.11, grifos nossos)

Assim, a principal crítica de Chantal Moufe aos democradas deliberativos reside na
busca de um consenso racional que, ao eliminar o pluralismo – apesar de reconhecerem sua
existência na sociedade – deixa a política e as paixões em um segundo plano. Para a autora, é
necessário reconhecer o timbre inerradicável da existência e relação entre poder e
antagonismo, pois, ao defender um espaço público, “de onde o poder e o antagonismo teriam
sido eliminados e onde um consenso racional teria sido realizado, o modelo dominante de
política democrática nega essa dimensão e seu papel crucial na formação das identidades
coletivas” (MOUFFE, 2003, p.13).
Diante disso, deve se reconhecer a permanência da dimensão do conflito x poder
mesmo com a chegada ao final do diálogo, pois eles são inelimináveis da sociedade. É por
isso que os consensos serão sempre instáveis e frutos de um resultado temporário de uma
hegemonia provisória de um dos interlocutores, seja ele particular ou constituído pelo Estado.
E não serão, ainda, “racionais” pela eliminação de conflitos, pois o consenso será garantido
por um poder, que deve ser alcançado e exercido de forma legítima. O poder, sim, deve ser
estável.
A pretensa imparcialidade ou neutralidade do discurso objetivada por Habermas é
criticada por Rawls e Mouffe, porquanto seria impossível ser estritamente procedimental ou
formal (neutro). Vale dizer, é impossível não impor limites para o conteúdo e amplitude das
discussões para fazer nascer o poder comunicativo, pois o procedimento “deve incluir uma
dimensão substantiva, dado que questões relativas ao resultado dos procedimentos não podem
ser excluídas das escolhas que levam a eles” (MOUFFE, 2005, p. 16), já que a imputação feita
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por Habermas, de que os interesses pessoais sejam obstáculos apenas “empíricos” para a
realização do discurso ideal, não traduz a realidade.
E isso porque, como será mostrado adiante, a condição material posta por ele de
existirem cidadãos igualmente livres, no canal discursivo, guiados pelo princípio da
imparcialidade, libertos da paixão e da política, orientados pela razão na busca de um
consenso racional é incompatível com a própria natureza humana.
Por um lado, os procedimentos irão sempre absorver compromissos éticosubstanciais, revelando-se impossível a neutralidade. Por outro, os interesses pessoais não
serão identificados como obstáculos meramente empíricos, mas como condição do próprio
procedimento e numa sociedade em que vigora o pluralismo de valores.
Essa busca pela imparcialidade ou neutralidade é o que Mouffe chama de fuga do
pluralismo, pois de nada adiantaria se reconhecer uma sociedade secularizada plural e
multicultural se se objetiva eliminar ou neutralizar, por meio do consenso, esse pluralismo de
valores.
Ainda segundo Chantal Mouffe (2005), é impossível chegar a um consenso sem que
haja exclusão de opções, desejos, ideais e valores de alguns dos partícipes ou, ainda, que seja
eliminada pelo consenso a possibilidade de contestação, revelando-se este o cenário que os
democratas deliberativos se negam a reconhecer. Isso só seria possível se se conseguisse
idealizar uma situação de discurso que atingisse um consenso não contestável ao relegar a um
segundo plano o elemento “política”.
Entretanto, entende a autora (2005, p. 19), dever-se considerar que, se todas as
ordens políticas são “a expressão de uma hegemonia, de um padrão específico de relações de
poder, a prática política não pode ser entendida como simplesmente representando os
interesses de identidades pré-constituídas”, sendo formadoras, no entanto, dessas próprias
sociedades “em um terreno precário e sempre vulnerável”. A identificação das paixões como
fundamento constitutivo da sociedade (identidades coletivas) é também descrita por Beccaria
na seguinte passagem
A moral política não pode oferecer à sociedade humana nenhuma vantagem durável,
se não estiver baseada em sentimentos indeléveis do coração do homem. [...]
Façamos uma consulta, portanto, ao coração do homem [...]. Ninguém faz
graciosamente o sacrifício de uma parte de sua liberdade apenas visando ao bem
público. Tais fantasias apenas existem nos romances. Cada homem somente por
interesses pessoais está ligado às diversas combinações políticas deste globo; e cada
um desejaria, se possível, não estar preso pelas convenções que obrigam os demais
homens. Fatigados de só viver em meio a temores e de encontrar inimigos em toda
parte, cansados de uma liberdade cuja incerteza de conservá-la tornava inútil,
sacrificaram uma parte dela para usufruir do restante com mais segurança. A soma
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dessas partes de liberdade, assim sacrificadas ao bem geral, constitui a soberania da
nação (BECCARIA, 2002, p. 18-19).

Assim, ainda que o móvel sejam os interesses pessoais, é inegável que, se a paixão
está no coração do homem, é impossível eliminá-la pelo discurso e sua consideração é
condição de existência de uma sociedade duradoura e estável.
Outro problema apontado pela autora (2005) não é só a incapacidade de se separar o
espaço público do privado, o procedimental do substancial, que Rawls e Habermas
reconhecem não conseguir realizar, mas também a dificuldade de se explicar a relação de
cooriginalidade entre a autonomia pública e privada.
De acordo com Chantal Mouffe, com base em Larmore, esse surgimento genéticosimultâneo defendido pelos autores não logrou êxito em suas demonstrações, pois Habermas
realça a soberania popular (viés democrático), cuja viabilidade seria proporcionada pelos
direitos individuais, enquanto que Rawls dá maior destaque aos direitos fundamentais,
subordinando a eles o aspecto democrático. O que ocorre, na realidade, é a instrumentalização
ou a viabilização de um pelo outro, consoante o entendimento (paixão) de cada autor, e dessa
forma,
[...] Habermas considera que apenas sua abordagem consegue estabelecer a cooriginalidade de direitos individuais e participação democrática. Afirma que Rawls
subordina a soberania democrática aos direitos liberais porque ele concebe a
autonomia pública como um meio para autorizar a autonomia privada. Habermas,
por seu turno, como Charles Larmore apontou, privilegia o aspecto democrático,
dado que assevera que a importância dos direitos individuais subsiste em sua
capacidade de tornar possível o autogoverno democrático (LARMORE, 1996, p.
217). Então, mais uma vez, temos de concluir que nenhum deles é capaz de
cumprir o que anunciam. O que querem negar é o caráter paradoxal da
democracia moderna e a tensão fundamental entre a lógica da democracia e a
lógica do liberalismo. São incapazes de reconhecer que, ao passo que realmente
direitos individuais e autogoverno democrático são constitutivos da democracia
liberal – cuja novidade reside precisamente na articulação dessas tais duas tradições
– também existe uma tensão entre suas “gramáticas” respectivas que nunca
poderá ser eliminada. Certamente, ao contrário do que alguns de seus adversários,
como Carl Schmitt, argumentaram, isso não significa que a democracia liberal é um
regime fadado ao insucesso. Tal tensão, apesar de inerradicável, pode ser
negociada de diferentes maneiras. De fato, uma grande parte da política
democrática dá-se precisamente em torno da negociação de tal paradoxo e da
articulação de soluções precárias. O que é descabida é a procura de uma
solução racional final. Não apenas infrutífera, essa empreitada carrega
constrangimentos indevidos ao debate político. (MOUFFE, 2005, p. 16, grifos
nossos).

Portanto, essa cooriginalidade entre soberania popular e direitos fundamentais acaba
por inadmitir a natureza paradoxal e conflituosa da democracia, tentando, mais uma vez,
isolar o elemento “política” de uma democracia que se deseja harmoniosa.
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A autora (MOUFFE, 2005, p.18) pretende com sua teoria demonstrar que a criação
de cidadãos da democracia não é alcançada com a construção de argumentos aptos a atingir
um consenso racional, pois “indivíduos da democracia só serão possíveis com a multiplicação
de instituições, discursos, formas de vida que fomentem a identificação com valores
democráticos”.
Nesta senda, Chantal Moufe critica o modelo agregativo e a concepção instrumental
da política, já que a mera substituição de um tipo de racionalidade por outro não explicará a
questão da lealdade à democracia.
A busca desse racionalismo consensual ou consenso racional acabou por deslocar os
indivíduos do espaço público - desestimulando sua necessária participação democrática - para
o espaço privado, já que, por não se encaixarem nestas concepções de cidadania incolor, eles
não conseguem se identificar com esse consenso esterilizador, gerador de individualismos
extremados. O efeito disso, segundo Mouffe (2005, p.18)., é “o crescimento de várias
religiões, bem como de fundamentalismos morais e étnicos, [o que] é a meu ver a
conseqüência direta do déficit democrático que caracteriza a maior parte das sociedades
liberal-democráticas”.
Essa esterilização de valores plurais e conflituosos coloca em risco o “contrato
social” e a própria democracia, desfazendo os laços cívicos que fazem as pessoas se
agregarem em torno de uma associação civil-democrática. Como explica Chantal Mouffe,
com base em Michael Oakeshot, “a autoridade das instituições políticas não é uma questão de
consentimento, mas de contínua adesão dos cives que reconhecem suas obrigações de
obedecer às condições prescritas pela res publica”. (MOUFFE, 2005, p. 17).
Obviamente que maior será a adesão quanto maior o grau de consideração de seus
pontos de vista na formação da vontade estatal, que será reconhecida como legítima na
medida da participação cidadã, ainda que a interlocução se dê entre indivíduos sensíveis e
comprometidos com sua causa e não entre indivíduos racionais, que só são iguais e com o
mesmo grau de liberdade em uma situação utópica (ideal) de discurso. Portanto, concessão de
espaços-tempos de fala simétricos não torna, por si só, os indivíduos iguais ou com o mesmo
grau de liberdade em um discurso. Nesse sentido, conclui, preliminarmente, a autora que
[...] podemos dar-nos conta de que o que realmente está em jogo na fidelidade a
instituições democráticas é a constituição de um conjunto de práticas que façam
possível a criação de cidadãos democráticos. Essa não é uma questão de justificação
racional, mas de disponibilidade de formas democráticas de individualidade e
subjetividade. Ao privilegiar a racionalidade, tanto a perspectiva deliberativa como a
agregativa deixam de lado um elemento central, que é o papel crucial desempenhado
por paixões e afetos na garantia da fidelidade a valores democráticos. Isso não pode
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ser ignorado, do que decorre avaliar a questão da cidadania democrática de modo
bem diferente. (MOUFFE, 2005, p. 17)

Dessa forma, pode-se observar que só se levará o pluralismo a sério quando se abrir
mão da ilusão de um consenso racional que “acarreta a fantasia de que poderíamos escapar de
nossa forma de vida humana [...], e compreender o fato de que, longe de serem meramente
empíricos ou epistemológicos, os obstáculos aos artifícios racionalistas são ontológicos”.
(MOUFFE, 2005, p. 18-19)
Os obstáculos empíricos (interesses pessoais) apresentados por Habermas para se
atingir seu discurso ideal – que, por ser neutro, se torna meramente regulativo – são, na
verdade, condições desse mesmo discurso.
Muito mais real do que as condições ideais de discurso entre sujeitos que se
encontrariam em uma situação de igual liberdade e simetria, são a lealdade à democracia e a
crença no valor das instituições – só atingidas com a consciência dos diferentes tipos de
cidadãos que efetivamente influenciam nas decisões (políticas, econômicas, jurídicas e etc) –
porque dão uma resposta mais satisfatória à realidade brasileira, onde a igualdade é apenas
formal..
Neste diapasão, diferentemente dos modelos Rawlsaniano e Habermasiano, é
necessário reconhecer limites ao consenso, sejam limites de ordem material (interlocutares
sem o mesmo grau de liberdade e igualdade), sejam de ordem procedimental (existência de
limites éticos substanciais.
Vale dizer, a paixão limita a racionalidade e a neutralidade). Na ilustrativa passagem
de Wittgenstein, “onde dois princípios que não podem ser reconciliados realmente se
encontram, cada homem declara o outro um tolo e um herético. Eu disse que ‘combateria’ o
outro homem – mas não lhe daria razões? Certamente” (WITTGENSTEIN, 1979, p. 98,
grifos nossos). Diante disso, Wittgenstein conclui que, após as razões, vem a persuasão.
Em outras palavras, na linha do autor, uma coisa é se propor ao diálogo, outra coisa é
concordar com seu resultado final, o que não impede um consenso. Há que se destacar,
porém, a existência de um consenso provisório e precário, garantido por um poder que deve se
revelar legítimo, pois, do contrário, o consenso seria garantido por um poder autoritário, o que
é incompatível com a democracia. Chantal Mouffe termina sua crítica nos seguintes termos:
De fato, a deliberação pública livre e desimpedida de todos sobre matérias de
interesse comum é uma impossibilidade conceitual, dado que formas particulares de
vida que são apresentadas como seus “empecilhos” são sua própria condição de
possibilidade. Sem elas, a comunicação ou a deliberação jamais adviriam. Não há
justificação alguma para atribuir privilégio ao chamado “ponto de vista moral”
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governado pela racionalidade e pela imparcialidade e em que um consenso racional
universal poderia ser alcançado. (MOUFFE, 2005, p. 19).

A proposta, a partir de agora, é mostrar a compreensão de democracia para a autora,
bem como apresentar sua saída para se enfrentar o neoliberalismo.
3.5.1 O modelo agonista de democracia
O modelo de democracia apresentado por Chantal Mouffe sustenta ser impossível se
retirar a política e a paixão de qualquer discurso, o que proporcionaria, de fato, uma solução
precária e provisória (por ser impossível tanto um consenso sem que haja exclusão de opções,
desejos, ideais e valores de alguns partícipes, quanto uma situação de incontestabilidade de
seu resultado final). Para a autora o pluralismo não é eliminado por um pretenso consenso
racional, sendo garatido, entretanto, pelo poder, que, no Direito, é representado pela lei,
sentença ou ato administrativo.
Além disso, a autora defende inexistir uma situação ideal de discurso, porquanto os
interlocutores, raras vezes, se encontrarão em uma situação de mesma liberdade e igualdade.
Para isso, importante entender a diferença conceitual que a autora faz entre política (politics) e
o político (the political)
Por ‘o político’ refiro- me à dimensão do antagonismo inerente às relações humanas,
um antagonismo que pode tomar muitas formas e emergir em diferentes tipos de
relações sociais. A “política”, por outro lado, indica o conjunto de práticas, discursos
e instituições que procuram estabelecer uma certa ordem e organizar a coexistência
humana em condições que são sempre conflituais, porque são sempre afetadas pela
dimensão do ‘político’. É somente quando reconhecermos a dimensão do ‘político’ e
entendemos que a ‘política’ consiste na domesticação da hostilidade e em tentar
neutralizar o antagonismo potencial que existe nas relações humanas que poderemos
colocar as questões fundamentais para a política democrática. (MOUFFE, 2001, p.
20)

A questão, ao contrário do que pensam os racionalistas deliberativistas, não consiste
em como chegar a um consenso sem exclusão de opções e projetos de algum interlocutor, pois
tal cenário é impossibilitado pela própria natureza conflituosa do ser humano inebriado de
paixões e inconformismos.
Tal pretensão, na verdade, acaba por erradicar o político do zoon politikon. Segundo
a autora, a política “busca a criação da unidade em um contexto de conflitos e diversidade;
está sempre ligada à criação de um “nós” em oposição a um “eles” (MOUFFE, 2001, p. 20).
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Para o modelo agonista de democracia, o “eles” deve ser construído de modo a não
ser considerado um inimigo (antagonista), mas um adversário (agonista), que adere, de
maneira compartilhada, aos princípios ético-políticos da democracia: liberdade e igualdade. O
consenso, na democracia pluralista, é limitado por estes princípios. Segundo a autora, no
campo da política, enxergar o outro como adversário é ver
[...] pessoas cujas idéias são combatidas, mas cujo direito de defender tais idéias não
é colocado em questão. Esse é o verdadeiro sentido da tolerância liberaldemocrática, a qual não requer a condescendência para com idéias que opomos, ou
indiferença diante de pontos de vista com os quais discordamos, mas requer, sim,
que tratemos aqueles que os defendem como opositores legítimos. A categoria de
‘adversário’, todavia, não elimina o antagonismo e ela deve ser distinguida da noção
liberal do competidor com que ela é identificada algumas vezes. Um adversário é
um inimigo, mas um inimigo legítimo, com quem temos alguma base comum, em
virtude de termos uma adesão compartilhada aos princípios ético-políticos da
democracia liberal: liberdade e igualdade. Mas nossa divergência diz a respeito ao
seu significado e implantação, e não é algo que poderia ser resolvido através de
deliberação e discussão racional; daí o elemento antagonístico na relação.
(MOUFFE, 2005, p. 20)

Portanto, em razão do pluralismo de valores, de ideias e de concepções que sempre
existirão em uma sociedade democrática, a tensão entre liberdade e igualdade não é resolvida
pelo diálogo institucionalizado, ou ainda nos dizeres de Mouffe “não há solução racional para
o conflito” (MOUFFE, 2005, p. 20), o que revela o gene conflituoso e imodificável da
democracia.
Entretanto, para Chantal Moufe “isso não significa, obviamente, que adversários não
possam cessar de discordar, mas isso não prova que o antagonismo foi erradicado. Aceitar a
posição do adversário é experimentar uma mudança radical na identidade política”
(MOUFFE, 2003, p. 16) e, por este motivo,
Na verdade, acordos são possíveis. Eles são parte de um processo da política, mas
deveriam ser vistos como reveses temporários numa confrontação em curso. Daí a
importância de distinguir entre dois tipos de relações políticas: uma de antagonismo
entre inimigos, e outra de agonismo entre adversários. Poderíamos dizer que o
objetivo da política democrática é transformar um ‘antagonismo’ em ‘agonismo’.
(MOUFFE, 2003, p. 16)

Para a autora, o desafio principal para a política democrática é reconhecer que não é
possível um procedimento de discurso neutro e institucionalizado, de pessoas igualmente
livres e sem restrições a problemas comuns, com eliminação das paixões para se alcançar um
consenso racional, “[...] mas mobilizar estas paixões em direção à promoção de metas
democráticas.
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Longe de ameaçar a democracia, a confrontação agonista é a própria condição de sua
existência” (MOUFFE, 2001, p. 21), pois a distinção entre a democracia comtemporânea e a
antiga “repousa no reconhecimento e legitimação do conflito e na recusa em suprimi-lo
através da imposição de uma ordem autoritária”. (MOUFFE, 2001, p. 21). Ao dissertar sobre
o consenso, a autora ensina que
A democracia pluralista demanda um certo consenso, mas tal consenso diz respeito
apenas aos seus princípios ético-políticos constitutivos. Entretanto, dado que tais
princípios éticos-políticos só podem existir através de muitas interpretações
diferentes e conflitantes, tal consenso está fadados a ser um ‘consenso conflituoso’.
Por essa razão, uma democracia pluralista necessita oportunizar o dissenso e
instituições através das quais ele possa se manifestar. Sua sobrevivência depende das
identidades coletivas formadas em torno de posições claramente diferenciadas,
assim como da possibilidade de escolha entre alternativas reais. Daí a importância
de encarar a natureza da cidadania numa perspectiva agonística. Neste caso, não
existe uma única concepção de cidadania que deveria ser aceita por todos. Para cada
interpretação dos princípios ético-políticos corresponde um entendimento diferente
de cidadania: liberal, neoliberal, conservador, social-democrata, radical-democrata,
etc. (MOUFFE, 2003, p. 17).

Insiste a autora que o consenso extermina o que de mais importante existe em uma
democracia: o pluralismo de valores, sendo que este acaba por excluir outros projetos,
alternativas e concepções de vida.
O que Mouffe pretende é descortinar utopias que colocam em risco a própria
democracia e desfazer ilusões que encobrem a realidade, pois “abrir caminho para o dissenso
e promover as instituições em que se possa manifestar é vital para uma democracia pluralista”
(MOUFFE, 2005, p.22), pois a confrontação agonística ou conflituosa é condição de
existência da democracia. De acordo com a autora,
É por essa razão que o ideal de uma democracia pluralista não pode ser alcançar um
consenso racional na esfera pública. Esse consenso não pode existir. Devemos
aceitar que cada consenso existe como resultado temporário de uma hegemonia
provisória, como estabilização do poder e que ele sempre acarreta alguma
forma de exclusão. Idéias de que o poder poderia ser dissolvido por meio de um
debate racional e de que a legitimidade poderia ser baseada na racionalidade pura
são ilusões que podem colocar em risco as instituições democráticas. O que o
modelo da democracia deliberativa está denegando é a dimensão da
“indecisibilidade” e da indefectibilidade do antagonismo, que são constitutivas do
político. Ao postularem a disponibilidade de uma esfera pública não-exclusiva de
deliberação em que se poderia obter um consenso racional, os autores que defendem
tal modelo negam o caráter inerentemente conflitual do pluralismo moderno. Eles
são incapazes de reconhecer que pôr fim à deliberação sempre resulta de uma
decisão que exclui outras possibilidades e pela qual não se deve deixar de
assumir responsabilidade com o apelo a comandos de regras gerais ou
princípios. (MOUFFE, 2005, p. 21,grifos nossos)

Os democratas deliberativos acabam por ignorar a política. Por isso, é necessário
demonstrar a real conexão entre poder e legitimidade ao invés de sonhar com uma situação
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em que, por meio de um discurso racional, é possível eliminar o poder por meio de uma
legitimidade construída sobre uma racionalidade neutra, desconsiderando o caráter
antagonista do pluralismo de valores.
Desta forma, entende a autora que o principal desafio de um projeto de democracia
plural é “reconhecer a existência de relações de poder e a necessidade de sua
transformação, ao mesmo tempo em que se renuncia à ilusão de que podemos nos libertar
por completo do poder” (MOUFFE, 2001, p.19, grifos nossos) Como explica Chantal Moufe:
Esta forma de posicionar o problema indica que o poder não deveria ser concebido
como uma relação externa que acontece entre duas identidades pré-constituídas, mas
antes como constituinte das próprias identidades. A prática política numa sociedade
democrática não consiste na defesa dos direitos de identidades pré-constituídas, mas
antes na constituição dessas identidades mesmas, num terreno precário e sempre
vulnerável. A abordagem que estou defendendo envolve um deslocamento das
relações tradicionais entre democracia e poder. Para a visão habermasiana de
‘democracia deliberativa’, por exemplo, quanto mais democrática é uma sociedade,
menos [o] poder seria constitutivo das relações sociais. Mas se aceitamos que as
relações de poder são constitutivas do social, então a questão principal da
política democrática não é como eliminar o poder, mas como constituir formas
de poder compatíveis com valores democráticos. (MOUFFE, 2003, p.14, grifos
nossos).

Por óbvio, a noção de poder é indissociável da noção de Estado e da noção de
Direito, principal instrumento de controle social. De acordo com Bobbio, “o alfa e o ômega da
teoria política é o problema do poder: como o poder é adquirido, como é conservado e
perdido, como é exercido, como é defendido e como é possível defender-se contra ele”
(BOBBIO, 2004, p. 151).
A existência do poder, em uma sociedade, é inerradicável. De acordo com a visão
focaultiana, ele se estende a todas as relações sociais, destacando-se o poder político – que
aqui nos interessa como objeto de estudo - como inerente às relações humanas, que está,
ainda, integrado aos poderes econômico e ideológico pelo Direito. Consoante ensina Calmon
de Passos:
fenômeno presente em toda sociedade é o poder. [...] E se afirmamos, com acerto,
que a sociedade é pressuposto, essencial, da condição humana, o poder, devemos
reconhecê-lo, é pressuposto, também essencial, à organização da sociedade. Se
conviver for um mal, será um mal necessário; também o poder, se for um mal, será
um mal necessário. [...] É ele, poder político, o organizador da coerção, que
assegura, em ultima instância, a sobrevivência da ordem (social) de dominação
instituída, ao lado do poder econômico que lhe dá o pressuposto material, e do poder
ideológico que organiza o consenso (justificação) e implementa a persuasão. O
direito não é uma instância à parte, super ou infra estruturalmente relacionada com
os poderes referidos, sim o que os integra para formação da ordem social
impositivamente implementável. No campo do político, as instituições moldadas
pelo fato do poder (micro relações pessoais de dominação, habitualizadas) se
relacionam com os papéis básicos de dominadores e dominados, governantes e
governados etc. E se as instituições e os papéis, atendida a peculiaridade de cada
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momento histórico, sofreram transformações, o fato bruto do poder continuou
sempre o mesmo, substancialmente sendo o que é - dominação. (PASSOS, 2002, on
line.)

O poder é pressuposto de existência e essencial ao Estado e, por isso, a relação entre
ambos é regulamentada pelo Direito. Dias faz estudo sobre o tema em autores como Baracho,
Loewenstein, Habermas, Jellineck, Burdeaux, Canotilho, dentre outros, para demonstrar a
ligação entre os diferentes tipos de poder, o Estado e o Direito da seguinte forma
O Direito Político busca estudar o equilíbrio harmonioso entre o exercício do poder
pelo Estado, na preservação da ordem e da autoridade constituídas, necessárias para
o desempenho das complexas e ingentes atividades estatais, e a garantia da liberdade
dos destinatários desse mesmo poder, livrando-os do perigo imanente a todo o
poder, qual seja, o de ser exercitado de forma degenerada, arbitrária ou abusiva. [...]
merecendo lembrar que Kelsen chegou a considerar o poder como a medula
substancial do Estado. (DIAS, 2010, p. 9-10)

O que distingue o ordenamento jurídico de outros ordenamentos é justamente a força
ou sanção organizada e institucionalizada, como ensina Bobbio, a qual se exterioriza não
como elemento de validade da norma jurídica e do Direito, mas como elemento garantidor de
sua eficácia (BOBBIO, 1999). O Poder não é constituinte da norma, assegurando apenas sua
aplicação e eficácia.
Ele, entretanto, é regulado pelo Direito. Segundo Ferraz Júnior, a visão de Bobbio
“rechaça a idéia kelseniana de que o Direito seja um mero regulador da força, que seria seu
conteúdo, admitindo-a como meio” (FERRAZ JÚNIOR, no Prefácio de BOBBIO 1999, p.
10). Vale dizer, a força não é objeto de regulação do Direito, sendo apenas um instrumento de
sua realização.
Ao traçar a diferença entre força e poder, Calmon de Passos ensina que aquela é
sempre precária, transitória e não institucionalizada, incapaz, portanto, de gerar cooptação,
elemento de discrímen e típico do poder (PASSOS, 2002). Já Bobbio faz a relação entre
Direito, poder e força nos seguintes termos:
Em primeiro lugar não se deve confundir o poder com a força (particularmente a
força física). [...]. Mas esse poder coercitivo pode estar na mão de alguém por
consenso geral. Os detentores do poder são aqueles que têm a força necessária para
fazer respeitar as normas que deles emanam. Nesse sentido, a força é um
instrumento necessário do poder. Isso não significa que ela seja o fundamento. A
força é necessária para exercer o poder, mas não para justificá-lo (BOBBIO, 1999, p.
66).

Cumpre ainda sempre lembrar que o poder é uno e é exercido ou organizado em três
funções estatais: Legislativa, Executiva e Judiciária. A primeira cria o direito, enquanto as
outras duas o realiza. No tradicional ensinamento de Fagundes (2006, p. 03), “ legislar (editar
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o direito positivo), administrar (aplicar a lei de ofício) e julgar (aplicar a lei
contenciosamente) são três fases da atividade estatal, que se completam e que a esgotam em
extensão”.
Como sugerido pela autora, não se deve tentar eliminar o poder, mas se preocupar
em entender como o poder é constituído e como é exercido tendo como parâmetro os valores
democráticos. Em razão disso, o poder não é estranho à democracia, como bem pontua
Forsthoff
o Estado, qualquer que seja a definição que dele se dê e qualquer que à seja a forma
pela qual se apresente, é, sempre, uma organização de poder. O Estado se
fundamenta, sempre, na obediência. Podemos colocar limites ao Estado, enquanto
Estado de Direito; mas, dentro desses limites, permanece poder de dominação e
só se submete ao princípio democrático no modo de sua constituição e de seu
exercício. O poder do Estado enquanto tal e em todas as constituições é sempre
o mesmo. (FORSTHOFF, 1973, apud PASSOS, 2002, on line, grifos nossos)

No mesmo sentido, mas destacando o estreito condicionamento que deve haver entre
legitimidade e poder, está o posicionamento de Mouffe, que deve ser acrescido das
características de necessidade de sua limitação pelo próprio poder, sua transitoriedade,
fundamentação popular e exercício compartilhado com os cidadãos. Nestes termos,

Compreender a natureza constitutiva do poder implica abandonar o ideal de uma
sociedade democrática como a realização de perfeitas harmonia ou transparência. O
caráter democrático de uma sociedade só pode ser dado na hipótese em que nenhum
ator social limitado possa atribuir-se a representação da totalidade ou pretenda ter
controle absoluto sobre a sua fundação. A democracia requer, portanto, que a
natureza puramente construída das relações sociais encontre seu complemento nos
fundamentos puramente pragmáticos das pretensões de legitimidade do poder. Isso
implica que não haja nenhuma lacuna insuperável entre poder e legitimidade –
obviamente não no sentido de que todo poder seja automaticamente legítimo, mas
no sentido de que a) se qualquer poder é capaz de se impor, é porque foi reconhecido
como legítimo em algumas partes e b) se a legitimidade não se baseia em um
fundamento apriorístico, é porque se baseia em alguma forma de poder bemsucedido. (MOUFFE, 2005, p. 19).

Nesse contexto, Calmon de Passos, após apontar formas básicas de relações de
poder político baseadas na dominação, indica como deve se dar o exercício do poder em uma
democracia fundada na cidadania ativa:
Por fim, uma relação de poder estabelecida entre iguais, teorizado o poder como
função, serviço e somente exercitável na medida em que for deferido pela vontade
dos que devem obediência, que se permitiram ser governados em benefício comum.
É neste intento que surge o cidadão, aquele que é governado sem poder ser
oprimido. É só nesse espaço institucional que se faz possível o desempenho desse
papel social (o papel político de cidadão). Corno acentua PRZEWORSKI, a
democracia não é nem mesmo o poder do povo, a transferência da soberania ao
povo, abatido o Príncipe, mas sim, a destruição de qualquer Príncipe, qualquer
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Senhor ou Soberano, encarado o poder político pragmaticamente, corno um
sistema de negociações e de equilíbrios parciais e instáveis entre interesses
diferentes e opostos. Falar-se de cidadania sem esses pressupostos, é violentarse ou manipular-se a realidade, alienar para dominar, manipular
ideologicamente com vistas a desmobilizar movimentos associativos e arrefecer
pretensões, de grupos ou de indivíduos [...] (PASSOS, 2002, on line, grifos
nossos)

O deslocamento do indivíduo do espaço público para o privado, com o crescente
estímulo à privatização da vida, leva à apatia política e, consequentemente, ao déficit
democrático. Segundo Mouffe (2003, p. 17), “com a evidente hegemonia do neoliberalismo,
a política foi substituída pela ética e pela moralidade, e o leitmotiv é a necessidade do
consenso, de valores familiares e de ‘boas causas’.” Tal quadro levou, em muitos países, a
substituição da decisão política pela decisão técnica, no nosso caso, pela técnica jurídica. De
acordo com a autora,
As decisões políticas são encaradas como se fossem de uma natureza técnica e mais
bem resolvidas por juízes ou tecnocratas, considerados portadores de uma suposta
imparcialidade. Hoje, devido à falta de uma esfera pública, política e democrática,
na qual a confrontação agonística poderia acontecer, é o sistema jurídico que é
freqüentemente visto como o responsável por organizar a coexistência humana e por
regular as relações sociais. Diante da crescente impossibilidade de enfrentar o
problema da sociedade de uma maneira política, é a lei que é acionada para prover
soluções para todos os tipos de conflito. Há uma ligação inegável entre a tendência
dominante na teoria política liberal, que tende a confundir a política com a
moralidade, e o atual recuo político. Com efeito, a presente situação pode ser vista
como o esgotamento de uma tendência inscrita na tarefa do liberalismo que, por
causa da sua incapacidade de pensar em termos verdadeiramente políticos, sempre
tem de mover-se para outro terreno: o econômico, o moral ou o jurídico. [...]
exemplo desta tendência pode ser encontrado em Ronald Dworkin, que em muitos
dos seus ensaios dá primazia ao judiciário independente, visto como o intérprete da
moralidade política de uma comunidade. De acordo com ele, todas as questões
fundamentais apresentadas a uma comunidade política nas áreas do emprego, da
educação, da censura, da liberdade de associação, etc., são mais bem resolvidas por
juízes, desde que eles interpretem a Constituição com base no princípio da igualdade
política. Muito pouco é deixado para a arena política. (MOUFFE, 2003, p. 17-18).

Essa sobrecarga imposta ao Direito, em razão da mudança de paradigma (que já
carrega o fardo de promover a integração social nas sociedades pós-metafísicas ou
secularizadas, uma vez superados os costumes, a religião, e a tradição como fatores de
integração típicos de sociedades arcaicas), deve ser aliviada pelo retorno da política como
espaço de decisão legítimo para tomada de posições.
Essa nova realidade seria capaz de impedir que a relação entre aquilo que o povo
deseja (input) e aquilo que a decisão governamental implementa e promove (output) seja
realizado para satisfazer os interesses hegemônicos em oposição à vontade do povo. Tais
interesses deveriam ser realizados para se evitar o fenômeno de refração política que insiste
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em ocorrer. Para isso, é necessário o efetivo desenvolvimento da cidadania, cuja observação é
feita por Passos:
A única maneira de nos contrapormos a essa refração é passarmos a gerar o poder
comunicativamente, o que se busca alcançar através da democracia participativa,
ainda não suficientemente teorizada e muito menos institucionalizada, mesmo de
forma incipiente, constituindo-se mais uma idéia de força que urna realidade
institucional. As reflexões precedentes permitem concluir-se, com segurança, que o
dizer sobre o direito, apenas, é insuficiente e despistador, mesmo quando se cuide
dos ditos direitos fundamentais. Em termos de cidadania efetiva, esses direitos, para
que realmente sejam direitos, pedem sua realização no concreto-histórico. Assim, a
efetividade da cidadania assenta muito menos no que se diz que ela seja e muito
mais naquilo que se pode implementar, na organização política, em termos de
efetiva participação nas decisões, acesso amplo a informações e real poder de
controle sobre a execução das decisões e responsabilização dos agentes públicos,
sejam eles legisladores, administradores ou julgadores. (PASSOS, 2002, on line,
grifos nossos).

Podemos detectar um ponto em comum entre os autores agora citados: tanto a
socióloga britânica, quanto o jurista brasileiro trabalham com a democracia real, efetiva e não
com aquela desejada e cujos pressupostos de exercício são ainda utópicos, não realizados.
Em uma sociedade democrática, animada por um pluralismo de valores, em que se
identificam cidadãos diferentes em qualquer situação em que se encontrem (inclusive
discursiva), em que se reconhecem e se valorizam as idiossincrasias individuais, em que a
preocupação não é eliminar o poder, mas compatibilizá-lo com os valores democráticos, devese reconhecer que o consenso é precário e decorrente de hegemonia provisória, garantido,
entretanto, pelo poder (Direito).
Assim, se o consenso não é racional ou é inatingível, salvo quanto aos valores
básicos da democracia, a possibilidade do dissenso não é um risco para ela (segundo
Habermas o ponto falho de sua teoria). O dissenso é um elemento constitutivo e sadio da
própria essência da existência da democracia. Segundo a autora,
Tal privilégio ao consenso é, na minha visão, prejudicial à democracia porque tende
a silenciar vozes dissidentes [...]. Ao estar consciente do fato de que a diferença é a
condição da possibilidade de constituir a unidade e a totalidade, ao mesmo tempo
em que ele fornece seus limites essenciais, tal abordagem agonística poderia
contribuir para subverter a tentação sempre presente nas sociedades democráticas de
naturalizar suas fronteiras e essencializar suas identidades. [...] Tal pluralismo está
ancorado no reconhecimento da multiplicidade de cada um e das posições
contraditórias a que esta multiplicidade subjaz. Sua aceitação do outro não consiste
meramente em tolerar as diferenças, mas em celebrá-las positivamente porque
admite que, sem alteridade e o outro, nenhuma identidade poderia se afirmar. Este é
um pluralismo que valoriza a diversidade e o dissenso e não tenta estabelecer uma
esfera pública a partir da sua eliminação, uma vez que reconhece neles a real
condição da possibilidade de uma vida democrática a ser conquistada. (MOUFFE,
2003, p. 19).
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Diante disso, questiona-se: qual a solução dada pela autora para enfrentar o
neoliberalismo? Na verdade, Chantal Mouffe não apresenta uma resposta pronta e acabada,
apontando apenas a direção. O seu alvo é combater a globalização com outra forma de
globalização por meio de um novo projeto democrático (agonístico).
Para a autora que, neste ponto, segue os ensinamentos de André Gorz, a globalização
não é consequência da revolução tecnológica, mas uma resposta política à crise de
governabilidade dos anos 70. (MOUFFE, 2001, p.23) Explicitando melhor este pensamento, a
autora ainda destaca
A justificativa habitual para o dogma ‘não há alternativas’ é a globalização. De fato,
o argumento freqüentemente repetido contra o tipo redistributivo das políticas
social-democratas é que o ajuste fiscal enfrentado pelos governos é a única
possibilidade realística num mundo onde os eleitores se recusam a pagar mais
impostos e onde os mercados globais não permitiriam qualquer desvio da ortodoxia
neoliberal. Este tipo de argumento toma como certo o terreno ideológico que foi
estabelecido como resultado de anos de hegemonia neoliberal e transforma o que é
um estado conjuntural de acontecimentos numa necessidade histórica. Aqui, como
em muitos outros casos, o mantra da globalização é invocado para justificar o status
quo e para reforçar o poder das grandes corporações transnacionais. Quando isto é
apresentado como resultado exclusivo da revolução da informação, a globalização é
destacada da sua dimensão política e aparece como um fado ao qual temos de nos
submeter. (MOUFFE, 2003, p. 21)

Segundo a autora, é necessário um novo projeto de esquerda, que possa oferecer
alternativas ao neoliberalismo, que não signifique nem o retorno ao já testado e superado
modelo Keynesiano da social-democracia (pois a luta pela igualdade deve levar em
consideração as múltiplas relações sociais estribadas na desigualdade e diferença,
compreendendo-se que as formas de subordinação não são somente econômicas, envolvendo
também questões políticas que devem ser exercidas pela cidadania), nem por meio da
eliminação da globalização, mas “opondo ao poder do capital transnacional outra
globalização, informada por um projeto político diferente” (MOUFFE, 2001, p. 23).
Desta forma, é necessário se redefinirem os papéis dos partidos de esquerda e de
direita, sem direcionar o discurso e as decisões para um “consenso ao centro”.
Esta postura, além de não privilegiar o aspecto conflituoso de uma democracia que
deveria homenagear o pluralismo de valores, faz com que as paixões encontrem outras
válvulas de escape em “diversos movimentos fundamentalistas, em volta de demandas
particularistas, questões morais não negociáveis ou em partidos populistas antiestablishment” (MOUFFE, 2003, p. 20). Por isso a autora rejeita a sugestão de uma
democracia e de uma cidadania cosmopolitas, como sugere Ulrich Beck, que, na verdade,
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pretende impor e legitimar o poder e a cultura ocidental eliminando a dimensão do político
dos grupos humanos. Na concepção de Mouffe,
Aqueles que acreditam, seguindo Kant, na possibilidade de uma ‘República
Mundial’ com um corpo homogêneo de cidadãos cosmopolitas com os mesmos
direitos e obrigações, uma composição que coincidiria com a ‘humanidade’, estão
negando a dimensão do político que é constitutiva das sociedades humanas. Eles
negligenciam o fato de que relações de poder são constitutivas do social e que os
conflitos e antagonismos não podem ser erradicados. É por isso que, se uma
República Mundial fosse estabelecida, isso poderia apenas significar a hegemonia
mundial de um poder dominante que teria sido capaz de apagar todas as diferenças e
impor suas próprias concepções de mundo no planeta inteiro. Isso traria graves
conseqüências. Nós já estamos testemunhando como as tentativas atuais de
homogeneizar o mundo suscitam reações adversas violentas daquelas sociedades
cujos valores e culturas específicos são tidos como ilegítimos pela universalização
impingida pelo modelo ocidental. (MOUFFE, 2003, p. 25)

O caminho apontado pela autora não é o universalismo, mas, ao contrário, a direção é
uma ordem mundial multipolar e pluralista, encaradas não ao nível de estados-nações, como
hoje, mas de nações-estados (unidades regionais) que melhor enfrentam a globalização, por
permitirem maior grau de participação popular e exercício da cidadania.
Segundo Mouffe (2001, p. 24), com base na teoria do federalismo sustentado pelo
italiano Massimo Cacciari, o modelo federal gera a descentralização do poder e lida melhor
com as pressões internas (população) e externas (corporações transnacionais).
Ainda que as instituições reguladoras das relações internacionais valorizem esse
pluralismo - o que atingiria um dos principais pilares da globalização, que é a busca de um
modelo político, social, econômico e cultural homogêneos e hegemônicos -

esta

descentralização não ocorreu em sua integralidade, de fato, no Brasil caracterizado, talvez,
por um federalismo, cujo poder e tomada de decisões são tão centralizados quanto nos países
que adotam uma forma de estado unitária.
Destarte, a análise do Estado Democrático de Direito encerra os estudos sobre os
paradigmas jurídico-constitucionais para que o estudo de cada instituto em determinada época
possa ser entendido segundo as condicionantes de seu tempo. A pesquisa agora estará
centrada na descoberta da existência de uma teoria geral do processo, que permitirá identificar
ou não a existência de um tronco comum entre os processos das diferentes funções estatais.
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4 TEORIA GERAL DO PROCESSO
O objetivo do presente capítulo é verificar a existência de uma teoria geral do
processo, a fim de se possibilitar empregar no processo administrativo de todas as entidades
federativas a evolução constitucional e democrática já conquistada no âmbito do processo
judicial, por meio da incidência dos princípios institutivos, informativos e demais princípios
processuais previstos na Constituição da República de 1988 (BRASIL, 1988). Tal fato não
exclui a obrigatória aplicação dos princípios da Administração Pública previstos no artigo 37
da mesma Constituição e na lei 9784/1999 (BRASIL 1999), que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
A identificação da existência de uma teoria geral, permitirá, ainda, além da aplicação
de todos esses princípios no processo administrativo, verificar, a posteriori, se há a
necessidade de um processo administrativo para a constituição de multas ambientais e se a
previsão deste processo deve se dar por lei em sentido formal, sendo este o objeto principal
deste trabalho.
Desta feita, é importante demonstrar a classificação dos princípios processuais
segundo os ensinamentos de Rosemiro Pereira Leal (2009). Para o autor princípios
institutivos do processo (contraditório, isonomia e ampla defesa) são aqueles estruturais e
integrantes do processo como uma instituição jurídica constitucional, e princípios
informativos

(oralidade,

publicidade,

lealdade

processual,

economia

processual

e

instrumentalidade das formas), consoante o mesmo autor, são aqueles que se constituem como
desdobramentos jurídicos dos primeiros.
Por ora, faz-se indispensável destacar que muitas pessoas jurídicas de direito público
interno, artigo 41 do Código Civil. (BRASIL, 2002) não possuem uma lei que regule o seu
processo administrativo, utilizando-se, muitas vezes, de disposições esparsas de sua
legislação ( quando existente essas disposições), de aplicações analógicas de diplomas legais
de outras entidades federativas (geralmente da União), ou, ainda, recorrem àquelas
disposições que tratam de matérias diversas, principalmente, às normas administrativas de
constituição do crédito tributário (quando em número significativo de situações, esse método
de colmatação de lacunas é usado de forma inadequada). Algumas vezes, e o que é mais
comum, o Erário se socorre, na ausência de lei própria, da aplicação da fonte do Direito mais
autoritária, solipsista e ordinária no âmbito da Administração Pública: o capricho e
entendimento do administrador.

94

Em momento oportuno, discorrer-se-á sobre a importância de se processualizar a
atividade administrativa, como forma de se democratizar a gestão pública e de se observar, de
direito e de fato, os direitos e garantias fundamentais do cidadão, bem como sobre a
necessidade da previsão normativa de um procedimento.
De início, é importante chamar atenção para a concepção fazzalariana de
procedimento, o qual é definido como estrutura normativa de sequência de atos destinados à
produção de um provimento. Nesta estrutura, cada ato é pressuposto lógico e necessário do
ato posterior, sendo este ato também um antecedente lógico e necessário do ato seguinte da
cadeia procedimental normatizada, a fim de se evitar a desordenada e anencéfala tramitação
processual, mitigando-se o desperdício do tempo procedimental no âmbito da Administração
Pública.
Descortina-se, assim, a necessidade de se fazer uma pesquisa sobre o significado dos
vocábulos “processo” e “procedimento”, sem descuidar de que este estudo exige um esforço
histórico na investigação da evolução destes conceitos, bem como seu estudo comparativo no
campo do processo judicial e do processo administrativo. Tal empreitada será realizada nos
próximos capítulos. Para atingir o desiderato deste trabalho, será indispensável, antes, discutir
a existência de uma teoria geral do processo.
4.1 Existe uma teoria geral do processo?
A definição a respeito da existência de uma teoria geral do processo passa, antes,
pela compreensão das teorias dualista ou unicista do ordenamento jurídico, sobre a relação
existente entre normas de direito material ou substancial e as normas de direito processual,
que disciplinam a ação, o processo, o procedimento e a jurisdição.
Pode-se considerar, com efeito, que a dicotomia, se existente, será das normas do
ordenamento jurídico e não dele próprio, já que as referidas teorias dizem respeito tão
somente às “características normativas do ordenamento jurídico”, ou seja, às características e
diferenças entre os diversos tipos de normas e não do ordenamento em si mesmo, como
aponta Rosemiro Pereira Leal (2009, p.73).
Além disso, é mister destacar que a existência de normas de direito material e de
direito processual não permite inferir maior importância ou acessoriedade de uma em relação
a outra, mas sim a relação de interdependência entre elas. Nesta linha, com base em Pisani,
nos ensina Calmon de Passos:
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Andréa Proto Pisani, ao falar no caráter instrumental da norma processual (não do
processo, frise-se) adverte sabiamente que essa instrumentalidade consiste no fato de
que só lhe cabe intervir quando a norma substancial deixar de ser voluntariamente
atuada e também no sentido de que o direito substancial é indispensável para o
direito processual. Isso, contudo, enfatiza ele, não autoriza concluir-se que o direito
processual seja secundário em relação ao direito material e que este possa
menosprezá-lo. Como também afirmar a diversidade entre direito material e
processual e a instrumentalidade do segundo, em relação ao primeiro, não significa
autonomia (no sentido de indiferença) entre os dois complexos de normas. Assim
como o direito processual não poderia existir sem o direito material, igualmente o
direito material, deve-se acrescentar, não poderia existir sem o direito processual.
Portanto, em sua diversidade está presente, outrossim, uma estreita interdependência
(isto é, dependência recíproca) entre direito material e direito processual.
Prosseguindo em sua análise, demonstra que o escopo do processo é precisamente
assegurar o que foi prometido pelo direito material, e somente isso, sem poder
desvirtuar-se para outro objetivo nem deixar de estar a serviço desse objetivo. Por
conseguinte, nem o procedimento é indiferente (tecnicamente neutro) em face da
tutela que lhe cumpre efetivar, nem a tutela é viável de ser obtida sem a estrita
obediência ao procedimento adequado (PASSOS, 2002, on line).

A partir daí, caso a conclusão se dê na direção da existência autônoma (apesar de
interdependente) das normas substanciais e das normas processuais (teoria dualista do
ordenamento jurídico), será possível, diante da autonomia científica daquelas últimas, discutir
sobre a existência de uma teoria geral do processo, cuja compreensão também passa pelo
estudo da concepção unitária ou dualista do próprio processo.
Deste modo, há uma concepção unitária e dualista tanto do ordenamento jurídico
quanto da teoria geral do processo, celeuma que se propõe a debater.
4.1.1. As teorias unicista e dualista do ordenamento jurídico
Como o instituto do processo ganhou autonomia científica desde os estudos de Oskar
von Bülow em sua obra de 1868, denominada “Teoria das exceções e dos pressupostos
processuais”, em que o autor alemão destaca, das relações jurídicas de direito material de
natureza privada, a relação jurídica processual14 de cunho público, tornaram-se importantes os
estudos acerca da relação existente entre as normas de direito material e as normas de direito
processual dentro do ordenamento jurídico. Surgem, assim, as teorias Unicista e Dualista do
ordenamento jurídico (rectius, das normas jurídicas).
Entre os Unicistas ou Unitaristas, Francesco Carnelutti foi o processualista que mais
se destacou, apesar de sua concepção privatística do processo, pois o conceito de lide –
conflito de interesses qualificados pela pretensão resistida - ou justa composição da lide era
central na concepção da jurisdição Carnelutiana.
14

Para a Escola Mineira de Direito processual, cujo marco teórico é o Estado Democrático de Direito, a referida
autonomia do direito processual não teria sido alcançada com Bülow, pois este teria sido o fundador apenas de
uma “tecnologia de jurisdição”. (CORDEIRO LEAL, 2008, p.134 - 135).
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Para esta teoria há um entrelaçamento, um amálgama entre as normas de direito
material e de direito processual, porque as primeiras não teriam o condão de sozinhas
regularem as relações humanas e de resolver os conflitos de interesses entre as partes. Seria,
ainda, necessária uma integração com a norma processual, que, a partir da sentença, criaria
uma norma individual para o caso concreto, a qual conferiria a força indispensável para a
justa composição da lide. Istoe permitiria estabelecer, segundo Rosemiro Pereira Leal (2009,
p.73) “uma Teoria Geral, não só do processo, como do Ordenamento Jurídico”.
Neste sentido, a concretização ou realização do direito material dependeria da
atividade criadora do juiz - porque a norma de direito substancial não geraria, de per se,
direitos - cuja atuação inovadora fora justificada pelo “Movimento para o Direito Livre”,
fundada por Bülow no século XIX, um dos expoentes da teoria unicista do Ordenamento
Jurídico. Ao analisar esta teoria, Karl Larenz (1997) demonstra a necessidade da atuação
judicial para conferir força normativa ou coercibilidade às normas de direito substancial ao
expor que
[...] cada decisão judicial não é apenas a aplicação de uma norma já pronta,
mas também uma atividade criadora de Direito. A lei não logra criar logo o
Direito; é somente uma preparação, uma tentativa de realização de uma ordem
jurídica. Cada litígio jurídico põe um particular problema jurídico para que não
existe ainda pronta na lei a determinação jurídica oportuna [...], determinação que
também não é extraível, com absoluta segurança de uma conclusão lógica
necessária, das determinações da lei. [...] cabendo ao juiz a escolha da determinação
que lhe pareça ser em média a mais justa. (LARENZ, 1997, p.70, grifos nossos)

Se, para os unicistas, a norma material carecia de concretude, sendo indispensável a
atividade criadora do juiz para conferir realização ao direito material por meio da sentença, já
que a lei não criaria o direito, para os dualistas, cujo processualista de maior expressão fora o
italiano Giuseppe Chiovenda, as normas de direito substancial gozam de força e substância
suficientes para criar o direito e, assim, regular as relações humanas e os conflitos de
interesses.
Nesta linha de raciocínio, a função do juiz não seria a de criar o direito (atribuição
esta do Poder Legislativo), mas tão somente de revelar ou de declarar a existência de um
direito preexistente à atuação jurisdicional, que, no entanto, fora violado, restabelecendo-se à
normalidade as relações interpessoais por meio do processo.
Chiovenda, após os avanços atingidos por Lodovico Mortara, e em oposição à
concepção privatística do processo de Carnelutti, defendeu sua natureza publicística. A
jurisdição Chiovendiana nada mais era que uma atividade voltada à atuação da lei. Já
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Chiovenda enxergava a teoria da especialização das funções estatais de acordo com a
concepção Liberal setecentista, segundo a qual caberia ao Poder Legislativo criar o direito e,
ao Poder Judiciário, tão somente aplicar o direito, consoante as observações de Luiz
Guilherme Marinoni (2007).
Segundo o mestre italiano, não haveria que se falar, portanto, em uma norma de
direito material dependente de uma integração da norma processual para se criar o direito por
meio de uma atividade criadora e criativa do juiz. A norma de direito material é bastante, por
si só, para garantir eficácia, preexistindo a qualquer atividade jurisdicional.
Nesse sentido, vale destacar os estudos de Luiz Guilherme Marinoni (2007) que,
além de identificar o ponto nevrálgico das teorias de Carnelutti (justa composição da lide) e
de Chiovenda (atuação da vontade concreta do direito) estabelece a relação com as teorias do
ordenamento jurídico: “para Chiovenda, a função da jurisdição é meramente declaratória; o
juiz declara ou atua a vontade da lei. Carnelutti, ao contrário, entende que a sentença torna
concreta a norma abstrata e genérica, isto é, faz particular a lei para os litigantes”.
(MARINONI, 2007, p. 35) Diante disso, o autor conclui que as teorias unicista e dualista do
ordenamento jurídico também são conhecidas, respectivamente, por teorias constitutiva e
declaratória.
Como já se deixou transparecer, o Ordenamento Jurídico é um sistema fechado,
completo, autopoiético e uno. Tanto a teoria dualista quanto a teoria unicista do ordenamento
jurídico, segundo Luiz Guilherme Marinoni (2007, p.38) “beberam na mesma fonte, pois a
segunda, ao afirmar que a sentença produz a norma individual, quer dizer apenas que o juiz,
depois de raciocinar, concretiza a norma já existente, a qual dessa forma, também é
declarada”.
De sua parte, Rosemiro Pereira Leal coloca pá-de-cal na questão a respeito da
disputa entre as teorias aqui tratadas ao explicitar o pensamento de Chiovenda e negar uma
aparente dicotomia do ordenamento jurídico ao pontuar que
Ao contrário do que pensa a maioria dos processualistas, Chiovenda, ao preconizar
uma teoria dualista para o ordenamento jurídico, distinguindo norma material e
norma processual, como institutos autônomos e inconfundíveis, não disse, em
explícita contraposição a Carnelutti, que tais normas, sejam materiais ou sejam
processuais, estivessem separadas em classes diferentes no bojo do ordenamento
jurídico, mas tão somente afirmara que os institutos da jurisdição e da ação
(procedimento) apresentavam qualidade normativa distinta dos conteúdos das
normas materiais, porque aquelas (processuais) seriam normas de atuação. Portanto,
para Chiovenda, a dualidade,, a que se referiu, não era do ordenamento jurídico, que
jamais poderia ser dicotômico, mas das normas. A norma processual é regenciadora
dos atos jurídicos formadores do procedimento e as normas materiais são, em bases
processuais, criadoras de direitos, não se prestando a movimentar procedimentos
para a solução para a solução de interesses ou “conflito de interesses”, porque
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instituintes de interesses e, por conseguinte, não procedimentais. (LEAL, 2009, p.
73-74)

Adotamos a teoria dualista por acreditar na autonomia entre as normas de direito
material e de direito processual, o que não significa, como visto na citada linha de Calmon de
Passos, indiferença ou isolamento. As normas de direito material regulam as relações
humanas e as de direito processual coordenam a jurisdição, o processo, a ação e o
procedimento. Assim, passamos a estudar as teorias unitaristas e dualistas sobre a existência
ou não de uma teoria geral do processo.
4.2 Teorias unitaristas e dualistas a respeito da teoria geral do processo
Assumimos no tópico anterior nosso posicionamento dualista quanto à qualificação
das normas dentro do ordenamento jurídico, sustentando a existência autônoma de normas de
direito material, que regulariam as relações humanas, e as normas de direito processual, que
disciplinariam a ação, o processo, o procedimento e a jurisdição.
A questão que ora se põe diz respeito à possibilidade de se reunirem as normas dos
diversos ramos do direito processual (civil, penal, trabalhista, eleitoral, e até mesmo o
administrativo) dentro de uma teoria geral do processo, dadas as diversas ramificações pontos
em comum ou de contato.
Uma definição possível de teoria geral do processo, pode-se encontrar em Cândido
Rangel Dinamarco (2009, p. 68), que a compreende como “um sistema de conceitos e
princípios elevados ao grau máximo de generalização útil e condensados indutivamente a
partir do confronto dos diversos ramos do direito processual”.
Demonstrando a ausência de necessidade da positivação desta teoria ou ainda da
unidade legislativa entre os diversos ramos do direito processual, como propôs o professor
espanhol Pedro Aragoneses, segundo relato de Maria Amparo Renedo Arenal (2007),
complementa Cândido Rangel Dinamarco que a Teoria Geral “transcende a dogmática
processual, não lhe sendo própria a indagação ou formulação de regras, ou normas de direito
positivo. Por isso mesmo, tende à universalização, superadas as limitações espaços-temporais
do direito positivo”. (DINAMARCO,2009, p. 68)
Passaremos, agora, a estudar as concepções dualistas e unitaristas da teoria geral do
processo, a fim de se verificar a possibilidade de se criar a referida teoria geral que teria como
matriz uma gama variada de princípios e institutos comuns não só entre os ramos do direito
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processual jurisdicional (civil, penal, trabalhista, eleitoral e etc), mas também o direito
processual que se desenvolve nas funções administrativa e legislativa.
4.2.1 A concepção dualista da teoria geral do processo
Pesquisando a doutrina sobre o presente tema, verificamso que a grande celeuma gira
em torno de se unificar em uma teoria geral os processos civil e penal, que, até o início do
século XX, eram reconhecidos como processos por excelência.
No direito brasileiro, ao prefaciar a obra “Teoria Geral do Processo” (2000), o prof.
Luís Eulálio de Bueno Vidigal esclarece que desde 1974, apesar de reconhecer ser inegável a
comunhão de inúmeras matérias no processo civil e no processo penal, se indicava as
dificuldades de se elaborar uma teoria geral entre eles, porquanto a caracterização das partes e
da lide naquele último seria uma “tarefa ingrata”.
O Código de Processo Civil de 1973 (BRASIL, 1973), idealizado por Alfredo
Buzaid, confunde a ideia de lide com a de mérito. Enquanto o mérito, segundo a concepção
Liebmaniana, é sinônimo de pedido, pretensão ou objeto, na concepção moderna é
considerado tudo aquilo sujeito ao aprofundamento da cognição do julgador, conforme
explica Bueno (2009). Alfredo Buzaid, nas exposições de motivos do atual Código de
Processo Civil, expõe seu pensamento
O projeto só usa a palavra “lide” para designar o mérito da causa. Lide é, consoante
a lição de Carnelutti, o conflito de interesses qualificado pela pretensão de um dos
litigantes e pela resistência do outro. O julgamento desse conflito de pretensões,
mediante o qual o juiz, acolhendo ou rejeitando o pedido, dá razão a uma das partes
e nega-a à outra, constitui uma sentença definitiva de mérito. A lide é, portanto, o
objeto principal do processo e nela se exprimem as aspirações em conflito de ambos
os litigantes. (BUZAID, 2006, p. 386)

No que diz respeito à questão das partes, adererimos à posição de Maria Amparo
Renedo Arenal (2007, p.643-644) que, com base em Carnelutti, afirma que o conceito de
parte “es un concepto procesal que se encuentra desligado de la relación jurídica material, de
manera que las partes, como sujetos de la relación procesal, no deben confundirse com los
sujetos de la relación sustancial controvertida15” embora no processo civil, ressalvados os
casos, v.g., de substituição processual, essa coincidência seja frequente.
Segundo Maria Amparo Renedo Arenal (2007), as teses dualistas, segregacionistas,
separatistas ou desagregadoras surgem na Itália e na Alemanha, onde o processualista penal
15

[...] é um conceito processual que se encontra desligado da relação jurídica material, de maneira que as partes,
como sujeitos da relação processual, não devem confundir-se com os sujeitos da relação substancial
controvertida. (Tradução livre)
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estava vinculado à Cadeira de Direito Penal, à semelhança do que ocorre hoje no Brasil com o
Processo Administrativo, cujo estudo se encontra vinculado ao respectivo direito substancial.
A criação de uma teoria geral do processo, segundo a autora, com base em Florian,
seria uma tentativa ou manobra dos processualistas civis de se apropriarem da acusação
criminal.
Partindo de um método de investigação dedutivo – saindo de questões gerais para se
chegar a conclusões particulares - Maria Amparo Renedo Arenal, com base em Florian (2007,
p. 627), reconhece a existência de algumas coincidências entre os ramos processuais, mas,
segundo ela, reconhecer sua unidade seria um equívoco, “pues toman em consideración
algunas formas comunes de mínima importancia, mientras se descuidan elementos
diferenciales que son los decisivos”16.
Já para Manzini, segundo Arenal (2007, p.628), não haveria a referida unidade entre
as disciplinas porque o ponto em comum de ambas se reduziria à intervenção da garantia
jurisdicional e conforme o próprio autor “por este camino se puede reducir toda función
pública a la unidad esencial, ya que todas provienen del ejercicio de la soberania, que siempre
és única17” .
Vale dizer, para os dualistas os pontos de interseção entre o processo civil e penal
seriam mínimos (Florian) ou reduzidos à soberania (Manzini), ponto comum em qualquer
atuação estatal, negando, portanto, a existência de uma teoria geral do processo.
Como será estudado mais adiante, a ciência processual não limita seus estudos
apenas aos processos civil e penal, reconhecendo a autonomia do processo em relação ao
direito material em outros ramos do direito como o trabalhista, o eleitoral e o administrativo.
Em meados do século XX, além dos processos do ordenamento estatal, surge o
processo fora e/ou independente de tal ordenamento no âmbito de entidades intermediárias
como partidos políticos, sindicatos e associações, segundo revela Fazzalari (2006), cuja
positivação no ordenamento jurídico brasileiro foi estampado no Código Civil de 2002 em seu
artigo 57 (BRASIL, 2002). A referida norma exige para a exclusão de uma pessoa de qualquer
associação a existência de justa causa reconhecida em “procedimento” que assegure direito de
defesa e de recurso, conforme esteja previsto em estatuto, cuja regulamentação é obrigatória.

16

“[...] pois tomam em consideração algumas formas comuns de mínima importância, embora se descuidem de
elementos diferenciais que são os decisivos”. (Tradução livre).
17
“[...] por este caminho se pode reduzir toda função pública a uma unidade essencial, já que todas provêem do
exercício da soberania, que sempre é única”. (Tradução livre).
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O reconhecimento de outros tipos processuais ao lado dos processos civil e penal em
nada altera o panorama para os dualistas, pois, em qualquer caso, irão negar identidade entre
os diversos ramos processuais.
Passaremos a estudar a concepção unitária de uma teoria geral do processo e a
justificar a preferência por ela, seja pelo método investigativo escolhido, pelo conceito atual
de processo e sua posição dentro do sistema processual, seja pela fundamentação
constitucional do processo, jurisdicional ou não, porque sua unidade tem hoje assento
constitucional.
4.2.2 A concepção unitarista da teoria geral do processo
A presente análise busca identificar a existência de uma teoria geral do processo.
Quer se dizer com isso que não se desconhece que, nos diversos ramos do direito processual,
haverá, deveras, diversas particularidades, conceitos, institutos e princípios de aplicação
exclusiva a cada um destes ramos, essencialmente em razão das características, regras e
princípios do direito material que lhes são subjacentes.
No entanto, a identificação de uma teoria que pretende ser geral deve ter como
resultado final não os elementos que a diferenciam, mas, partindo das idiossincrasias de cada
disciplina, chegar até os elementos essenciais que lhes são comuns. Ademais, conforme
Niklas Luhmann (1980, p.53) “diferenciação não quer dizer isolamento causal ou
comunicativo”.
Como ensina Cândido Rangel Dinamarco (2009, p. 87), o que a teoria geral do
processo postula é “a visão metodológica unitária do direito processual. Unidade de método
não implica homogeneidade de soluções”, para identificar que pelo método indutivo “chegouse à instrumentalidade do processo como nota central de todo o sistema e tendência
metodológica do direito processual contemporâneo como um todo” (DINAMARCO, 2009, p.
87).
Tal pensamento confirma que, para sua teoria, o processo não é o instituto principal
do sistema processual, mas sim a jurisdição, sendo aquele um mero instrumento desta.
Entretanto, o que importa para a presente investigação é sua conclusão a respeito da existência
de uma teoria geral.
Partindo dessa premissa, o método investigativo indicado é o indutivo que parte de
questões particulares para se atingir o geral ou universal e não o método dedutivo, cujo
caminho inverso levará a questões singulares e próprias de cada ramo processual, levando aos
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elementos diferenciadores entre eles, sendo este o resultado contrário à direção de uma teoria
geral, em que o que se busca são os elementos comuns.
Conforme as lições de Cândido Rangel Dinamarco (2009, p. 70), “para ser segura e
permanentemente fiel à indispensável postura teleológica que deve nortear o jurista, a teoria
geral do processo há de coordenar generalizações indutivas com particularizações dedutivas”.
Influenciado pela figura metafórica da árvore Carneluttiana, Dinamarco (2009, p.
85), mais uma vez reconhece “as diferenças existentes entre os diversos ramos, que são
independentes a partir do ponto de inserção no tronco comum. Mas a seiva que vem do tronco
é uma só, é o poder [...]” o que demonstra o acerto do método escolhido.
O que seria, então, essa seiva ou esse tronco comum que dão sustentação e
alimentação aos diversos ramos do processo? Seria o poder como identificado pelo mestre
paulista? Acreditamos que não. Vimos que, para Dinamarco (2009), a Jurisdição - que na sua
concepção é o poder de dizer o direito - é o centro da teoria processual, sendo o processo
mero instrumento da jurisdição, caracterizado pela relação jurídica processual (teoria
Bülowiana ou relacionista do processo) e pela existência de escopos metajurídicos (sociais,
políticos e jurídicos), consoante se extrai de sua obra (2009).
No entanto, desde os estudos de Elio Fazzalari, o processo passa a ser o centro do
sistema processual por sofrer influxo direto de normas constitucionais, mormente o
contraditório. Assim, o processo deixa de ser mera relação jurídica para se tornar um
procedimento em contraditório, e na precisa lição do mestre italiano ser
um procedimento do qual participam [...] aqueles em cuja esfera jurídica o ato final é
destinado a desenvolver efeitos: em contraditório e de modo que o autor (juiz) do ato
(provimento) não possa obliterar as suas atividades (das partes) [...]” para distinguir
procedimento de processo “pela estrutura dialética do procedimento, isto é,
justamente o contraditório (FAZZALARI, 2006, p. 118-119).

Em detrimento dos institutos fundamentais da essência dogmática do direito
processual elaborada por Podetti (1963) (ação, jurisdição e processo) e abraçado na doutrina
nacional por Dinamarco (2009), Rosemiro Pereira Leal (2009) aponta o instituto do processo
para o centro da Teoria Geral do Processo ao sintetizar que
[...] atualmente, para se falar de uma Teoria Geral do Processo, não se consideram a
clássica trilogia de Podetti (ação, jurisdição, processo), o modo de atuação da
jurisdição e dos sujeitos do processo, os ‘critérios éticos-sociais’, os elementos
figurativos e estruturais do procedimento nos segmentos cíveis, penais, trabalhistas,
tributários e tantos outros, mas se levam em conta fundamentalmente os princípios
institutivos do processo, que se definem na ampla defesa, no contraditório e na
isonomia. (LEAL, 2009, p. 74)
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Naquele momento, o epicentro processual deixa de ser o poder encarnado na
jurisdição para ser a participação das partes em contraditório e em igualdade de condições
projetada na estrutura normativa processual, o que hoje se adequa, inclusive, ao Paradigma do
Estado Democrático de Direito consagrado na Constituição da República de 1988.
Destarte, a seiva é a participação em contraditório e o tronco comum a Constituição.
Tal consideração será estudada com mais vagar nos capítulos posteriores quando se estudará
de forma aprofundada o contraditório e a constitucionalização do processo.
Já se teve a oportunidade, com base nos ensinamentos de Rosemiro Pereira Leal, de
mostrar esta revolução copérnica ao identificar o processo como “uma instituição, um
complexo normativo constitucionalizado e garantidor de direitos fundamentais (ampla defesa,
contraditório, isonomia) e não mero instrumento de realização dos escopos da jurisdição
(pacificação social, política e etc.)”, segundo os estudos de Luiz Gustavo Levate e Felipe
Caixeta Carvalho (2010, p. 370). Mais uma vez, com pena de mestre, Rosemiro Pereira Leal
arremata a questão
Conclui-se que está em debate, em nossos tempos, não é a prevalência da teoria
Unicista ou de uma Teoria Pluralista do processo, todavia o que se desponta é a
inegável existência de uma teoria geral do processo pelo estudo convergente dos
princípios fundamentais da ampla defesa, contraditório e isonomia, também
referentes do instituto do devido processo legal (due process of Law), como aspectos
inafastáveis da construção dos procedimentos quando se põem em conflito os
direitos, sejam direitos-garantias assegurados pela norma constitucional ou outros
direitos atinentes a bens da vida jurídica criados ao nível da infraconstitucionalidade.
(LEAL, 2009, p. 75).

Com efeito, será essa convergência de princípios que nos permitirá estudar o
processo administrativo como uma manifestação do direito processual, já que o processo não
é manifestação exclusiva da função jurisdicional.
O ponto comum entre processo administrativo e judicial não reside apenas na
existência de uma teoria geral do processo. Esta constatação é apenas o primeiro passo. Será
necessário, ainda, verificar a concepção dos institutos processo e procedimento para os
processualistas e administrativistas e as teorias utilizadas em cada ramo pelas respectivas
doutrinas para se chegar a um momento em que o desenvolvimento do processo
administrativo e judicial se encontram. Ato contínuo, será possível identificar a evolução do
judicial para aplicá-lo no administrativo, pois é fora de dúvida que aquele, até mesmo por ser
mais antigo e ser objeto de estudos desde a antiguidade, já angariou maior evolução do que
este.
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No próximo capítulo, será estudada a evolução do direito administrativo desde o ato
até o processo, além de se verificar qual o conceito de procedimento e processo para os
administrativistas.
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5 EVOLUÇÃO DO DIREITO ADMINISTRATIVO. DO ATO AO PROCESSO
No capítulo anterior, foi feita uma análise sobre a teoria geral do processo de modo a
identificar a existência ou não de um tronco comum entre os diferentes tipos processuais
estatais como um primeiro sopro para a aplicação no processo administrativo dos avanços
científicos e democráticos já atingidos pelo processo judicial.
Somente a partir desta pesquisa será possível o estudo do fenômeno da
processualização da atividade administrativa. Apesar de, no capítulo primeiro, termos
estudado as

características

dos

diversos

paradigmas

jurídico-constitucionais,

com

entendimento doutrinário de Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da Silva de que “o direito
administrativo nasceu do contencioso administrativo” (SILVA, 1997, p. 64), é necessário
aprofundar a análise da evolução da Administração Pública desde o Antigo Regime até os
dias atuais, passando pela teoria do ato administrativo, pelo nascimento do direito
administrativo, pela teoria da relação jurídica e do processo administrativo como formas de
atuação estatal, para que se pesquise a concepção de processo para os teóricos
administrativistas.
Assim, passamos a estudar o nascimento e desenvolvimento do Direito
Administrativo.
5.1 Breve percurso histórico do contencioso administrativo
O estudo da noção de paradigma permitiu compreender que, se esses se sucedem,
não há uma ruptura total entre o anterior e o que se inaugura, permanecendo várias
características daquele no novo paradigma.
No Estado Liberal, serão encontradas técnicas absolutistas do Antigo Regime
combinadas com as exigências de liberdade e de direitos dos cidadãos declaradas pela
Revolução Francesa. Portanto, é necessário recorrer a Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da
Silva (2003,p. 16) ao afirmar que o Estado Liberal, “tal como vai ser concretizado no
continente europeu, era, no fundo, o resultado de um compromisso entre princípios liberais,
ao nível da organização do poder político, e princípios autoritários, ao nível do funcionamento
e controle da Administração” .
Na Europa já se praticavam o liberalismo e a democracia desde a Idade Média, mas a
concepção de Estado foi criada por Maquiavel ao defender a concentração de poder na pessoa
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do Príncipe. A teoria da separação dos poderes18 surge com John Locke e ganha maior
notoriedade na obra “O Espírito das Leis” de Mostesquieu, cujo princípio fundamental era a
especialização das funções estatais.
Do modelo original inglês até seu percurso para o modelo francês, houve
deformação da concepção inicial. Como ensina Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da Silva
(1997), tudo aconteceu como se fosse um jogo de espelhos, porque houve a reflexão da
imagem da experiência britânica para a obra de Montesquieu, esta deu origem a uma nova
reflexão para o modelo norte-americano pós-independência e depois a uma nova projeção
para o modelo francês revolucionário.
Em nome da “separação dos poderes”, a organização estatal pós-revolucionária
francesa vai impedir que a Função Judiciária controle a Administração. Essa compreensão
equivocada da teoria da especialização das funções estatais vai levar ao surgimento da figura
do Administrador-Juiz, o que para Jean Rivero vai revelar que (1981, p.158) “a jurisdição
administrativa nasceu de um princípio interpretado à luz de uma tradição”.
Dessa forma, a concepção francesa vai originar o surgimento de uma jurisdição
especial para a Função Executiva e, por consequência, de um novo ramo do direito específico
para a Administração Pública.
De acordo com essa concepção, se um poder não pode imiscuir no desenvolvimento
das atividades do outro, o Judiciário não pode controlar ou julgar os atos e causas do
Executivo, sob pena de ingerência indevida. Ao Judiciário caberia julgar as causas dos
particulares e à Administração Pública caberia julgar seus próprios atos por meio de seus
próprios tribunais.
Conforme explica Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da Silva (2003, p.13) “A
Justiça Administrativa é, pois, fruto da combinação de novas ideias liberais com velhas
receitas do Antigo Regime”. Na concepção deste autor, isso é explicável, em parte, devido à
“actuação dos parlamentos no Antigo Regime” (2003, p.13). Segundo o mesmo autor , com
espeque em Dupuis e Guédon, “a revolução queria instaurar a separação de poderes e, no
fundo, a separação das autoridades administrativas e judiciais é entendida, na época, como a
sua conseqüência natural”, demonstrando-se mais uma vez que aspectos fáticos do paradigma
anterior subsistem nos novos paradigmas. Prossegue o autor, estribado nas ideias de
Laferriére, afirmando que
18

Apesar da denominação original e uso corrente da expressão “ Separação de Poderes”, a doutrina mais
autoizada entende que o poder estatal é uno e indivisível, preferindo falar em “Especialização das Funções
Estatais”. No texto será utilizada a expressão Separação de Poderes quando for necessário retratar determinado
momento histórico em que a expressão era utilizada de forma uníssona.
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[...] a criação, num momento posterior, do Conselho de Estado, como órgão
fiscalizador da Administração, é também ela explicável como adoção de uma velha
receita do Antigo Regime. Pois tinha por modelo inspirador o Conselho do Rei, da
monarquia absolutista [...] e que tinha sido criado com o objectivo de facilitar a
concentração e a centralização do poder real, mediante o afastamento, pela via do
recurso, das resistências dos tribunais à actuação das autoridades administrativas.
(SILVA, 2003, p.19)

O Conselho de Estado nada mais era do que uma cópia fiel do Conselho do Rei, cuja
técnica jurídica foi, inclusive, por aquele copiada. Já foi estudado que os revolucionários,
cientes dos entraves que os Parlamentos (Tribunais) criavam ao rei, optaram por manter o
controle da Administração fora desses órgãos e dentro do próprio executivo.
Na verdade, segundo Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da Silva (1997), o
Conselho do Rei era mais fiscalizado do que o Conselho de Estado, pois, na época do Antigo
Regime, havia o direito de registro (os parlamentos só aplicariam a decisão régia se estas
estivessem neles registradas, o que permitia uma espécie de veto naquelas não registradas) e
as censuras (espécie de controle prévio das decisões reais).
Assim, a evolução do contencioso administrativo passou de um sistema de justiça
reservada (cujas decisões do Conselho estavam sujeitas à homologação dos órgãos
administrativos superiores) para um sistema de justiça delegada, cujas decisões do Conselho
de Estado não estavam sujeitas ao controle exclusivo do Executivo.
Essa conformação se incorporou no Estado Social até que, em 1980, o Conselho
Constitucional reconheceu aquele Colegiado como integrante da Função Judiciária. Com o
advento da jurisdicionalização plena do controle dos atos e das decisões administrativas pelo
Judiciário a Administração irá se libertar de seu “pecado original”, segundo Vasco Manuel
Pascoal Dias Pereira da Silva (199, p. 9), extinguindo na maioria dos países europeus e latinoamericanos esse contencioso não sujeito à revisão do Judiciário.
Esse modelo de contencioso foi seguido pelos países da Europa ocidental, exceto
pela Inglaterra, onde não havia um contencioso exclusivo da Administração, que estava
sujeita ao direito comum (Common Law) e, via de regra, sem prerrogativas e privilégios,
apesar de ter ocorrido um movimento de aproximação entre os sistemas francês e inglês.
Assim é que começou a se proceder ao controle da Administração por verdadeiros
tribunais judiciários (França), bem como o surgimento de numerosas leis de direito
administrativo e, por conseguinte, de um direito especial para a Administração com exercício
da autotutela na Inglaterra. Tal fato mitigou o modelo exclusivamente negocial e sem normas
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derrogatórias do direito comum (no caso do direito anglo-saxão, pois estas características já
eram experimentadas pelo modelo continental).
No Estado Democrático de Direito, o contencioso administrativo começa a observar
os direitos e garantias fundamentais em seu âmbito de atuação, os particulares passam a ser
considerados como parte e não como objeto do processo, havendo, ainda, segundo Vasco
Manuel Pascoal Dias Pereira da Silva (1997), um aperfeiçoamento dos instrumentos de
controle para que sejam mais efetivos e sejam aptos a proteger os direitos dos particulares.
Especificamente no Direito brasileiro, a Constituição da República consagra o
princípio da inafastabilidade da Jurisdição (inciso XXXV, do artigo 5º) (BRASIL, 1988)
como regra. Entretanto, em um passado não muito distante, o acesso ao judiciário estava
condicionado ao esgotamento das vias administrativas, nos termos da do § 4º do art. 153 da
Constituição de 1967, acrescido pela Emenda Constitucional nº 1 de 1977, que dispunha que
“[...] o ingresso em juízo poderá ser condicionado a que se exauram previamente as vias
administrativas, desde que não exigida garantia de instância, nem ultrapassado o prazo de
cento e oitenta dias para a decisão sobre o pedido”. (BRASIL, 1967).
No atual ordenamento jurídico, há três mitigações ao princípio da inafastabilidade da
jurisdição: (i) parágrafo primeiro do artigo 217 da Constituição da República, no caso da
“justiça desportiva”, pois o ingresso em juízo nesta matéria depende do prévio ingresso no
juízo administrativo; (ii) ato comissivo ou omissivo da Administração Pública que contrarie
súmula vinculante só pode ser objeto de reclamação constitucional no Supremo Tribunal
Federal depois de esgotadas as vias administrativas, nos termos do parágrafo primeiro do
artigo 7º da lei 11417/2006 e (iii) no caso do Habeas Data, que, segundo decisão do STF
(STF, HD. 22/DF. Rel Min. Celso de Mello, 19/09/1991, BRASIL 1991), exige a prova do
indeferimento do pedido administrativo de acesso a dados pessoais como forma de
caracterizar o interesse de agir do Habeas Data.
Apesar disso e diferentemente do sistema europeu continental, as decisões
administrativas no ordenamento brasileiro republicano não se acobertavam pelo manto da
coisa julgada material, podendo sempre ser revistas pelo Judiciário.
Feito isto, analisada a conjuntura do surgimento do contencioso administrativo,
podemos fazer a evolução do direito administrativo, desde o ato até o processo, para que se
analise a concepção de processo e de procedimento administrativo nos direitos brasileiro e
comparado.
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5.2 O ato e o direito administrativo
O nascimento da teoria do ato administrativo está vinculado à intrínseca relação entre
a teoria da Especialização das Funções Estatais e o surgimento do Estado de Direito na França
revolucionária. Para Marcelo Caetano (1970, p. 389), “a expressão acto administrativo parece
ser de origem francesa”. Como já foi pontuado, o direito administrativo nasceu do
contencioso administrativo, cuja nota característica era a jurisdição especial para os atos do
Executivo, nascida de uma equivocada concepção da Teoria da “Separação de Poderes”. Tal
fato se explica porque, segundo a doutrina francesa, julgar a administração era ainda
administrar. Como forma de justificar essa jurisdição privilegiada e a autonomia do processo
e do contencioso administrativo, foi necessário criar um instituto também autônomo de direito
material, de onde surgiu a teoria do ato administrativo.
De acordo com Odete Medauar (2003, p. 14) é “muito corrente entre os autores
franceses, italianos e pátrios a menção à lei do 28 pluviose do ano VIII (1800) como ato de
nascimento do direito administrativo [...], denominada por Debbasch de constituição
administrativa napoleônica”. Já consoante os ensinamentos de José Cretella Júnior (1991, p.
191), “em 1812, na quarta edição do Repertório Guyot, a cargo de Merlin, emprega-se pela
primeira vez a expressão ato administrativo”.
Em um primeiro momento, a noção de ato administrativo tem por objetivo identificar
a área de atuação do Executivo não sujeita ao controle judicial. Dessa forma, o ato
administrativo tinha um duplo aspecto: representava uma manifestação de poder por parte do
Estado e também representava uma garantia aos particulares em razão de ser emanado
segundo o princípio da legalidade.
No Estado Liberal, o Executivo era qualificado como uma administração agressiva
ao direito dos particulares em que a tônica era o elemento autoritário. Segundo Vasco Manuel
Pascoal Dias Pereira da Silva (1997, p. 148) “esta noção autoritária de acto administrativo
espelhava uma determinada visão substantiva das relações entre a Administração e o cidadão,
a visão do Estado liberal de Direito.”
O autor (SILVA, 1997, p. 148) conclui que, naquele paradigma, o ato administrativo
representava uma manifestação unilateral de poder, porque “nele, a Administração, de
actuação intermitente era vista como uma realidade potencialmente agressiva dos direitos dos
particulares”, fazendo do ato o elemento central do direito administrativo.
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Justificado o surgimento do ato administrativo, suas características no Estado Liberal
e a relação entre ele, a teoria da Especialização das Funções Estatais, o contencioso e o direito
administrativo, pode-se sintetizar, segundo Odete Medauar, que o ato administrativo
Em relação às práticas do Estado Absoluto, configura importante conquista, por
inserir entre a vontade da autoridade e um efeito sobre direitos de particulares um
conjunto de preceitos destinados justamente a disciplinar essa atuação e prefixar
esses efeitos. Colocou-se como garantia aos particulares e como ponto intermediário
entre Administração e estes para conciliar interesses tidos então como opostos; o ato
administrativo apresentou-se como um dos protagonistas do conflito entre
autoridade e liberdade; em outros termos, foi concebido como fator de síntese entre
arbítrio da Administração e cobertura legal [...] A origem do ato administrativo vem
explicada também como continuidade ou adaptação da figura do actum principis do
Estado de polícia, pois as idéias de separação de poderes e Estado de Direito seriam
insuficientes para criá-lo. [...] O ato administrativo, assim, apresentou-se como
afirmação do momento autoridade; porque executa a lei, incide unilateral e
imediatamente sobre situações subjetivas de particulares, inclusive sobre direitos
fundamentais (auto executoriedade, imperatividade). Daí também ser considerado
como intrinsecamente legal e por isso justo (presunção de legalidade e de
legitimidade. (MEDAUAR, 2003, p. 202-203).

Destarte, já foram analisadas no primeiro capítulo as características do Estado
Liberal, sua derrocada e sua transição para o socialismo. Importante modificação surgida no
seio da Administração Pública durante o Estado Social foi o começo do deslocamento, como
epicentro do já nascido Direito Administrativo, do ato administrativo ou para a relação
jurídica ou para o procedimento administrativo, conforme será demonstrado.
De acordo com Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da Silva (2003, p.39-40), o ato
administrativo como conquista do Estado Liberal, procurou “conciliar uma vertente
autoritária, de exercício de um poder do Estado, com uma vertente de garantia dos cidadãos,
decorrente do princípio da legalidade, reproduzindo, assim, aquele compromisso que estava
subjacente ao conceito liberal de Estado”. É de se destacar que todos os requisitos
antidemocráticos do ato administrativo (imperatividade, presunção de veracidade e autoexecutoriedade) surgem no Liberalismo. O ato administrativo policial do Estado Liberal, que
somente impunha deveres aos indivíduos passa a criar direitos para o cidadão no âmbito do
Estado Social.
Entretanto, o ato administrativo policial já não existia mais isoladamente. Como já
foi demostrado, no Estado Social, a Administração criou novas formas de atuação frequentes,
no direito privado, como a privatização, a contratualização e a tecnicização da atividade
administrativa. Tornaram-se frequentes os atos comissivos favoráveis aos cidadãos, bem
como as omissões do poder público passaram a ter consequências positivas para aqueles. Se
no Liberalismo se buscava o afastamento do Estado, no Socialismo se deseja que ele se
aproxime e atue em todas as áreas, pois o cidadão se torna dele dependente. Além disso, a
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Administração começa a substituir o uso de meios autoritários por formas de agir consensuais
e negociais.
Ao descrever as características do novo paradigma no qual a Administração
agressiva passa a ser encarada como uma administração prestadora ou concertada, Vasco
Manuel Pascoal Dias Pereira da Silva ensina que ela
manifesta-se, além disso, na procura constante da aceitação e da consensualidade,
mesmo quando sejam utilizadas formas de actuação de tipo unilateral. Busca do
consenso, que implica a existência de mecanismos institucionalizados de audição e
de participação dos interessados na formação das decisões administrativas, e que faz
da regulação do procedimento administrativo uma preocupação dogmática moderna,
interessada na obtenção de uma nova legitimação da atividade administrativa da
atividade administrativa pela via do procedimento. Assim, quer se trate de uma
decisão unilateral, quer de uma decisão contratual, a participação dos particulares no
procedimento administrativo é a garantia de uma maior ponderação de todos os
interesses envolvidos e de uma decisão administrativa mais correcta e eficaz, porque
mais facilmente aceite pelos destinatários. (SILVA, 2003, p. 106-107)

Todo esse quadro leva a um estado de crise do ato administrativo surgindo três tipos
de propostas para lidar com ele, consoante Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da Silva
(2003): a primeira, adotada pela doutrina francesa e seguida pela espanhola e portuguesa, no
sentido de se dar uma nova roupagem e relativizada na ideia clássica de ato administrativo,
sem que esse perca seu lugar de destaque e proeminência no direito administrativo; a segunda,
de criação de Ernst Forsthoff, que defende a total inadequação da teoria do ato administrativo
no Estado Social, sugere uma dualidade de regimes: um para quando a Administração atuar
agressivamente, e outro para quando ela prestar ou fornecer serviço e bens públicos; por fim
uma última corrente doutrinária que, sem abandonar o desfazer do ato administrativo, entende
ser necessário se refundar a dogmática do direito administrativo para tirar o ato como
elemento principal ou de destaque deste ramo do direito, deslocando a tônica ou para a
relação jurídica, como sustenta a doutrina alemã, ou para o procedimento, como defende a
doutrina italiana.
Feito estes apontamentos, é preciso afirmar que o processo administrativo é uma
espécie de processo autônomo. Como a Constituição da República Brasileira (1988) trata do
processo administrativo e seus mais importantes princípios, prevendo-o para diversas
ocasiões, nota-se, prima facie, um fenômeno de processualização da atividade administrativa
no ordenamento jurídico pátrio, cujo estudo merecerá maior atenção no momento adequando.
Ademais, a teoria do ato administrativo se mantém presente no direito brasileiro, se
bem que não com a importância de antes. Lado outro, é cada vez maior os casos em que a
atividade administrativa é realizada por meio de atos bilaterais ou plurilaterais (contratos e
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convênios). Esse movimento de modificação do centro do direito administrativo iniciado no
Estado Social perdura ainda no Estado Democrático de Direito.
O ordenamento jurídico pátrio está ainda na primeira infância, mas já se denota essa
alteração, porque é também evidente que não se encontram no ato administrativo todas as
respostas para a atuação da Administração nos dias de hoje frente à complexificação de sua
atividade. Em razão disso, o objeto do próximo tópico será a última corrente, que parece ter
sido adotada pela doutrina brasileira.
5.3 A relação jurídica como tônica do direito administrativo
De forma bem resumida, pode se afirmar que a lei faz a previsão em abstrato ou
descreve uma hipótese normativa em que indivíduos podem criar entre si direitos e deveres.
Em última análise, a lei sempre será a fonte de obrigações, e, assim, ela permite que duas
pessoas naturais ou jurídicas, independentemente do seu regime jurídico de atuação, possam
criar relações jurídicas concretas com a possibilidade de definição das partes e de seu objeto.
No momento adequado, o estudo da relação jurídica e do direito subjetivo será
aprofundado, analisando-os desde a corrente pandectista alemã de matiz subjetivista
(Windscheid), passando pela negação de suas existências (Kelsen e Duguit), pela corrente
objetivista e etc.
Aquela relação jurídica concreta pode derivar diretamente da lei, v.g, como no caso
da relação jurídica tributária entre Estado e indivíduo, ou de uma manifestação de vontades
entre particulares ou entre particulares e Estado, o que se tornou ordinário com a fuga para o
direito privado iniciada no Estado Social, em que as relações consensuais e negociais entre
estes últimos são explicadas não pelo ato administrativo unilateral, mas pela relação jurídica.
Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2007, p.42), após apontar os sujeitos da relação
jurídica administrativa, ensina que “nessa relação dá-se exercício do poder administrativo
estatal: o Estado-Administração cumpre o dever-poder a ele conferido pelo direito positivo”.
Entretanto, é importante destacar a observação do autor em outra obra (MOREIRA NETO
2006, p. 134) para quem “tanto os atos jurídicos unilaterais, quanto os bi e multilaterais,
complexos ou contratuais, destinam-se a produzir relações jurídicas, através das quais se
estabelecem vínculos, a que a ordem jurídica atribui variados efeitos específicos [...]
relativamente a seus sujeitos”.
Vale o reforço: se atos unilaterais ou a própria lei podem criar relações jurídicas nem
todas as relações jurídicas são explicadas ou têm fundamento, na presente discussão, no ato

113

administrativo, o que revela a insuficiência deste instituto para explicar todos os fenômenos
que ocorrem no âmbito da Administração Pública.
A aplicabilidade da doutrina da relação jurídica no direito administrativo tem sido
enfrentada por quatro diferentes correntes, segundo Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da
Silva (2003): a primeira que rejeita a utilização da relação jurídica no âmbito administrativo,
pois não haveria relação jurídica (direitos e deveres) entre cidadão e Estado, cujos principais
defensores seriam Kelsen e Merkl; outra que aceita a aplicação da relação jurídica no direito
administrativo, mas, por concebê-la como uma mera relação de poder desequilibrada, cujo
único direito do cidadão seria o direito à legalidade, a relega a um segundo plano, tendo como
principais defensores Jellinek e Marcelo Caetano; já a terceira corrente admite a aplicação da
teoria da relação jurídica na dogmática administrativa, mas somente no âmbito da
Administração prestadora do Estado Social, posição sustentada por Krause e Maurer; a última
defende que a relação jurídica seja o novo epicentro do Direito Administrativo, sendo
sustentada por autores como Otto Bachof, Henke, Bauer e quase toda a doutrina alemã.
A primeira corrente, objetivista, não pode ser aceita por ser pacífico hoje existirem
direitos e deveres entre cidadão e Estado, quanto mais em uma administração que se utiliza
cada vez mais de contratos, convênios e todo tipo de relação negocial com os particulares.
Pelo mesmo motivo se rejeita a segunda corrente, pois a existência de direitos
subjetivos frente ao Estado afasta a ideia de relação de poder. O indivíduo deixa de ser objeto
de direito para ser sujeito de direitos.
A terceira, por sua vez, igualmente, mantém a tônica do direito administrativo no ato
administrativo, pois reduziria as relações negociais somente quando o Estado prestasse
serviços públicos, como se para manter a ordem e organizar sua administração não se
utilizasse o Estado de relações jurídicas negociais (contratos de gestão, v.g), estando presente
este fenômeno somente quando o fim da atuação fosse a prestação de um serviço público,
típica do Estado Social.
A doutrina alemã adota a quarta corrente, porque a noção de ato administrativo é
insuficiente para explicar a integralidade dos aspectos relacionais entre a Administração e os
particulares e todas as suas realidades jurídicas. Em verdade, essas relações deixam de ser
instantâneas para ser duradouras e estáveis, adequando-se ao novo papel que a Administração
passa a exercer com o fim do Estado Liberal.
Não obstante, essa é a forma mais jurídica de se entender o relacionamento entre
Administração e particulares em uma época em que a dignidade da pessoa humana emerge
como centro da ordem jurídico-constitucional, não sendo concebível mais se falar em relação
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de poder que não esteja encampada em uma relação jurídica deixando o indivíduo de ser mero
objeto para ser verdadeiro sujeito de direitos. Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da Silva vai
compreender a relação jurídica administrativa como
ligações entre os privados e as autoridades administrativas (ou entre as próprias
autoridades administrativas), criadas por um qualquer facto (actuação da
Administração ou do particular, contrato, evento natural e etc.) juridicamente
relevante, e tendo por conteúdo direitos e deveres previstos na Constituição e nas
leis, ou decorrentes de contrato, ou de actuação unilateral da administração. (
SILVA, 2003, p. 185)

Em síntese e em comparação com o ato administrativo, a utilização da relação
jurídica como conceito central do direito administrativo realça os direitos do cidadão frente ao
Estado e não o poder deste sobre aquele; comprova a tendência à negociação e ao consenso ao
invés da imposição não consentida em todas as áreas da atuação administrativa; permite
entender a natureza do vínculo entre cidadão e Estado; os direitos e deveres surgidos; o
reflexo da atuação da Administração em relação a terceiros e a melhor compreensão das
relações de trato sucessivo, ainda segundo o mesmo autor. Além disso, a concepção alemã
não abandona o ato administrativo como forma de atuação da administração, deixando apenas
de ser o elemento essencial ou mais importante para ser um elemento necessário, vale dizer,
os conceitos antes de excludentes são complementares, pois a relação jurídica passa a
abranger domínios não explicados pelo ato administrativo.
Entretanto, essa doutrina peca por confundir as funções dos institutos da relação
jurídica e do procedimento, como se aquela fosse o fenômeno mais importante deste.
Ademais, inclui no conceito de procedimento tanto a relação jurídica processual quanto a
relação jurídica de direito material, compreendendo, ainda, o procedimento como algo
acessório, figurante, subordinado e meramente espacial ao encará-lo
[...] não apenas de uma perspectiva subserviente ao acto administrativo (como faz a
dogmática tradicional), mas como um ‘espaço’ onde se desenrolam relações
jurídicas administrativas. O entendimento da relação procedimental como uma
relação jurídica permite a compreensão dos fenômenos de colaboração e de
participação de privados (indivíduos grupos e associações) no procedimento
administrativo como forma de defesa preventiva dos seus direitos, assim como da
intervenção das autoridades administrativas, elas próprias sujeitos procedimentais
dotadas de interesses a prosseguir, e ocupando nesse procedimento uma determinada
posição jurídica (que tanto pode ser a condução do procedimento, como a de simples
cooperação). ( SILVA, 2003, p.189-190, grifos nossos).

A posição do autor merece críticas, pois, ao mostrar sua preferência pela teoria da
relação jurídica como centro do Direito Administrativo, ele não consegue afastar ou conciliar
essa posição central da relação jurídica com as teorias de legitimidade pelo procedimento
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(rectius, processo), de processualização da atividade administrativa e de Estado Democrático
de Direito ou Estado Pós-Social como prefere denominar. Seu entendimento de procedimento
como mero instrumento ou meio a serviço da relação jurídica, como será visto, já está há
muito ultrapassado pela doutrina do processo judicial.
Ademais, a relação jurídica material, neste aspecto, quando muito, permite explicar o
vínculo entre Administração e particulares e a possibilidade de manifestação de vontade
(consenso) quanto à formação do vínculo, ou seja, de aderir voluntariamente às regras da
administração, ao contrário da compulsoriedade e unilateralidade, típicas do ato
administrativo liberal.
Essa também parece ser a posição de Egon Bockmann Moreira que confunde relação
de administração com processo. Ao tratar da relação administrativa, identificando o ente
público e os particulares como sujeitos e o exercício do poder administrativo como objeto, o
autor entende que “na justa medida em que há relações jurídicas administrativas retratadas
exatamente por série de atos que visam a determinado fim, exata a conclusão de que essa
espécie da relação jurídica ‘relação administrativa’ pode ser perfeitamente designada pelo
termo processo”. (MOREIRA, 2007, p. 42)
Na verdade, o que pode haver, e geralmente há, é uma ordem de precedência do
procedimento em relação à relação jurídica material (v.g, procedimento licitatório antes da
formalização do contrato administrativo, pois é dele que vai surgir a relação jurídica), mas
não uma relação de abrangência. Assim, o procedimento pode legitimar o surgimento de uma
relação jurídica de direito material. A relação jurídica processual, como será sustentado no
presente trabalho, somente explica a afinidade processual entre as partes. Os institutos são
distintos. Como bem pontuado Goerlich (apud SILVA, 2003, por p. 435, grifos nossos), no
Direito Administrativo “as regulações jurídico-materiais dependem da sua constituição
jurídico-procedimental, e não apenas no domínio da Administração vinculada como também
no domínio da discricionariedade administrativa”.
Ademais, colaboração, fiscalização e participação na formação da vontade estatal
não são alcançadas pela relação jurídica, mas pelo contraditório constante entre as partes no
procedimento (rectius, processo).
A relação entre procedimento, processo, contraditório, relação jurídica e Estado
Democrático de Direito será analisada oportunamente, mas a presente crítica já é o bastante
para mostrar que à semelhança do que ocorre com o ato administrativo, a relação jurídica
administrativa não explica toda a realidade da Administração Pública e muito menos confere
legitimidade democrática pelo fato de haver manifestação de vontade do interessado no início
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da formação do vínculo negocial. Em razão disso, passa-se a análise do uso do procedimento
no Direito Administrativo.
5.4 O procedimento (rectius, processo) como fenômeno principal do Direito
Administrativo
Feitas as críticas à teoria que entende ser a relação jurídica e não o ato administrativo
o elemento central do Direito Administrativo, é necessário reforçar que, se nem um nem outro
gozam de primazia neste ramo do Direito por não abrangerem todas as realidades
administrativas, bem como por não permitirem a democratização do atuar administrativo no
atual paradigma, por outro lado eles não perderam sua importância na dogmática
administrativa, pois explicam diversos fenômenos estatais e são, ainda, indispensáveis em
diversas situações executivas.
Entretanto, surge o procedimento como forma de permitir o influxo dos valores
democráticos e dos direitos e garantias fundamentais no Direito Administrativo, antecedendo,
como regra (pelo menos deveria), a edição do ato ou o estabelecimento de uma relação
jurídica entre os particulares e o Estado, e até mesmo as relações internas no próprio órgão
estatal.
Importante destacar, porém, que tanto a relação jurídica material quanto o
procedimento possuem como ponto de interseção a ideia de relacionamento duradouro entre o
particular e a Administração. Neste momento do estudo, prefererimos utilizar, ainda, o
vocábulo procedimento ao invés de processo.
Devemos pontuar que, se a procedimentalização permite um melhor controle dos
atos, essa característica é essencial no direito europeu ocidental, notadamente o português e o
francês, cujo contencioso administrativo tem uma fase administrativa ou graciosa (rever um
“ato do príncipe” era uma graça ou favor do rei), que se dá no âmbito da administração
executiva e uma fase contenciosa no Conselho de Estado, que como se viu, hoje é um órgão
integrante do Judiciário.
No direito brasileiro, a possibilidade do controle jurisdicional do ato administrativo é
apenas uma das várias vantagens da procedimentalização, sendo sua nota principal no direito
pátrio a possibilidade de participação e fiscalização pelos próprios destinatários ou, na visão
habermasiana, coautores da decisão ou provimento administrativo, característica essencial do
Estado Democrático de Direito.
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Enquanto a doutrina alemã entende, em sua maioria, ser a relação jurídica o
sucedâneo do ato administrativo no centro do direito estadual, para a doutrina italiana, essa
substituição se dá pelo procedimento. Segundo referida doutrina, o procedimento permite a
uniformização do tratamento dogmático da atividade administrativa, bem como autoriza
compreender a integralidade de sua atuação e sua relação com os particulares, sem olvidar do
caráter democrático que ele é capaz de imprimir como visto acima.
A crise do ato administrativo levou não ao seu abandono, mas a sua noção
processualizada. A ideia tradicional do ato administrativo pendia para o elemento poder,
indispensável para se atingir um “fluido” interesse público de visão estatal, o que não se
apresenta mais aceitável em um Estado Democrático de Direito, onde esse interesse deve ser
concretizado pela relação entre Estado e cidadão. Na visão de Vasco Manuel Pascoal Dias
Pereira da Silva
Uma noção complexiva de acto administrativo deve englobar um elemento
voluntário, a manifestação de vontade e de satisfação das necessidades colectivas,
um elemento respeitante ao poder administrativo exercido, ligando-o aos efeitos
jurídicos produzidos relativamente às partes, e um elemento formal, relacionando o
acto com o processo administrativo gracioso que deve estar na sua origem como
forma de promover a participação dos particulares. Desta forma, o conceito de acto
autoritário transforma-se num conceito democrático, adequando ao actual momento
das relações entre o indivíduo e a Administração. (SILVA, 1997, p. 156)

Segundo Sabino Cassesse (1989) a influência que o direito civil exercia sobre o
direito administrativo, principalmente nos seus primórdios, adotando em parte, v.g, a teoria da
existência, nulidades e eficácia dos atos jurídicos levou à desvalorização da noção de
procedimento, pois, segundo o autor, a formação da vontade no direito civil é irrelevante.
Entretanto, no direito privado atual, mais que garantir a livre expressão da vontade há a
preocupação de como ela, quando travestida de decisão que possa alterar de forma invasiva a
situação jurídica de terceiro, é formada, garantindo a participação deste por meio da ampla
defesa e do contraditório, pois a procedimentalização já não é algo estranho ao direito privado
(artigo 57 do Código Civil, BRASIL, 2002).
Não obstante, a complexificação e especialização do atuar administrativo passaram a
exigir que as decisões executivas não se dessem em um só jato ou unipessoalmente, fazendo
da procedimentalização a regra do funcionamento da Administração Pública.
Em breve síntese, pode-se detectar como funções do procedimento (não mais
unidirecional, mas pluridimencional) o fato de ele permitir um melhor controle dos atos
administrativos e da formação das relações jurídicas administrativas (vg. contratos, convênios
e etc), seja pelo Judiciário, pelos Tribunais de Contas, ou pela autotutela. Abre-se, ainda à
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fiscalização e a participação dos privados na formação da vontade estatal, garantindo melhor
correção da atividade administrativa na busca da melhor decisão, assegurando a correição do
próprio procedimento em uma perspectiva substancial e não meramente externa e formal.
Ademais, o procedimento (rectius, processo) tem o condão de propiciar a observância dos
direitos subjetivos do particular sejam eles fundamentais ou não.
Dessa forma, quando maior for a probabilidade de um agir administrativo invadir a
liberdade ou a propriedade dos indivíduos, quanto mais complexa for a decisão, mais
formalizado e organizado deve ser o procedimento, pois, se não prever direitos e garantias
substanciais ou processuais estas devem ser retiradas diretamente do texto constitucional em
razão da eficácia radioativa dos direitos fundamentais.
Assim, analisadas as condições que exigiram a utilização do procedimento no âmbito
administrativo, é importante pesquisar a noção de procedimento para os administrativistas no
direito pátrio e alienígena.
5.5 Concepção de procedimento e processo para os administrativistas
Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da Silva (2003, p. 162), ao afirmar que “[...] a
doutrina da relação jurídica, com seu desdobramento em relação jurídica de procedimento e
relação jurídica substantiva, mostra-se um utensílio teórico particularmente adequado ao
domínio do moderno Direito Administrativo [...]” busca conciliar ou fazer “uma ponte” entre
relação jurídica e contencioso Administrativo.
Em razão disso, é necessário verificar como os doutrinadores do direito
administrativo no Brasil e no direito comparado compreendem os institutos do processo e do
procedimento. Como será mostrado, não há um sentido uníssono ou unívoco na doutrina tanto
nacional quanto estrangeira em relação à categorização dos referidos institutos.
Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2006), apresenta os possíveis sentidos
vulgares (não jurídicos) do termo processo como progresso, avanço, marcha para frente e um
fenômeno em desenvolvimento, seguindo as lições de Frederico Marques. Ensina que, no
campo jurídico, o termo pode ter o sentido de conjunto de papéis e documentos, pode ser
sinônimo de processo disciplinar, bem como pode designar um conjunto de atos coordenados
em um sentido amplo ou, ainda, como uma série de atos preparatórios de uma decisão final,
momento em que confunde o vocábulo processo com uma noção ultrapassada e parcial de
procedimento.
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Ato contínuo, ao buscar fazer uma distinção entre procedimento e processo, Di Pietro
(2006, p.600) define o primeiro como sendo “um conjunto de formalidades que devem ser
observadas para a prática de certos atos administrativos; equivale a rito, a forma de proceder;
o procedimento se desenvolve dentro de um processo administrativo”. No entanto, não traz
em sua obra principal uma definição de processo administrativo, referindo-se a ele como
instrumento indispensável ou modo de proceder do Estado, mas seguindo, ainda, a linha de
Bülow, que identifica o processo judicial como relação jurídica trilateral e processo
administrativo como relação jurídica bilateral ( DI PIETRO, 2006 ).
José dos Santos Carvalho Filho (2004) aceita a utilização do termo processo no
âmbito administrativo em razão de sua referência em sede constitucional, apesar de
reconhecer que o instituto é tipicamente jurisdicional. Segundo o autor (2004, p.25)., a lide
não é mais o elemento de discrímen entre os processos, administrativos e jurisdicional,
devendo a distinção ser feita “em função da natureza dos órgãos e agentes incumbidos de sua
formalização”.
À semelhança da maioria de seus pares, o autor distingue processo judicial de
processo administrativo pelo critério da função em que este se desenvolve pela existência
necessária de conflito de interesses no primeiro e facultativa no segundo, pela imutabilidade
das decisões no processo judicial, bem como pelo fato de, no judicial, a relação jurídica ser
trilateral, enquanto que, no outro, a relação jurídica seria bilateral. Na linha de Calmon de
Passos, José dos Santos Carvalho Filho (2003) entende que o procedimento é meio, rito, série
de atos coordenados, definindo processo como “instrumento que formaliza a sequência
ordenada de atos e de atividades do Estado e dos particulares a fim de ser produzida uma
vontade final da Administração”.
Já em obra específica sobre o tema, o autor (CARVALHO FILHO, 2004), após
encontrar definição semelhante à anterior, indica como elementos do processo administrativo
o teleológico, a vinculação interpessoal e a formalização, o que comprova sua preferência
teórica pela noção de processo como relação jurídica somada ao procedimento, o qual,
segundo ele (CARVALHO FILHO, 2004, p. 5), é o que “confere exterioridade ao processo,
indicando o modus faciendi para atingir ao objetivo desejado pelo Estado, qual seja, a solução
dos litígios”.
Por sua vez, em obra em que destacam a vinculação entre processo e democracia,
Ségio Ferraz e Adilson de Abreu Dallari (2007, p.25) explicam que “a fórmula ‘processo
administrativo’ traduz uma série de atos, lógicos e juridicamente concatenados, dispostos com
o propósito de ensejar a manifestação de vontade da Administração”, revelando como
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elementos essenciais do processo a noção clássica de procedimento ligado à finalidade de
ensejar a manifestação de vontade final da Administração, assim como faz a doutrina
estrangeira, sem deixar de se influenciarem pela tese bülowiana de processo como relação
jurídica. De forma mais detalhada, os autores expõem que
O conceito de processo contempla a idéia de um caminho e a factualidade de
diversos atos, lógica e juridicamente encandeados. Há no plano conceitual, duas
realidades abarcadas na palavra “processo”, em seu contexto jurídico (mas não só,
registre-se): uma realidade maior, o todo, panoramicamente identificado num
conjunto, teleologicamente concebido, que parte de regra de uma provocação ou
requerimento e, por conseqüência inelutável, caminha, mediante a prática de atos
instrumentais, para a produção do resultado inevitável, qual seja, a decisão; uma
realidade atomizada, concretizada no caminho que vai do início ao fim do processo,
isto é, exatamente na série de atos, encadeados lógica e juridicamente. À realidade
maior se aplica, por tradição na Teoria Geral do Direito – mas não só, consoante vai
ver -, o nome “processo”; à realidade atomizada, que o compõe e, sobretudo, o
viabiliza, a Teoria Geral do Direito apôs o nome “procedimento”. (FERRAZ e
DALLARI, 2007, p.37)

Por não destoar da distinção pelo critério teleológico mencionado pelos
doutrinadores, recorre-se a Hely Lopres Meirelles (2000, p.628) que, ao fazer a distinção entre
os institutos, afirma: “processo é o conjunto de atos coordenados para a obtenção de decisão
sobre uma controvérsia no âmbito judicial ou administrativo; procedimento é o modo de
realização do processo, ou seja, o rito processual”. Para o autor, o que caracteriza o processo,
distinguindo-o do procedimento, é a controvérsia e o que caracteriza o procedimento é o
modo de coordenação dos atos processuais.
Segundo Odete Medauar (2011, p.172), “a partir da década de 50, processualistas e
administrativistas foram convergindo para a ideia de processo ligado ao exercício do poder
estatal”. Ao indicar um núcleo de elementos comuns entre os processos nas esferas judicial,
administrativa e legislativa, a autora ainda apresenta a noção de processo como instrumento
ao distingui-lo do ato administrativo, apresentando-se o processo como instrumento daquele
(MEDAUAR, 2011)
Ao distinguir processo de procedimento, a administrativista ainda se mostra presa à
noção de processo como uma relação jurídica adicionada ao procedimento, este significando
uma sucessão encadeada de atos. Já o processo implicaria não somente essa simples sucessão
de atos, mas “além do vínculo entre os atos, vínculos jurídicos entre os sujeitos, englobando
direitos, deveres, poderes, faculdades, na relação processual”, (MEDAUAR, 2011, p. 174).
Importante destacar que em uma das mais completas, atuais e inovadoras obras sobre
processo administrativo no direito brasileiro da autora (A processualidade no Direito
Administrativo) há novos horizontes avistados por ela. A autora lista diversos critérios para
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distinguir o processo do procedimento apontando os critérios a) da amplitude – processo mais
amplo que o procedimento; b) da complexidade – procedimento implicando uma
manifestação simples de vontade e o processo implicando uma operação complexa; c) do
interesse- o procedimento satisfaz o interesse do Estado, enquanto o processo satisfaz o
interesse do destinatário do ato; d) do critério do concreto (processo) e do abstrato
(procedimento); e) da lide, que só existiria no processo; f) da controvérsia, igualmente só
identificável no processo, g) teleológico e formal, porque só haveria uma finalidade no
processo, revelando-se o procedimento como mera forma de exteriorização do processo; h) do
ato e da função, vinculando-se esta ao processo e aquele ao procedimento e i) do
procedimento como gênero e processo como espécie, com os elementos ou subcritérios
“colaboração dos interessados” e “contraditório” (MEDAUAR, 2008).
A autora adota a última corrente, a qual Aroldo Plínio Gonçalves (2001), com base
nas lições de Fazzalari (2006), relaciona o processo e o procedimento pelo critério lógico,
combinando, ainda, os subcritérios da controvérsia e teleológico. Tal relação já revela um
equívoco em sua construção teórica (MEDAUAR, 2008), pois é impossível que o processo
tenha uma finalidade e sua técnica de atuação (o procedimento), que se revela uma adequação
entre meio e fim, seja despida dos mesmos fins, em razão de os critérios lógico e teleológico,
neste caso, se repelirem. Apesar de citar a concepção Fazzalariana de contraditório, verificase que a autora ainda está com os pés fincados nas teorias relacionista e instrumentalista do
processo.
Em diversas passagens de sua obra, faz referências à noção de processo como
relação jurídica, sendo a relação e o poder um dos centros de convergência entre
processualistas e administrativistas, bem como entende o processo, com base nas lições de
Dinamarco, como detentor de objetivos ou escopos metajurídicos. (MEDAUAR, 2008b).
Entretanto, mostra-se importante destacar a observação feita por Sérgio Ferraz e
Adilson de Abreu Dallari sobre a inutilidade em se classificar o processo administrativo em
categorias diversas
Com a mais absoluta franqueza: parece-nos de escassa rentabilidade científica (e até
mesmo prática) o habitual esforço da doutrina por classificar as diversas
modalidades de processo administrativo. Nossa afirmativa repousa na convicção de
que as garantias, os pressupostos e as finalidades do processo administrativo são
sempre idênticos. O que varia é o conteúdo do processo (isto é, a temática sobre o
que o processo irá dispor). (FERRAZ e DALLARI, 2007, p.42)

Já Celso Antõnio Bandeira de Mello (2011, p.455) entende não haver distinção entre
procedimento e processo administrativo usando indiferentemente uma ou outra terminologia,
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não desconhecendo que o vocábulo processo é comumente utilizado pela doutrina para
designar os casos contenciosos, bem como para os casos em que a sucessão de atos tendem a
um determinado fim, preferindo utilizar o vocábulo procedimento por razões de tradição,
definindo o instituto como “uma sucessão itinerária e encadeada de atos administrativos que
tendem, todos, a um resultado final e conclusivo”.
Da mesma forma que Hely Lopes Meirelles (2000) e Diógenes Gasparini (2007)
compreende a noção de procedimento como faz a doutrina tradicional do processo civil, ou
seja, como rito, forma ou conjunto de atos concatenados, distinguindo-se do processo pelo
critério teleológico (MELLO, 2011).
Na mesma senda, o professor Carlos Ary Sundfeld (2004, p. 94) não vê utilidade na
problemática terminológica em se utilizar o termo processo para o âmbito judicial e
procedimento para o espaço administrativo. Segundo o autor, o núcleo do processo é o
encadeamento de atos o conceituando como “o encadeamento necessário e ordenado de atos e
fatos destinado à formação ou execução de atos jurídicos cujos fins são juridicamente
regulados”. Demonstrando sua preferência pela teoria relacionista do processo, destaca os
poderes e sujeições entre partes diferenciando a relação jurídica processual das relações
jurídicas materiais, principalmente no âmbito do processo administrativo em que, na
concepção do autor, a noção de poder seria muito mais evidente (SUNDFELD, 2004).
Em uma das melhores obras da atualidade sobre o tema, principalmente por destacar
o processo administrativo como instrumento de garantia dos indivíduos e por sustentar que a
maior preocupação do estudioso do direito administrativo “não hão de ser as prerrogativas da
administração, mas os direitos do administrado”, Égon Bockman Moreira (2007, p. 65)
procura distinguir o processo administrativo dos atos administrativos complexos e dos atos
proferidos por órgãos colegiados. Os atos administrativos complexos são formados pela
emanação de vontades de vários agentes ou órgãos públicos, sem que haja uma vontade
acessória e outra principal, caso caracterizado como ato administrativo composto. A vontade a
ser formada ao final é única, não existindo, porém, segundo o autor, “uma sequência
procedimental” (MOREIRA, 2007.p. 61), existindo o ato de per si. O mesmo se daria nos atos
proferidos por órgãos colegiados. Eis sua definição de processo:
O processo pode ser examinado sob dois ângulos: por um lado, é relação jurídica
entre as partes que nele interagem (aspecto interno); por outro, consubstancia rito ou
seqüência predefinida (aspecto superficial). [...] Assim, processo e procedimento
têm clássica diferenciação quanto ao seu conteúdo jurídico: o primeiro retrata
relação jurídica específica, de caráter processual em sentido estrito; já o segundo
define puramente o desenrolar dos atos e fatos que configuram o começo, meio e
fim do processo – realidade que, de direito (positivo e cientificamente), não significa
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relação jurídica. São conceitos jurídicos que designam fenômenos diversos no
mundo do Direito. (MOREIRA, 2007.p.39- 40).

Apesar de revelar uma visão garantista do processo, percebe-se que o autor
permanece com os pés fincados na teoria do processo como relação jurídica.
Diógenes Gasparini (2007, p. 933) entende que procedimento é sinônimo de rito e
de modo de proceder e define processo administrativo como “o conjunto de atos ordenados,
cronologicamente praticados e necessários a produzir uma decisão sobre certa controvérsia de
natureza administrativa”. Pode-se perceber que, para ele, os elementos que distinguem o
processo de procedimento são a existência da controvérsia – ad instar do que faz Meirelles- e
o critério teleológico, havendo uma finalidade somente no processo “[...] necessários a
produzir uma decisão [...]”. O autor admite a utilização do termo processo com a utilização do
adjetivo “administrativo” para distingui-lo do judicial, permanecendo, entretanto, o conceito
de procedimento dentro do conceito de processo sem fazer menção à existência de relação
jurídica entre as partes. Sua definição centra-se no objeto do processo (controvérsia
administrativa), mas estranhamente admite a existência de processo sem procedimento
(GASPARINI 2007).
Entretanto, é salutar a explicação de Celso Antônio Bandeira de Mello (2006, p.456)
para quem “não é difícil perceber que um procedimento sempre haverá [...] exista ou não uma
lei geral de processo ou procedimentos administrativos”, pois nenhum ato administrativo pode
surgir do nada ou ainda fora de uma sequência lógica ou natural de atos materiais ou volitivos
que o precedem.
Lúcia Valle Figueiredo (2008) entende ser a relação processo x procedimento de
inclusão, sendo o processo gênero e o procedimento a espécie, independentemente de o
fenômeno ocorrer no âmbito da Administração ou do Judiciário, reservando, porém, à
semelhança de Alberto Xavier (2005), a utilização do vocábulo processo para os casos em que
houver litigantes ou acusados. O mérito de sua exposição está no reconhecimento da
procedimentalização da atividade administrativa, em qualquer das funções estatais, embora
seja demonstrad, em momento oportuno, que a atividade estatal está processualizada e não
apenas procedimentalizada. Assim, a autora elabora a seguinte classificação, partindo do
processo como gênero
1) procedimento, como forma de atuação normal da administração pública; 2)
procedimento, sequência de atos ordenada para a emanação de um ato final,
dependendo a validade do ato posterior sempre de seu antecedente, subdividindo-se
em: a) procedimentos nominados; b) procedimentos inominados; 3) processo, em
sentido estrito, em que a litigiosidade ou as “acusações” encontram-se presentes,
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obrigando-se o contraditório e a ampla defesa: a) processos revisivos; b) processos
disciplinares; c) processos sancionatórios. (FIGUEIREDO, 2008, p. 436).

Entretanto, a reserva do termo processo para os caos em que apenas há litigantes e
acusados restringe muito a noção de processualidade da atividade administrativa, já que ela
permeia, hoje, toda a atividade da Administração Pública. Por isso, é pertinente a crítica
realizada por Égon Bockman Moreira ao identificar a existência de processo mesmo em casos
em que não há litígio ou acusação ao exemplificar:
Tome-se como exemplo o processo de licitação. Em seu desenvolvimento normal
não há acusados e/ou litigantes. Trata-se de série de atos administrativos praticada
em harmonia com atos privados, visando a – respeitados os princípios da
concorrência e isonomia (dentre outros) – celebrar contratos de conteúdo
patrimonial. Desde o início – formal e público – da licitação se estabelece relação
jurídica entre particulares interessados e ente público que promove o certame.
Também o curso amigável de desapropriação estabelece vínculo jurídicoadministrativo entre Estado e particulares. Essas relações jurídicas não derivam nem
envolvem “litigância” e/ou “acusação”, mas configuram “processo administrativo.
[...] Ora, se o termo “processo” designa inequivocadamente uma relação jurídica,
sempre que houver tal relação haverá processo. Caso contrário é exercício natural da
função administrativa.”. (MOREIRA, 2007, p.50-51).

Na verdade, em momento oportuno, será verificado que a relação jurídica apenas
explica o aspecto correlacional entre as partes no processo, que o litígio é elemento processual
acidental e que o que caracteriza o processo é a existência do contraditório em uma estrutura
dialética com ou sem lide.
Defendendo a procedimentalização da atividade administrativa, como um dos pilares
do regime jurídico do Direito Administrativo, ao lado da vinculação deste aos direitos
fundamentais, Marçal Justen Filho (2010, p.303) entende que a procedimentalização da
atividade administrativa consiste “na submissão das atividades administrativas à observância
de procedimentos como requisito de validade das ações e omissões adotadas”.
Esse fenômeno permite, a limitação do poder, o controle e a fiscalização da atividade
administrativa, a participação do destinatário do ato final da vontade administrativa, o que
revela a pretensão democrática do processo, permitindo, ainda, a otimização na construção
deste ato final.
Aproximando seu conceito de procedimento àquele elaborado por Aroldo Plínio
Gonçalves (2001), com base na ideia de ‘pressuposto”, sem, no entanto, destacar a exigência
de uma estrutura normativa que o regule, Marçal Justen Filho (2010), seguindo as lições de
Bacellar Filho, afirma expressamente que o procedimento não é uma espécie abrangida pelo
gênero processo, entendendo que aquele consiste em uma sequência pré-determinada de atos
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“cada qual com finalidade específica, mas dotados de uma finalidade última comum, em que
o exaurimento de cada etapa é pressuposto de validade da instauração da etapa posterior e
cujo resultado final deve guardar compatibilidade lógica com o conjunto de atos praticados” .
(JUSTEN FILHO, 2010,p. 304).
Ensina ainda o autor que a utilização do vocábulo “processo administrativo” passou
em uma primeira a fase a ser utilizada, sem maiores cautelas, como sinônimo de autos, sem se
fazer a distinção entre processo e procedimento. Em um segundo momento, em razão do
desenvolvimento dos ramos do processo civil e do próprio direito administrativo e da
aplicação de princípios diversos em cada ramo, reservou-se a expressão processo para o
âmbito judicial, utilizando-se o termo procedimento para a esfera administrativa. Em uma
terceira etapa, ainda segundo o autor, por influência dos processualistas civis, generalizou-se a
utilização do termo processo também na área administrativa, pois o processo ali desenvolvido
se subsumiria ao conceito de procedimento somado à relação jurídica processual, além da
aplicação do princípio do contraditório.
Na verdade, da mesma forma que Agustín Gordillo (2003), Marçal Justen Filho
(1998) reserva a utilização do termo processo para a esfera judicial e o vocábulo
procedimento para esfera administrativa, já que, para o autor, a noção de processo envolve a
exigência de uma relação jurídica trilateral com exigência da presença de um órgão julgador
imparcial e independente, algo inconcebível na Administração Pública, pois aqui o julgador
também é parte.
Entendemos toda essa cautela injustificada, pois a adjetivação do processo como
sendo administrativo ou judicial evitaria qualquer tipo de confusão. Sendo assim, sua posição
se aproxima daquela sustentada por Bandeira de Mello, como visto acima.
José Cretella Júnior (2010, p.35) inicia sua obra trazendo a etimologia do vocábulo
processo, sua concepção vulgar e sentido de “marcha pra frente”, trabalhando da mesma
forma com o vocábulo procedimento indicando o posicionamento de Almeida Júnior (1954)
que, ao detalhar a formação do termo procedimento, explica que “o sufixo nominal mentum ,
em sua derivação etimológica, exprime os atos no modo de fazê-los e na forma em que são
feitos. Assim, a prática forense é um procedimento que consiste no modo de fazer e na forma
em que é feito o ato forense”.
Em relação ao vocábulo processo, na linha de Marcelo Caetano e Celso Antônio
Bandeira de Melo, José Cretella Júnior (2010, p.35) não vê diferença ontológica ou essencial
entre processo e procedimento conceituando este último, em acepção ampla, como um
“conjunto sistemático de atos dos órgãos da Administração que, em matéria administrativa,

126

objetiva a concretização das relações jurídicas reguladas, anteriormente, pelo direito
substantivo”. Entretanto, ao indicar a existência de processo administrativo no âmbito
disciplinar o define como um conjunto de providências da Administração contra o servidor
“possibilitando-lhe, porém, a mais ampla defesa, antes da edição do ato final da autoridade
maior, decisão que o absolve ou condena, depois de analisar-lhe a conduta que teria
configurado, por ação ou omissão, ilícitos administrativo, funcional, disciplinar ou penal”.
(CRETELLA JÚNIOR, 2010, p. 51)
A doutrina alienígena dá maior destaque à ideia de procedimento do que de processo.
O professor luso Marcelo Caetano (2003, p.406), que após demonstrar, no seu entender, ser
uma confusão teórica a busca da distinção entre processo e procedimento, inclusive no direito
comparado, conceitua-os como “uma sucessão ordenada de formalidades preestabelecidas
tendente à formação ou à execução da decisão de um órgão de uma pessoa jurídica de direito
público”. O elemento de discrímen para o autor estaria na presença do litígio “distinguindo o
processo em contencioso ou gracioso e admitindo que uma ou outra forma possam ser
judiciais ou administrativas”.
Destacando a natureza formal do processo e sua articulação como um complexo de
atos Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da Silva dá enfoque à relação jurídica ao ensinar,
com base em Jauerning que
O reconhecimento ao particular da qualidade de parte em sentido material implica o
seu tratamento como uma parte em sentido processual, com todos os poderes e
deveres inerentes a essa condição. O particular integra-se, assim, numa relação
jurídica processual a qual ‘é concebível tanto entre as partes como entre o tribunal e
as partes. O melhor é a consideração de uma relação jurídica triangular, que se
verifica entre o tribunal e cada uma das partes, para além da que se verifica entre as
partes. Só assim se compreendem a globalidade das relações jurídicas singulares’. (
SILVA, 1997, p. 129)

O mestre platino Agustín Godillo, em sua obra, admite a existência de ‘processo’ no
âmbito das três funções estatais, fazendo a distinção entre o processo judicial, legislativo e
administrativo em razão da função estatal em que o ‘processo’ se desenvolve.
Godillo (2008, p.IX 2-3) apresenta um conceito amplo de processo como: “serie o
sucesión de actos coordinados que fijan los datos según los cuales ha de ejecutarse la función
pública, con derecho del sujeto o sujetos pasivos de la misma a participar, con el sujeto activo,
en su formación”19. O professor argentino, no entanto, prefere utilizar, por razões
terminológicas, o termo procedimento administrativo quando o ‘processo’ se desenvolve no
19

“ Série ou sucessão de atos coordenados segundo os quais há de executa-se a função pública com direito do
sujeito ou sujeitos passivos participarem da mesma com o sujeito passivo em sua formação. (Tradução livre).
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âmbito da Administração Pública, reservando a expressão processo administrativo para o
fenômeno processual que ocorre no âmbito do Poder Judiciário quando a Administração
Pública for parte na controvérsia judicial, pois só nesta esfera haveria o surgimento de coisa
julgada, formada por meio de uma decisão proferida por um julgador imparcial.
O autor deixa claro em seus estudos que a distinção entre processo e procedimento é
apenas terminológica, o que veio influenciar grande parte da doutrina nacional, sendo que o
mesmo fenômeno receberá uma designação diferente conforme ocorra no âmbito do
Judiciário ou da Administração Pública, não descuidando de deixar claro que todas as regras e
princípios do processo se aplicam ao procedimento administrativo.
Agustín Gordillo define o procedimento administrativo como a parte do Direito
Administrativo que estuda “las reglas y princípios que riegen la intervención de los
interesados em la preparación e impugnación de la voluntad administrativa20. (GORDILLO,
2003, p. IX -7)
Como se percebe da definição do autor, apesar da presença do elemento teleológico,
é de se destacar que, desde a primeira edição de sua obra em 1975, já demonstrava a
necessidade da participação do destinatário do ato em sua formação. E não se tratava de mera
participação formal como se contentava a doutrina de sua época, mas de uma participação
democrática na formação e controle da vontade estatal.
Na mesma linha de pensamento, o português Alberto Xavier (2005) entende que a
utilização do termo processo no âmbito judicial e do vocábulo procedimento para o âmbito
administrativo é mais de terminologia do que de substância, em razão de Constituição
brasileira assegurar, como um direito ou garantia fundamental, o contraditório e a ampla
defesa tanto no processo administrativo quanto no judicial.
A diferença substancial entre processo e procedimento não estaria no âmbito de seu
desenvolvimento, mas na presença ou não da controvérsia, definindo processo como o
“procedimento que tem por objeto a solução de um litígio, caracterizado, na clássica visão de
Carnelutti, pelo conflito de interesses (elemento material) e pelo binômio pretensãoresistência (elemento formal)” (XAVIER 2005, p.5).
Sempre que houver uma controvérsia (lide), o sujeito se coloca diante de um
processo, seja administrativo seja judicial, já que o inciso LV do artigo 5º da Constituição de
1988 faz referência a “litigantes”. Importante destacar que, para o mestre lusitano, o
fundamento da impugnação administrativa (processo administrativo) está no direito de petição
20

[...] as regras e princípios que regem a intervenção dos interessados na preparação e impugnação da vontade
administrativa. (Tradução livre).
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consagrado na alínea ‘a’ do inciso XXXIV do artigo 5º da Constituição, e o fundamento da
impugnação judicial (processo judicial) estaria no princípio da universalidade da jurisdição
(inciso XXXV do artigo 5º da CF).
Já na doutrina Francesa o ilustre Georges Vedel admite a aplicação do vocábulo
processo administrativo ao reconhecer que “os próprios atos administrativos são submetidos
às regras de processo” (VEDEL, 1976, apud CARVALHO FILHO, 2004, p.14), apesar de
esclarecer que “a distinção que existe no direito francês entre ato administrativo e ato
jurisdicional tem atribuído ao termo ‘processo’ um sentido muito estrito, limitado
exclusivamente ao processo jurisdicional”.
Entretanto, como se pode perceber o administrativista francês não cuidou de
conceituar os termos processo e procedimento, admitindo apenas a existência das duas
figuras, enfrentamento que não deixou de ser feito pelo seu compatriota Jean Rivero (1981),
cuja corrente de pensamento majoritária veio influenciar administrativistas de estirpe como
Gordillo, Marcelo Caetano, Marçal Justen Filho e Bandeira de Mello ao reservar a utilização
do vocábulo procedimento para esfera administrativa, e desde que não haja controvérsia, e o
termo processo administrativo para o contencioso administrativo desenvolvido perante o
Conselho de Estado – lembrando que na França as decisões deste último órgão, que é
independente, não são revistas pelo Judiciário, pois como ensina Rivero
A noção de processo não é específica da função jurisdicional. As decisões dos
administradores activos também podem estar sujeitas a certas regras de
procedimento (inquéritos, notificações, baixa a um organismo consultivo etc). É
preciso não confundir procedimento administrativo, isto é, o conjunto das regras que
regem a elaboração dos actos da administração activa, cuja importância já
subinhámos supra n.° 95, com o processo nos tribunais administrativos, ou processo
contencioso, único que estudaremos aqui. (RIVERO, 1981, p.247).

Para colocar o problema no seu devido lugar e desfazer entendimentos equivocados,
cumpre-nos destacar que o Conselho de Estado é órgão formalmente ligado ao Poder
Executivo. No entanto, consoante nos ensina Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da Silva
(1997, p.48), o Conselho Constitucional Francês “numa decisão de 22 de julho de 1980,
reconheceu a natureza jurisdicional do Conselho de Estado, considerando-o como integrado
no poder judicial”. Portanto, materialmente, o referido Conselho exerce função judicial, sendo
que suas decisões não são revistas pelo Poder Judiciário.
Acentua-se, entretanto, que, formalmente, o Conselho de Estado continua ligado ao
Poder Executivo, pois, segundo o mesmo autor (1997), seus julgadores são recrutados da
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Escola Nacional de Administração, enquanto os juízes são egressos na Escola Nacional de
Magistratura, bem como pelo fato de eles não serem regidos pelo Estatuto da Magistratura,
mas pelo estatuto geral dos servidores públicos .
Assim, a noção de processo não é exclusiva da função jurisdicional, pois há
processos administrativos julgados em caráter definitivo que se desenvolvem perante órgãos
que não integram, formalmente, o Poder Judiciário (Conselho de Estado), diferentemente do
que ocorre na Itália, onde há uma Justiça Especializada (ligada, portanto, ao Poder Judiciário)
para julgar causas em que a Administração é parte, utilizando-se, outrossim, do termo
processo administrativo.
Lança, contudo, a doutrina italiana mão do vocábulo “procedimento” no âmbito
Executivo, empregando, porém, a palavra “processo” nos casos em que houver contraditório
entre interessados no âmbito administrativo. Tal cautela é injustificada no ordenamento
brasileiro, já que a adjetivação do processo como sendo administrativo ou judicial evitaria
qualquer tipo de confusão.
À derradeira, verifica-se que o mais ordinário para a doutrina administrativista é
identificar, no âmbito da Administração Pública, o fenômeno do procedimento como sucessão
encadeada de atos. Entretanto, ao se utilizar do vocábulo processo, coloca-se a relação
jurídica no centro de seu conceito, enxertando alguns autores, no conceito de processo, o
contraditório sem fazer maiores considerações sobre a legitimidade da atuação administrativa.
É preciso reforçar que o objetivo do presente trabalho é verificar a necessidade de as
multas ambientais serem constituídas por meio de um processo administrativo, previsto em
lei, e que neste processo seja possível aplicar as conquistas constitucionais e democráticas já
atingidas no âmbito do processo civil.
Como, para os administrativistas, o processo é sinônimo de relação jurídica
processual, é necessário estudar, agora, como e por que a relação jurídica deixou de ser um
fenômeno próprio do direito privado e passou a ser empregada no processo civil. Como será
detectado é este o ponto de confluência de concepção doutrinária entre processo
administrativo e o processo civil.
Assim, chegaremos ao ponto de contato entre os processos, para se identificar, em
seguida, a evolução atingida no processo civil. Somente, então, será analisada se a referida
evolução pode ser aplicada no processo administrativo.
O estudo da relação jurídica material e processual é de essencial importância para o
presente trabalho, seja porque a relação jurídica material foi uma alternativa apresentada pela
doutrina alemã para substituir o ato administrativo, seja porque ela é utilizada no conceito de
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processo tanto pela doutrina do processo civil, quanto pela doutrina do processo
administrativo.
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6 O PROCESSO CIVIL E A RELAÇÃO JURÍDICA
6.1 Introdução
No capítulo anterior foi estudado o nascimento do Direito Administrativo, quando
ficou constatado que o ato administrativo foi o fenômeno criado para justificar a existência de
uma jurisdição especial para a Administração, bem como forma de manifestar a atuação da
função executiva.
À medida que a atuação administrativa ia se tornando cada vez mais complexa o ato
administrativo não conseguia explicar os novos fenômenos que iam se irrompendo na
Administração Pública.
Demonstramos que para a doutrina alemã o novo centro da dogmática administrativa
deveria ser a relação jurídica, enquanto que para a doutrina italiana a nova tônica do Direito
Administrativo deveria ser o procedimento.
Analisadas as críticas à relação jurídica como elemento central deste ramo do
Direito, bem como pesquisada a concepção de procedimento (processo) para os
administrativistas demonstrou-se que a doutrina do Direito Administrativo, tanto nacional
quanto alienígena, compreende o procedimento como conjunto de atos concatenados que
revela o aspecto exterior do processo.
Os autores que entendem existir no Direito Administrativo não só um mero
procedimento, mas também o processo como forma de atuação estatal irão compreendê-lo
como relação jurídica, ora adicionada do procedimento, ora acrescida do contraditório.
É de clareza solar, pois, a importância da relação jurídica como fenômeno de direito
material e processual na função executiva. Em razão disso, é indispensável a análise deste
instituto tanto no seu aspecto material, quanto no seu aspecto processual, sua importância para
o Direito Civil e sua aplicação no Processo Judicial.
Dito isso, não se pode olvidar que ao se estudar o Paradigma do Estado Social,
verificou-se que o processo passa a ter como características o protagonismo judicial e a
parcialidade do juiz. Prova disso foi sua atuação oficiosa e a mitigação do princípio
dispositivo, bem como o abandono da forma exclusivamente escrita.
Tais características retiraram a direção do processo das mãos das partes e a
transportaram para as mãos do juiz, permitindo que os atos processuais passassem a ser
realizados na forma oral.
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A teoria que sustentou essa transformação na ciência processual foi a Escola do
“Movimento para o Direito Livre” criada por Oskar Von Bülow. Com base nela, o julgador
passaria a criar o Direito de acordo com seus valores éticos, sua convicção e sentimentalismo,
os quais deveriam refletir o sentimento da nação, ou melhor, do próprio Füher, relegando as
partes a uma atuação secundária ou de coadjuvância no processo.
A origem do processo civil remonta ao direito romano, segundo Amaral Santos
(2008). Antes de chegar naquele estágio de evolução do Estado Liberal e Social, a noção de
processo era tão variada, confusa e divergente que Couture informa que doutrinadores como
Sata, Calamandrei, Carnelutti e Capograssi referem-se ao processo, respectivamente, como
“[...] misterio, otro como juego, outro como la miseria de lãs hojas secas de un árbol, otro
como búsqueda proustiana em pos del tiempo perdido, etc21.” (COUTURE, 2007, p. 101)
No Estado Liberal, o processo foi considerado um contrato (teoria embasada no
contrato social de Rousseau) e como um “quase-contrato”, concepções estas privatísticas do
processo, cujas características, como mostrado, se resumiam na prevalência do princípio
dispositivo, na forma escrita, na passividade judicial e na igualdade formal entre as partes.
Entretanto, nosso ponto de partida é a teoria Bülowiana ou relacionista do processo
como relação jurídica, por ter sido seu idealizador considerado o autor da emancipação da
autonomia científica do direito processual, pois não se buscava identificar, até então, com
maior rigor científico, a diferença entre normas de direito material, normas processuais e os
pressupostos destas últimas.
6.2 O processo como relação jurídica
Apesar da importância para o início do século XX da concepção de Goldschmidt do
processo como situação jurídica, é inegável que a teoria que mais ganhou adeptos por todo o
mundo ocidental, nesta época, foi a teoria de Bülow, que em 1868 publicou sua obra “Teoria
das Exceções e dos Pressupostos Processuais” sobre o processo como relação jurídica.
Após destacar que a ciência processual se preocupava unicamente com o
procedimento ou o avanço gradual do processo, o autor demonstra que a referida relação
jurídica processual entre as partes é vinculada ao juiz em uma relação de sujeição e
coadjuvância com ele.
21

[...] mistério, outro como jogo, outro como a miséria das folhas secas de uma árvore, outro como uma busca

proustiana do tempo perdido, etc.
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Segundo Luiz Guilherme Marinoni (2006, p. 11), tal teoria, que fora elaborada no
final do século XIX, “à época em que a doutrina se empenhava em evidenciar a autonomia do
direito processual, ainda é adotada pela imensa maioria dos processualistas, brasileiros e
estrangeiros, da família do direito continental europeu”. É indispensável relembrar a
passagem em que Bülow entende o processo como uma relação jurídica contínua de direito
público:
Nunca se duvidou que o direito processual civil determina as faculdades e os
deveres que colocam em mútuo vínculo as partes e o tribunal. Mas, dessa maneira,
afirmou-se, também, que o processo é uma relação de direitos e obrigações
recíprocos, ou seja, uma relação jurídica. [...] A relação jurídica processual se
distingue das demais relações de direito por outra característica singular, que pode
ser contribuído, em grande parte, ao desconhecimento de sua natureza de relação
jurídica contínua. O processo é uma relação jurídica que avança gradualmente e que
se desenvolve passo a passo. Enquanto as relações jurídicas privadas que constituem
a matéria do debate judicial apresentam-se totalmente concluídas; a relação jurídica
processual se encontra em embrião. (BÜLOW, 2003, p. 5-6).

A doutrina aponta como mérito de Bülow destacar a relação jurídica processual da
relação jurídica de direito material que lhe é subjacente - e que na época eram, em regra,
relações de direito privado, já que os atos do Estado eram praticamente imunes à jurisdição.
Isso foi feito com a identificação dos pressupostos processuais, que nada tinham a
ver com os elementos ou requisitos da relação de direito material.
Ao discorrer sobre a relação jurídica processual, Fábio Gomes (2000, p.35) identifica
que, entre as partes e o juiz, “forma-se uma relação jurídica que tem aqueles por sujeitos, a
prestação da tutela jurisdicional como objeto e, finalmente, o pressuposto de vedação da
autotutela como causa”.
Entretanto, a ideia de que o processo é um ato de três pessoas nasce com o jurista
italiano Búlgaro ao afirmar que “judicium est actum trium personarum: judicis, actoris et
rei”. Contudo, Bülow, ao lado de Menger e Klein, foi o grande responsável pela socialização
do processo com todas as características daí decorrentes.
A teoria relacionista de Bülow (2005, p. 258) já criara, em 1868, as bases para o
protagonismo judicial ao dar ao juiz poderes para agir de ofício, pois, segundo ele, “nem
segundo o direito romano, nem de acordo com o do Reich, nem de acordo com o de qualquer
dos Estados alemães, se precisa [d]a iniciativa, [d]a interpelação do demandado para
considerar a falta dos pressupostos processuais”.
A inspiração primeira de Bülow do “juiz-criador-do-direito”, segundo Chiovenda
(2000, p. 60/61), seria o Direito Romano com base nas “disputationes fori em torno das leis
da XII Tábuas; o jus honorarium; o próprio ofício jurídico dos imperadores romanos; a
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função dos regedores e o fenômeno da recepção do direito romano na Alemanha, por obra
especialmente dos juízes”.
No entanto, com base no princípio da Especialização das Funções Estatais, cuja
noção era inexistente à época romana, Chiovenda (2000, p.61) critica a postura do autor
alemão, pois o pretor romano era praticamente um legislador “porque decretava fórmulas
inclusive contra o Direito Civil [...] e porque uma fórmula por ele decretada para um caso
concreto passava a fazer parte do conjunto das leis”, o que seria inadmissível já a partir do
século XVIII.
Por meio da noção de processo como relação jurídica, Bülow, em 1885, em sua obra
“Gesetz und Richteramt”22, vai lançar os contornos definitivos do protagonismo judicial, do
juiz criador do direito (teoria unitária do ordenamento jurídico) e do juiz diretor do processo.
Segundo André Cordeiro Leal (2008, p. 60), essa situação permitiria “o controle de
todo o direito vigente, e somente mesmo a relação jurídica e a subordinação nela pressuposta
poderiam dar sustentação a esse projeto”.
Caso a concepção de processo para os administrativistas seja a mesma para os
processualistas do processo civil, mutatis mutandis, as partes e o julgador no processo
administrativo vão ter configurações e papéis muito parecidos com os que se acabou de
apresentar, podendo ser alvo também das mesmas críticas recebidas pelo processo
jurisdicional, o que será objeto de considerações e pesquisas posteriores.

6.2.1 O processo como relação jurídica para Chiovenda, Carnelutti, Liebman e no Direito
Brasileiro
No presente tópico, será estudada, de forma breve, a concepção de processo para
Chiovenda, Carnelutti e Liebman por serem os autores italianos que mais influenciaram a
doutrina processual brasileira no século XX.
Como já estudado acima, Chiovenda foi o jurista italiano que defendia uma
concepção dualista no ordenamento jurídico, já que as normas de direito substancial
reguladoras das condutas humanas já preexistiriam ao exercício da jurisdição, que somente
fazia atuar a vontade concreta da lei.
Em sua obra “Instituições de Direito Processual Civil” (2000, p.19), trabalha a
noção de relação jurídica e direito subjetivo, afirmando que “todo direito subjetivo pressupõe
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(como sua fonte ou causa imediata) uma relação entre duas ou mais pessoas, regulada pela
vontade da lei e formada pela verificação de um fato”. Segundo o mestre italiano,
o conceito de relação jurídica é mais amplo do que o de direito subjetivo, não tanto
porque exprima, além da posição daquele que goza de um direito, aquela de quem
lhe está submetido [...] quanto porque normalmente a relação jurídica não se exaure
num único direito subjetivo de uma parte e na correspondente sujeição de outra
parte: normalmente, a relação jurídica é complexa, ou seja, compreende mais de um
direito subjetivo de uma parte em referência à outra, e frequentemente uma
pluralidade de direitos subjetivos recíprocos entre as partes. (CHIOVENDA, 2000,
p. 20)

Chiovenda, influenciado pela teoria de Bülow, justifica ser o processo uma relação
jurídica autônoma, complexa e pertencente ao direito público. Ao aceitar a ideia de existência
de poderes, deveres, obrigações, ônus e sujeições processuais entre as partes, elege o julgador
como figura central do processo, a quem autor e réu se encontram vinculados. O autor
arremata, assim, sua concepção de processo como relação jurídica ao afirmar que
Daí a idéia singelíssima, e, não obstante, fundamental, vislumbrada por HEGEL,
positivada por BETHAMAN-HOLWEG e explanada especialmente por OSKAR
BÜLOW, e depois por KOHLER e muitos outros, inclusive na Itália: o processo
civil contém uma relação jurídica. É a idéia já inerente ao iudicium romano, assim
como à definição que do juízo emitam os nossos processualistas medievais: judicium
est actum trium personarum: judicis, actoris et rei. (CHIOVENDA, 2000, p. 78).

Já Carnelutti foi um grande processualista italiano que, em oposição a Chiovenda,
defendeu a teoria unitária do ordenamento jurídico para qual haveria um entrelaçamento entre
as normas de direito material e de direito processual, porque as primeiras não teriam o condão
de, sozinhas, regularem as relações humanas e resolver os conflitos de interesses entre as
partes. Para atingir tal fim seria necessária a integração com a norma processual, que, a partir
da sentença, criaria uma norma individual para o caso concreto, a qual conferiria a força
indispensável para a justa composição da lide.
Carnelutti também trabalha a noção de direito subjetivo, poder e sujeição, sem,
contudo, fazer menção expressa à relação jurídica processual. Entretanto, o fato de trabalhar
aquelas noções o eleva à categoria de relacionista, o que é apontado por Alcalá-Zamora, nas
notas introdutórias à obra do próprio do jurista italiano.
A tônica dos estudos de Carnelutti (2000, p.373) é a jurisdição e a lide. Consoante
seus ensinamentos, “o processo se desenvolve para a composição justa do litígio” e assim
complementa o autor: “onde não haja litígio por compor segundo a justiça, não há função
processual”. (CARNELUTTI, 2000, p.374)
Segundo Ovídio A. Baptista da Silva (2000, p. 111), Carnelutti não faz distinção
entre processo e procedimento, enxergando o processo como mera sucessão de procedimento,
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cuja finalidade é a justa composição da lide. O autor, ao criticar a teoria de Carnelutti, aponta
que
O vício da doutrina carnellutiana reside [...],em procurar definir o ato jurisdicional
indicando não o que ele é, mas aquilo a que ele serve; não o seu ser, mas a sua
função, ou a sua finalidade. A composição dos conflitos de interesse pode dar-se
de inúmeras formas, por outros agentes do Estado que não sejam os juízes. E nem se
salva a teoria acrescentando que o Juiz realiza uma justa composição da lide, pois
ninguém poderá afirmar que as demais formas de composição de conflitos,
realizados pelos agentes do Poder Executivo, não sejam igualmente justas e
conformes à lei. (SILVA; 2000, p. 68, grifos nossos)

Desta forma, apontadas as críticas a Carnelutti por não definir o processo pela sua
essência, apontando apenas sua função, é importante registrar que ele também compreende o
processo como relação jurídica.
Nesse contexto, é importante citar Enrico Tulio Liebman, o jurista italiano que mais
diretamente influenciou o direito processual civil brasileiro com sua teoria eclética da ação e
seus estudos sobre o processo de execução.
Assim como Chiovenda, Liebman assume uma posição dualista do ordenamento
jurídico, reconhecendo a autonomia e suficiência entre as normas de direito material e
processual, entendendo que a jurisdição tem natureza declaratória por excelência, ainda que
existam sentenças com eficácia constitutiva e condenatória, pois a carga declaratória sempre
estará presente. Para ele, portanto, o juiz não cria o direito.
Apesar disso, em sua obra detalha o caráter instrumental, dinâmico e público do
processo, assim como fizeram os autores aqui precedentes, trabalhando as noções de ônus e
sujeições. O autor destaca, como era de se esperar, a distinção entre a relação de direito
material e a relação jurídica processual.
Além do mais, Liebman (2005, p.63) conceitua dois aspectos importantes, segundo
ele, na disciplina legal do processo: o conceito de processo e de procedimento. Sobre o
procedimento ensina que “[...] deve-se salientar que os atos de um processo são ligados entre
si como elementos de um todo, como partes de uma unidade que se protrai no tempo”, para
concluir que “o conjunto dos atos, em sua sucessão e unidade formal, tem o nome técnico de
procedimento.” Trabalha a noção de processo nos seguintes termos
[...] Deve ser realçado que a pendência do processo determina a existência de toda
uma série de posições e de relações recíprocas entre seus sujeitos, as quais são
reguladas juridicamente e, em seu conjunto, formam uma relação jurídica, a relação
jurídica processual. [...] Todas essas diferentes posições jurídicas subjetivas
(autoridade, direitos subjetivos, sujeições, ônus) são agrupadas em um feixe na
relação processual, representando a tessitura jurídica interna do processo.
(LIEBMAN, 2005, p 63-65).
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Destarte, verificada a importância da relação jurídica para os autores italianos que
mais influenciaram a doutrina brasileira, é necessário, agora, indicar a incidência da teoria do
processo como relação jurídica na América Latina e, principalmente, no ordenamento jurídico
brasileiro, chamando atenção que a noção de procedimento é, com maior ou menor variação
para os processualistas do processo civil, uma sucessão encadeada de atos ou o aspecto
externo e visível do processo. O processo seria uma relação jurídica somada ao procedimento,
sendo a relação entre eles de conteúdo (procedimento) e continente (processo).
6.3 A instrumentalidade do processo
A ideia de processo como relação jurídica dominou a doutrina processualística
ocidental. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, na nota nº 1 da obra de Carnelutti, antes de
apontar os doutrinadores, da América Latina, que encamparam a referida teoria, relata as
tendências processuais pelas quais passou a Espanha, identificando as tendências judicialistas,
dos práticos, procedimentalista e do processualismo científico.
Segundo o jurista espanhol, a última tendência estendeu aos espanhóis a evolução
processual italiana e alemã. Ainda segundo Zamora y Castillo, (2000, p.1), o fato de as
cadeiras das Universidades terem sido tomadas “por professores formados nos ensinamentos
dos grandes processualistas da Alemanha e da Itália fez com que o procedimentalismo
perdesse terreno em seus últimos redutos universitários”.
Entre os seguidores mais importantes da teoria do processo como relação jurídica na
América Latina, aponta-se (só serão indicados alguns) o uruguaio Eduardo J. Couture, ainda
que com as ressalvas deste sobre a relação entre processo e constituição, o argentino, J.
Ramiro Podetti, o nicaraguense, Santos Flores Lopes, o colombiano, Luis F. Latorre, o
chileno, Humberto Trucco, os mexicanos, Demetrio Sodi e Gabriel Garcia Rojas e os
europeus aqui exilados James Goldschmidt (Uruguai), Liebman e Marcelo Finzi (Brasil),
Gabriel Bonilla e Rafael de Pina (México) e Santiago Sentis (Argentina). Há ainda o norte
americano Wyness Millar e o canadense Rosário Genest. No Brasil, pode-se citar Pedro
Batista Martins, Luis Machado Guimarães, Bilac Pinto, Jorge Americano, Francisco Campos,
Gabriel de Rezende e Francisco Morato (CARNELUTTI, 2000).
Na verdade, a grande maioria dos processualistas brasileiros foi influenciada pela
teoria do processo como relação jurídica pelo fato de Liebman ter se exilado no Brasil após a
Segunda Grande Guerra e ter lecionado na Universidade do Largo de São Franscisco em São
Paulo.
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Cândido Rangel Dinamarco, seu discípulo, idealizou a teoria instrumentalista do
processo, que agrega à relação jurídica os escopos metajurídicos do processo (social, político
e jurídico).
Consoante o doutrinador paulista, o processo é instrumento de jurisdição, meio
através do qual se legitima a atuação judicial. Cândido Dinamarco (2009, p. 178) afirma que
“a perspectiva instrumentalista do processo é teleológica por definição e o método teleológico
conduz invariavelmente à visão do processo como instrumento predisposto à realização dos
objetivos eleitos”. O autor demonstra esses escopos ao enunciar que
Mediante a utilização do sistema processual, propõe-se o Estado, antes de tudo, a
realizar objetivos que são seus. Quer se pense na pacificação social, educação para o
exercício e respeito a direitos, ou na manutenção da autoridade do ordenamento
jurídico-substancial e da sua própria, nas garantias à liberdade, na oferta dos meios
de participação democrática, ou mesmo no objetivo jurídico-instrumental de atuar a
vontade da lei (e tais são os escopos da ordem processual) –, sempre é algo ligado ao
interesse público que prepondera na justificação da própria existência da ordem
processual e dos institutos, princípios e normas que a integram. Preestabelecidos os
fins do Estado, ele não dispensa o poder de caminhar na direção deles; e, precisando
exercer o poder, precisa também o Estado-de-Direito estabelecer as regras
pertinentes, seja para endereçar com isso a conduta dos seus numerosos agentes (no
caso, os juízes), seja para ditar condições limites e formas do exercício do poder.
(DINAMARCO, 2009, p. 91).

Além disso, Dinamarco (2009, p.103) explica que o poder, e não a participação das
partes, está no centro da ciência processual, constituindo “fator de aproximação do processo à
política, entendida esta como processo de escolhas axiológicas e fixação dos destinos do
Estado”.
O autor (DINAMARCO 2009, p.103) parece ter olvidado o fato de termos avançados
para um paradigma jurídico-constitucional de Estado Democrático de Direito, reconhecendo o
Estado “como gerente do bem comum; e isso se mostra particularmente visível no Estado
social contemporâneo, que, negando os postulados do liberalismo, quer a providência do seu
povo”.
Diante de tal fato, o jurista paulista se transformou no doutrinador brasileiro que
defendeu com maior afinco a socialização do processo propagada por Menger, Klein e Bülow.
Dinamarco (2009, p.150) critica as teorias procedimentalistas do processo, que
proscrevem uma “visão unilateral do processo e do procedimento” que nunca lograram êxito
em demonstrar que tais institutos são realidades distintas, conceituando processo como
“procedimento animado pela relação processual”.
A teoria instrumentalista do processo recebe integralmente os influxos dos
ensinamentos de Bülow, colocando o poder exercido pelos juízes como elemento central de
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sua construção. Para Dinamarco (2009, p.122), “sujeição é o exato contraposto negativo do
poder e no binômio poder-sujeição bem se expressa a fundamental relação entre Estado e
indivíduo”.
Apesar de se fazer referência em vários momentos à participação das partes,
contraditório e Estado Democrático de Direito, ao lado da ideia de poder, faz-se necessário
revelar a importância que o autor dá a estes institutos.
Ressaltando a noção de relação jurídica como vínculo que estabelece entre as partes
um liame de sujeição, subordinação, obrigação, exigência ou poder do juiz sobre as partes e
de uma sobre a outra, o autor afirma que a “ênfase da dominação confere natureza bipolar ao
conceito de poder, o qual passaria a residir no binômio vontade de dominar-disposição de
obedecer”, conforme ressalta Dinamarco (2009, p. 117). Em termos de processo, o autor
ensina ainda que
Na mecânica do exercício do poder sub specie jurisdictionis, sem dúvida teorizada
com muito maior penetração que os demais setores do exercício do poder, já se
percebeu com clareza a existência dessas situações e o modus operandi dos agentes
estatais: ali sabe-se que por mais de uma forma as atividades judiciais vão ao
resultado programado, produzindo o efeito conveniente à ordem jurídica sem contar
com a mínima cooperação do obrigado. (DINAMARCO, 2009, p. 117 grifos
nossos).

Inegável, assim, como para os instrumentalistas as partes são meras coadjuvantes do
julgador e como a idéia de poder e subordinação se sobressai em relação à de cooperação.
Várias teorias reagiram às teorias relacionista e instrumentalista do processo com o
objetivo de superar e de rejeitar o conceito de relação jurídica, a qual não poderia existir entre
os sujeitos processuais.
Um dos primeiros doutrinadores brasileiros que se opôs de forma contundente à
concepção de processo como relação jurídica foi Aroldo Plínio Gonçalves (2001) ao trazer
para nosso ordenamento a teoria do processo como procedimento em contraditório, inspirado
na obra do jurista italiano Elio Fazzalari (2006). Aroldo Plínio Gonçalves busca,
exaustivamente, desconstituir a ideia de relação jurídica intersubjetiva para negá-la por meio
de teorias objetivistas, aderindo, assim, à teoria Fazzalariana de processo.
Neste momento, faz-se necessário questionar: a ideia de relação jurídica foi de fato
expurgada do direito processual? Não existem mais categorias jurídicas relacionais no
processo? O que aproxima, na ciência processual, o autor do réu (com estas perguntas, se quer
afastar a afirmação de que o que aproxima as partes do processo seria a relação de direito
material)? Muda-se apenas o nome para explicar o mesmo fenômeno, quando, na verdade,
bastaria termos dado nova conformação ao instituto da relação jurídica diante do novo
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paradigma que se descortinou? A paixão nos cegou impedindo de olhar o problema por outra
perspectiva? Evoluiu-se ou fez-se uma revolução, que rompeu com todo o passado?
Para responder a estas perguntas, é necessário buscar no direito civil o conceito e a
evolução do instituto da relação jurídica e de direito subjetivo, com o objetivo final de aplicar
no processo administrativo toda a evolução conquistada no âmbito do processo judicial.
6.4 Conceito tradicional de relação jurídica e sua evolução
Francisco Amaral (2011, p.163) aponta que “o conceito de relação jurídica é, como
todo o direito civil, produto da evolução histórica”, ensinando que “como categoria e como
instituto, incorpora as notas típicas e incontroversas do fenômeno jurídico, isto é, a
humanidade, a sociabilidade, a normatividade e a historicidade”. Embora sua origem e
evolução tenha se dado no campo do direito civil é instituto com reflexo para todos os demais
ramos do direito.
Em sua origem histórica, de acordo com Francisco Amaral (2011), os gregos já
consideravam o direito e sua noção de justiça como relação. Já São Tomás de Aquino, na
Idade Média, realçou o aspecto relacional da virtude e da justiça.
Entretanto, a relação jurídica como se conhece hoje alcançou a condição de conceito
básico do ordenamento jurídico no século XIX com a Escola Pandectística alemã, para ser
considerada como uma relação entre indivíduos, que, por ser regulada pela ordem jurídica, se
tornava não apenas uma relação social, mas uma relação jurídica.
Diante disso, é necessário o estudo da evolução da teoria da relação jurídica e de seu
conteúdo, mas, antes, nos propomos a identificar as críticas realizadas pelos processualistas
contemporâneos.
No campo do direito processual, ficou demonstrado que, desde a obra de Bülow do
século XIX (1868), até o último quarto do século XX, a ideia de processo como relação
jurídica foi dominante na teoria geral do processo.
A presente investigação limitar-se-á à análise desta concepção em Elio Fazzalari, por
ter sido este o autor que inovou a caracterização do processo na doutrina estrangeira, bem
como em Aroldo Plínio Gonçalves, que importou e desenvolveu a teoria do mestre italiano no
direito brasileiro.
Tal recorte não significa desprezo às teorias de estudiosos da estirpe de Eduardo
Couture, Hector Fix-Zamudio e José de Oliveira Baracho, que já estudavam o processo de
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uma perspectiva constitucional e, de acordo com direitos e garantias fundamentais, o que era
considerado um grande avanço se comparados à teoria de Bülow.
6.4.1 A relação jurídica processual para Elio Fazzalari
O jurista italiano, Elio Fazzalari (2006, p.118-119), ao idealizar o processo como
procedimento em contraditório definiu-o como “um procedimento do qual participam (são
habilitados a participar) aqueles em cuja esfera jurídica o ato final é destinado a desenvolver
efeitos: em contraditório e de modo que o autor do ato não possa obliterar as suas atividades”.
De prima, pode se perceber que o autor extirpa a noção de relação jurídica do centro
do estudo processual e do próprio conceito de processo, pois este era significado pela relação
jurídica somada ao procedimento, ou como relação jurídica animada pelo contraditório,
respectivamente pelos relacionistas e instrumentalistas, como já estudado.
O emérito professor da Universidade de Roma trabalha com a noção de posição
jurídica subjetiva, podendo esta ser uma faculdade ou um dever, conforme a conduta seja
lícita ou obrigatória.
Fazzalari entende que não há relação jurídica processual para dizer que há, na
verdade, conexão entre normas, atos e posições subjetivas que ora se agregam (“agregados”),
quando a faculdade se mira a um bem (direito subjetivo real), e que ora se combinam
(combinações), quando se dirige a mais de um sujeito (direito subjetivo relativo).
Para o autor, há, ainda, conexões entre normas que valoram condutas que se
manifestam em sequência, em que a conduta anterior é pressuposto lógico e necessário de
uma conduta posterior e, assim sucessivamente, exemplificando aquelas conexões com as
posições subjetivas das partes, que, por derivarem de um modelo de comportamento descrito
pela norma nada mais são do que faces da norma, sendo compostas por faculdades e deveres,
e que estão presentes no procedimento e no processo. Vale dizer, no processo e no
procedimento, há uma sequência de posições subjetivas.
Ademais, Fazzalari faz críticas à noção de direito subjetivo equiparando sua noção à
da
velha e gloriosa figura da relação jurídica, modelada pela pandeística alemã e nela
imperante”, quando, na verdade, o direito subjetivo relativo não pode ser equiparado
à relação jurídica, devendo ser considerado, para a doutrina tradicional, como apto a
gerar aquela. Para concluir, o autor destaca o “emprego impróprio que do esquema
da relação jurídica por tanto tempo se fez a fim de definir a estrutura do
‘processo’(FAZZALARI, 2006, p.85).
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Neste ponto, concordamos com Fazzalari ao criticar a relação jurídica como
elemento definidor da estrutura do processo. Entendemos, entretanto, que o mestre italiano,
sem retirar todas as loas que sua teoria possui, não combate de forma suficiente a ideia de
direito subjetivo, nem explica o que seria essa “conexão” a que se refere a todo tempo em sua
obra, cujo significado é de nexo ou relação de dependência, união ou ligação de uma coisa
com outra. Além disso, o autor ainda refuta a ideia de relação jurídica de forma genérica e
retórica o que fica bem evidenciado na seguinte passagem:
Os processualistas têm sempre dificuldade, por causa da imponência do fenômeno (a
trave no próprio olho...), de definir o “processo” (esquema da disciplina de sua
competência) e permaneceram ligados, ainda durante alguns decênios do século
passado, ao velho e inadequado clichê pandectístico da “relação jurídica
processual”. (FAZZALARI, 2006, p. 111).

Dessa forma, acreditamos não ter o autor italiano superado a questão da relação
jurídica adequadamente, uma vez que não aprofunda essa discussão, apenas desaparecendo
com ela como se num passe de mágica, conseguindo tão somente deslocá-la da ideia central
do processo e da ciência processual, sem explicar o que faz com que as partes do processo
tenham muito mais do que uma mera posição comum (polos processuais) ou uma mútua
referência.
6.4.2 A relação jurídica processual para Aroldo Plínio Gonçalves
O professor Aroldo Plínio Gonçalves (2001) foi, talvez, o jurista brasileiro que por
meio de sua obra “Técnica Processual e Teoria do Processo” introduziu na ciência processual
a ideia de processo como procedimento em contraditório, importando a tese de Fazzalari, com
o mérito, inclusive, de explicar a teoria Fazzalariana melhor que seu próprio progenitor. No
capítulo V de sua obra, critica a teoria relacionista de Bülow sobre o processo.
Aroldo Plínio Gonçalves (2001, p.73-74) adota a concepção tradicional e
personalista sobre relação jurídica de “enlace normativo entre duas pessoas, das quais uma
pode exigir da outra o cumprimento de um dever jurídico”, bem como a de direito subjetivo
como poder, supraordenação, exigência, dominação e opressão de um lado, vinculados à
subordinação, sujeição, submissão e ao dever do outro. O processualista mineiro além de
citar diversos autores como Carnelutti, João Baptista Villela, Collin e Capitant rejeita, ainda, a
teoria de Bülow de processo como relação jurídica ilustrando sua crítica com base na obra de
Goethe com a seguinte passagem:
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Quem deu a ti, Carrasco, esse poder sobre mim? A pergunta perplexa da Margarida,
no Fausto, é a mesma que se põe sobre o vínculo da relação jurídica, que liga sujeito
ativo e sujeito passivo: Que ser humano possui poder sobre a conduta de outro ser
humano? Que pessoa tem poder sobre ato de pessoa? Que vínculo pode conferir a
um ente que o direito reconhece como livre, tratando-o como sujeitos de direitos e
deveres, ao lhe reconhecer a personalidade, poder sobre outro ente igualmente livre,
porque também dotado de personalidade, que o torna igualmente sujeito de seus
atos, agente e não instrumento do querer de outrem? Que tratamento é esse que se
dá à vontade, a ponto de torná-la soberana e dominante sobre uma outra vontade,
subjugada e dominada? Que pacto pode tornar a vontade, que se constitui na
consciente determinação para agir, senhora de outra vontade? (GONÇALVES, 2001,
p. 91-92)

A discordância ou concordância com a temática proposta depende da análise da
evolução do conceito de relação jurídica e de direito subjetivo, analisando ponto por ponto a
construção da teoria de Aroldo Plínio (GONÇALVES, 2001, p.81), que, ao analisar Kelsen,
ensina que este último autor teria negado “a relação jurídica pela sua redução a uma conexão
de normas e a correlata negação do direito subjetivo”.
Aroldo Plínio Gonçalves também sustenta sua tese com base na teoria das situações
jurídicas construída por Bonnecase, Duguit, Jéze e Roubier (ora negando a existência do
direito subjetivo, ora o considerando como posição jurídica do sujeito), informando que todos
os autores têm em comum um ponto essencial: “a rejeição do conceito de relação jurídica”.
(GONÇALVES, 2001, p.81)
Para o autor (GONÇALVES, 2001) a relação jurídica também desaparece do
conceito de processo, deixando também de explicar os fatores que fazem com que as partes do
processo assumam mais que mera posição comum (polos processuais) ou mútua referência,
pois, é importante destacar, elas não estão como antípodas separadas por um oceano ou como
torcedores de times opostos num estádio.
Diante disso, serão pesquisados os conceitos de relação jurídica, de direito subjetivo
e sua evolução, comparando-os com as análises feitas por Aroldo Plínio a fim de verificar se
houve ou não o seu extermínio da teoria geral do processo ou se houve uma ruptura ou
maneira diferente de se analisar um mesmo fenômeno ou objeto (o processo e a relação
jurídica), pois a rejeição de uma teoria ou instituto secular não pode ser genérica ou
trabalhada sem pureza científica devida.
6.4.3 A relação como fenômeno jurídico e suas teorias
José de Oliveira Ascensão (2010, p.9), professor da Faculdade de Direito de Lisboa,
ao tratar da temática da relação jurídica, ensina que “as relações sociais fornecem como que a
matéria prima do Direito. Se reguladas pelo Direito, fundam relações jurídicas”.
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As relações jurídicas são espécies de relação social, o que nos permite afirmar que
toda relação jurídica é, por evidente, uma relação social, não havendo, entretanto, uma
precedência cronológica da relação social sobre a relação jurídica, pois se aquela é matéria
desta, por outro lado, seria inconcebível uma relação social sem o próprio direito, pois, caso
contrário, isso implicaria a regressão ao pressuposto estado de natureza dos contratualistas.
Segundo José de Oliveira Ascensão (2010, p.35), com base em Dernburg,“o Direito é
em si forma da vida social. Ele vive nas relações sociais, que muitas vezes seriam
inteiramente impensáveis sem a norma que as unifica”.
Um último registro é necessário, antes de se analisar as principais teorias a respeito
da relação jurídica. Nem toda situação acolhida ou valorada pelo Direito é uma relação
jurídica. O Direito pode valorar, outrossim, a situação de pessoas isoladamente, bem como a
posição das pessoas perante as coisas e lugares. Como se acabou de estudar, a relação social é
o principal insumo da relação jurídica, mesmo que não haja uma relação de precedência
lógica entre elas.
As principais teorias sobre a relação jurídica que serão analisadas são a personalista,
a objetivista comparada à da situação jurídica, a normativista e a da situação jurídica subjetiva
de forma a verificar se, de fato, a noção de relação jurídica desapareceu por completo do
processo sem deixar nenhum tipo de rastro.
6.4.3.1 Teoria personalista da relação jurídica
A teoria personalista da relação jurídica é, sem dúvida, a mais antiga e a que conta
com mais adeptos no direito brasileiro. Conforme análise anterior, a relação jurídica alcançou
a condição de conceito básico do ordenamento jurídico no século XIX, com a Pandectística
alemã, para ser considerada como uma relação entre indivíduos.
Esta relação tem como elementos seus sujeitos, o objeto e o vínculo que os une.
Consoante os ensinamentos de Olando Gomes (2010, p.75), Windscheid considerava que a
relação jurídica só poderia ser representada por um vínculo entre pessoas, ressaltando o
elemento volitivo e admitindo, no caso dos direitos absolutos, a existência de um sujeito
passivo universal ou indeterminado, entendimento este de todos os seguidores da teoria
personalista.
Caio Mário da Silva Pereira (2005, p.44), ensina que a relação jurídica “traduz o
poder de realização do direito subjetivo, e contém sua essência. É o vínculo que impõe a

145

subordinação do objeto ao sujeito. Mas não existe relação jurídica entre sujeito e objeto.
Somente entre pessoas é possível haver relações [...]”.
Em sua definição, percebe-se que, para o autor, não pode haver relação jurídica entre
pessoa e coisa, entre pessoa e lugar, ou entre coisas, conforme defendem os objetivistas,
porque as relações jurídicas seriam necessariamente relações intersubjetivas.
Nesta teoria é possível identificar como conteúdo do direito subjetivo as noções de
poder, exigência, dominação e obrigatoriedade de um lado, correlacionadas a uma
subordinação, sujeição, submissão e dever do outro, o que é combatido pela moderna
doutrina.
Savigny, um dos maiores representante da escola pandectística alemã, demonstra os
requisitos material (relação social) e formal (norma jurídica) da relação jurídica ao ensinar
que
Em conseqüência, toda a relação de direito compõe-se de dois elementos: primeiro,
uma determinada matéria, a relação mesmo; segundo, a idéia de direito que regula
essa relação. O primeiro pode ser considerado como elemento material da relação de
direito, como um simples fato; o segundo, como elemento plástico que enobrece o
fato e lhe impõe a forma jurídica. (SAVIGNY 1878 apud SILVA, 2005, p.19).

As críticas feitas por Elio Fazzalari e Aroldo Plínio Gonçalves residem sobre essa
concepção de relação jurídica, motivo principal pelo qual não poderia a relação jurídica ser
aplicada no âmbito do processo, em razão de não poder haver vínculo jurídico entre autor e
réu, poder e opressão ou sujeição e dominação de um em relação ao outro, com o que se
concorda.
Entretanto, o objeto desta investigação não é refutar determinada teoria sobre a
relação jurídica, mas verificar se, apesar de superada esta concepção, ainda se pode falar em
relação jurídica ou outro nome que valha no âmbito do processo.
Com isso, não se defende a impureza de conceitos na ciência jurídica, pois o grau de
avanço de determinada ciência se mede pela sua precisão conceitual. Por isso, buscaremos
dissecar a ideia de relação jurídica e de direito subjetivo.
6.4.3.2 Teoria normativista da relação jurídica
Como se acabou de ver, a teoria clássica ou tradicional de relação jurídica se
revelava em um vínculo entre sujeitos ou em uma conexão intersubjetiva, consoante a
teorização de Winsdscheid.
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Para os normativistas, a relação jurídica se dá não entre sujeitos, mas entre sujeito e
ordenamento jurídico. O professor Aroldo Plínio Gonçalves (2001, p.81) afirma textualmente
que Kelsen tem em comum com outros autores “a rejeição da relação jurídica”. Esta
afirmação não é ocasional, pois, pouco mais a frente em sua obra, o ilustre processualista
afirma que para a perspectiva normativista, sob qualquer ângulo, a relação jurídica “será
sempre negada e seu conceito substituído por uma conexão de normas jurídicas, enquanto
conexão de condutas reguladas pelas normas. Em correlação com a negação da relação
jurídica, Kelsen rejeita a concepção tradicional de direito subjetivo”. (GONÇALVES, 2001,
p.84, grifos nossos).
Assim, não haveria uma conexão de vontades, mas uma conexão de normas que
regulariam a conduta dos sujeitos. Ressalta-se que, ao estudar a presente teoria de Kelsen, o
doutrinador mineiro, em várias situações, coloca o termo relação jurídica entre aspas.
Kelsen, entretanto, nega a existência de relações jurídicas ou sua crítica se reduz
àquelas de índole personalista ou intersubjetiva? O que seria esse elemento “conexão” que
liga as normas que disciplinam a conduta entre dois indivíduos? Para sanar estas dúvidas
term-se que visitar a Teoria Pura do Direito de Kelsen.
Em momento algum do ponto 6 do capítulo IV de sua obra “Teoria Pura do Direito”,
o autor utiliza a expressão relação jurídica entre aspas, demonstrando sua tese por meio de
quatro situações. Kelsen não aceita a concepção estreita ou tradicional de relação jurídica
intersubjetiva, apesar de a conduta humana estar em sua base, admitindo, na primeira
situação, relações entre
o indivíduo que tem competência para a criação de uma norma e o indivíduo que
tem competência para a aplicação dessa norma, bem como entre um indivíduo que
tem competência para a criação ou aplicação de uma norma e o indivíduo a quem
essa norma impõe um dever ou confere um direito. Tais relações jurídicas existem
[...], v.g, entre o órgão legislativo e os tribunais ou autoridades administrativas. [...]
São, porém, em primeira linha, relações entre sujeitos de deveres (KELSEN, 2003,
p.183-184, grifos nossos).

Neste caso, não há que se falar em uma relação de supraordenação e infraordenação,
pois aqui o Estado não está em uma relação com privados, não sendo “tomadas em linha de
conta as relações entre indivíduos, mas apenas as relações entre normas – pelos indivíduos
criadas e aplicadas - ou entre os fatos determinados pelas normas dos quais a conduta
humana apenas representa um caso especial [...]” de acordo com Kelsen, (2003, p.185).
Trata-se de uma relação entre sujeitos de deveres, estabelecida por normas de
competência, sem que haja contraposição entre direito e obrigação. Tanto quem cria o direito
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tem um dever de se desincumbir de suas atribuições exercendo sua competência, quanto o
destinatário da norma tem o dever de respeitar o direito criado por quem é competente.
Em outra situação, Kelsen aponta como relação jurídica a conduta de dois indivíduos
regulada pelo ordenamento jurídico em que um tem o poder jurídico de, por meio da ação,
iniciar um processo perante um tribunal (o qual criará uma norma concreta individual
projetada numa sanção), e que será dirigida contra o outro indivíduo que se portou
contrariamente ao seu dever de respeitar uma norma jurídica. Tal fato significaria para Kelsen
uma relação de supraordenação e infraordenação entre autor e réu. Segundo ele
Neste caso existe uma relação jurídica entre o indivíduo dotado deste poder
jurídico e o indivíduo obrigado. Esta relação, porém, não é outra coisa senão a
conexão ou relação entre a conduta que consiste no exercício deste poder jurídico, a
ação e a conduta contra qual a sanção é dirigida, o delito; isto é, a conexão entre dois
fatos determinados pela ordem jurídica como pressuposto da sanção. (KELSEN,
2003, p.186, grifos nossos)

Na terceira situação, que seria a principal modalidade de representação para os
personalistas, Kelsen (2003, p. 187, grifos nossos) trata de “uma relação jurídica de natureza
especial quando a obrigação de um indivíduo em face doutro está numa interconexão,
determinada pela ordem jurídica, com a obrigação deste outro em face do primeiro”,
exemplificando tal quadro com o contrato de compra e venda.
Aroldo Plínio Gonçalves (2001, p. 84, grifos nossos) chega a encontrar dificuldade
em explicar a posição de Kelsen por não conseguir se livrar da expressão relação jurídica ao
afirmar que “essa relação jurídica nada mais é do que a conexão entre normas que
prescrevem a conduta do vendedor e do comprador”.
De se observar que tal posição é igualmente defendida por Fazzalari (2006),
consoante anotado acima. Vale dizer, e nesta passagem isso fica explícito, que não há negação
da relação jurídica como quer Aroldo Plínio Gonçalves. Entretanto esta relação passa a ser
entendida não como um vínculo entre sujeitos, mas como uma conexão entre normas.
Por último, Kelsen analisa a relação jurídica criticando a posição de Ihering de que o
direito subjetivo seria um interesse juridicamente protegido, para afirmar que o direito
subjetivo é a proteção mesma que se confere a um interesse, e não o próprio interesse, sendo a
relação jurídica uma forma jurídica. Em suas palavras
Porém, assim como o direito subjetivo não é o interesse protegido pelas normas
jurídicas, mas a proteção que consiste nestas mesmas normas, também a relação
jurídica não é uma relação de vida que seja extrinsecamente regulada ou
determinada pelas normas jurídicas como se fosse um conteúdo vestido pela forma
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jurídica, mas esta mesma forma, quer dizer, uma relação que somente é constituída,
instituída ou criada pelas normas jurídicas. (KELSEN, 2003, p. 187, grifos nossos).

A questão não é meramente de definição, mas de observação. Como será mostrado
adiante, as relações jurídicas não estão limitadas nas relações sociais, apesar de estas serem
sua matéria-prima principal.
Kelsen nunca abandonou a expressão relação jurídica, como sustenta o professor
Aroldo Plínio Gonçalves, conforme se destacou no texto. O problema do processualista
mineiro é o mesmo de Miguel Reale: entender que relação jurídica é sinônimo de
intersubjetividade, o que se pode inferir da seguinte passagem:
Dois requisitos são, portanto, necessários para que haja uma relação jurídica. Em
primeiro lugar, uma relação intersubjetiva, ou seja, um vínculo entre duas ou mais
pessoas. Em segundo lugar, que esse vínculo corresponda a uma hipótese normativa,
de tal maneira que derivem consequências obrigatórias no plano da experiência. O
trabalho no jurista ou do juiz consiste propriamente em qualificar juridicamente as
relações sociais de conformidade com o modelo normativo que lhes é próprio.
(REALE, 2009, p. 216).

O que Kelsen faz não é negar o instituto da relação jurídica, como quer Aroldo Plínio
Gonçalves (2001), negando-o tão somente em seu caráter personalista. Portanto, entende o
autor que a relação se dá entre sujeito e ordenamento jurídico. As referidas conexões não
deixam de ser por isso espécies ou sinônimo de relaçãoídica jur no sentido lexical da palavra.
A teoria de Kelsen, entretanto, não está imune a críticas. Bruno Torquato de Oliveira
Naves (2010) entende que o autor austríaco, na terceira situação apontada acima, não se refere
aos entes vinculados à relação jurídica, mas ao momento de sua constituição. Para Bruno
Torquato de Oliveira Naves (2010, p. 25), o teórico trata da “formação da relação jurídica, de
uma posição anterior à relação, pois se refere à própria instituição desta”, sendo mais
conveniente “atribuir à Kelsen a idéia de vinculação entre dois papéis jurídicos, provenientes
de qualificações que a norma jurídica confere ao sujeito”.
Além disso, Bruno Torquato de Oliveira Naves atribui ao jurista italiano Domenico
Barbero a defesa da teoria normativista da relação jurídica, por entender que as relações entre
os sujeitos seriam apenas relações de fato. Com base no autor italiano, Naves expõe a teoria
normativista nos seguintes termos:
Há uma relação de fato de um sujeito com outro em colaboração recíproca, cuja
valoração jurídica, através de uma norma, disciplina-a, criando vínculos entre cada
sujeito e o ordenamento [...], pois a relação jurídica é o elemento relacional; a
mediadora entre as relações de fato. Não se trata de uma regulação social regulada
pela norma, mas é a norma que, regulando a situação, cria a conexão jurídica.
Quando se fala de relação pessoa a pessoa, haveria uma simplificação. A relação
jurídica ocorre entre o ordenamento jurídico e o sujeito. (NAVES, 2010, p.23,
grifos nossos).
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Nesta ordem de ideias, haveria uma relação jurídica entre o sujeito ativo e o
ordenamento e outra relação jurídica entre o sujeito passivo e esse mesmo ordenamento. Estas
duas relações seriam funcionalmente conexas, como também explica Orlando Gomes (2010).
É importante ressaltar que a teoria normativista também não está indene a críticas.
Segundo Orlando Gomes (2010, p. 76, grifos nossos) “no plano desta teoria a estrutura da
relação jurídica apresenta-se com lineamentos novos”.
Com efeito, tem-se um esquema abstrato em que, de um lado, se encontra o
ordenamento jurídico e, de outro, os sujeitos da relação. Portanto, emerge como indispensável
para esta teoria o fato jurídico, pois que, uma vez havendo o modelo abstrato e uma
subsunção do fato à norma, surgirá o negócio jurídico em concreto.
Vale dizer, deixa-se a hipótese normativa para entrar no mundo dos fatos e do
direito, o que acarreta a individualização da relação jurídica. Entretanto, com base em Vicente
Ráo, Orlando Gomes, após identificar como elementos da relação jurídica normativista os
sujeitos, o objeto, o conteúdo e o fato jurídico, critica essa construção teórica ao afirmar que
Observa um autor que essa doutrina, depois de percorrer longo caminho
pavimentada por espessa camada de normativismo, volve ao ponto de partida, ou
seja, ao conceito clássico inicial, que, na relação jurídica, descobre, mutatis
mutandis, esses mesmos elementos. De fato, a ossatura da relação jurídica não
muda pelo fato de ser focalizada do ângulo normativista, articulados como
permanecem seus elementos estruturais. Contudo, inspira concepção radicalmente
diversa ao introduzir o ordenamento jurídico como um dos termos da sua estrutura.
Esse deslocamento visa a valorizá-lo em condições inaceitáveis. A relação é
transposta do plano fático para o jurídico pela significação que o direito lhe
incorpora. Tal significação não pode ser tomada como um de seus elementos, sob
pena de se confundir a estrutura com a função. (GOMES, 2010, p. 76-77, grifos
nossos).

No momento, é importante afirmar que a definição de relação jurídica pode ter se
modificado para os normativistas, mas ela não desapareceu do direito civil.
Passa-se a estudar, então, a teoria objetivista da relação jurídica.
6.4.3.3 Teoria objetivista da relação jurídica e a situação jurídica
Em contraposição à teoria personalista surge a teoria objetivista, cuja nota principal é
o fato de prescindir da existência de sujeito passivo como elemento necessário para a
existência da relação jurídica, dispensando, assim, a intersubjetividade requerida pelos
personalistas. Dessa forma, a teoria normativista, que se acabou de estudar, possui, outrossim,
caráter objetivo.
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Para esta teoria, além da relação entre pessoas, poderia haver relação jurídica entre
pessoa e coisa, entre pessoa e lugar, ou, ainda, segundo o entendimento de A. Von Thur uma
relação entre coisas, o que revelaria “uma forma beligerante da teoria clássica dos direitos
reais” como informa José de Oliveira Ascensão (2010, p. 36).
Neste ponto, os objetivistas não estão equivocados, pois se vê que, se a relação social
é o material básico da relação jurídica, o direito regula outras situações além desta.
Para a teoria tradicional ou clássica, a relação jurídica teria como elementos as
pessoas, físicas ou jurídicas, as quais estariam unidas por um vínculo, e um objeto, que
geralmente é uma prestação.
Os objetivistas não distinguem a relação entre pessoas da que se dá entre pessoas e
coisas e pessoas e domicílio. Para eles, quaisquer destas hipóteses seriam relações jurídicas.
Assim, a única diferença para com os personalistas é o fato de aceitarem, além da relação
entre pessoas, as relações não pessoais.
Bruno Torquato de Oliveira Naves (2010, p.20), ao discorrer sobre os elementos da
relação jurídica para os objetivistas, entende que a gênese “encontra-se em um fato visto, pelo
Direito, como idôneo para produzir efeitos jurídicos. Há, portanto, além dos três elementos
gerais - sujeitos, objeto e conteúdo – um elemento específico que a concretiza, o fato
jurídico”.
Assim, a relação jurídica também pode ser considerada em outro aspecto como um
“conjunto dos efeitos jurídicos que nascem de sua constituição, consistente em direitos e
deveres”, consoante os ensinamentos de Orlando Gomes (2010, p.74).
O professor da Universidade Federal da Bahia, no entanto, apesar de ser objetivista,
reconhece que há relações jurídicas não só entre pessoas, mas também relações anômalas
entre pessoa e coisa e pessoa e lugar, as quais dá o nome de situação jurídica.
Portanto, e isso é importante destacar para o correto entendimento desta exposição,
haveria para o autor uma situação jurídica genérica, que abrangeria uma relação jurídica lato
sensu, que compreenderia tanto a relação jurídica stricto sensu (intersubjetiva), quanto a
situação jurídica stricto sensu (relação anômala com coisa e lugares no outro polo da relação).
Nesta perspectiva, a situação jurídica stricto sensu é espécie de relação jurídica lato
sensu, como igualmente reconhece Bruno Torquato de Oliveira Naves (2010). Orlando
Gomes, por sua vez, expõe da seguinte forma seu pensamento:
Em toda relação jurídica as partes ocupam posição definida. Há duas posições
típicas: a de sujeito ativo e a de sujeito passivo. Ao primeiro a lei atribui poderes; ao
segundo, deveres, ocorrendo, pois a sujeição de um ao outro. A intersubjetividade ou
bilateralidade traduz-se, com efeito, nessa sujeição que se manifesta
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ordinariamente sob a forma de obrigação. [...] Mas nem toda relação jurídica se
apresenta como um vínculo em virtude do qual um dos sujeitos tem de satisfazer o
interesse do outro. Não é sempre que ao direito de um, acompanhado da pretensão
(anspruch), corresponde uma obrigação stricto sensu de outro, isto é, a necessidade
jurídica de executar determinada prestação. [...] Quando o vínculo não se trava em
termos de poder-dever, a relação jurídica não se forma com os mesmos elementos
que estruturam as de natureza pessoal. Não há sujeito passivo e, portanto, sujeição
propriamente dita, que só se verifica quando alguém tem de agir no interesse de
outrem. (GOMES, 2010, p. 77-78 grifo nosso.)

Ao lado da relação jurídica stricto sensu entre pessoas e de relações anômalas entre
pessoas e coisas e pessoas e lugares, as quais o autor não nomina, mas se consegue identificar
em sua obra como sendo “situações jurídicas”, reconhece, ainda, o grande civilista as
denominadas situações subjetivas. Segundo Orlando Gomes (2010, p.80), “situação jurídica é
toda categoria geral que se especifica numa relação jurídica, ou numa qualificação. Tanto é
situação jurídica ter alguém se obrigado a pagar determinada quantia, como possuir estado de
cônjuge”.
Se os direitos subjetivos na concepção tradicional têm como núcleo central a
pretensão e a correspondente obrigação, nas situações subjetivas o elemento nuclear é o
poder, que não se correlaciona com obrigação alguma, mas com um dever genérico ou estado
de sujeição, como no caso do poder familiar. Importante notar a natureza de relação jurídica
destas situações subjetivas conferidas por Orlando Gomes ao afirmar que
Se bem que nessas situações subjetivas não se verifique, como normalmente ocorre,
a correlação entre um direito e uma obrigação, não devem ser excluídas do plano
conceitual das relações jurídicas. Se há intersubjetividade e deveres jurídicos
que correspondem ou não a direitos subjetivos, relação jurídica temos.
(GOMES, 2010, p. 82, grifos nossos).

Observando a classificação feita pelo autor, segundo sua obra, tem-se a situação
jurídica como categoria genérica, conforme visto acima.
Abaixo dela, como categoria mais específica, haveria a relação jurídica lato sensu,
que então compreenderia tanto a relação jurídica stricto sensu (entre pessoas), quanto
“relações” entre pessoa e coisa e pessoa e lugar, as quais ele não nomina, mas Bruno Torquato
de Oliveira Naves (2010) a elas se refere como situação jurídica, como relação anômala, as
quais poderiam ser chamadas de situação jurídica stricto sensu. Por fim, existiriam, para
Orlando Gomes, as situações subjetivas.
Não se pode olvidar, portanto, que os objetivistas não abandonam o conceito de
relação jurídica.
O professor Aroldo Plínio Gonçalves (2001), ao estudar a teoria da situação jurídica
desde Bonnecase, passando por Gastón Jéze e Duguit, cujas teorias, segundo ele, já teriam

152

rejeitarado a teoria da relação jurídica, e demonstrar a fragilidade da construção destes autores
com base em Paul Roubier afirma que “à superação do conceito de relação jurídica
desenvolveu-se a teoria das situações jurídicas. Ela não excluirá a faculdade, ou dever do
campo do Direito, [...] mas não aceitará, também, a clássica concepção de relação jurídica
[...]” (GONÇALVES 2001, p.85, grifos nossos).
Essa concepção revela certa contradição em seu pensamento, pois ou se rejeita por
completo a ideia de relação jurídica ou se reconstrói a mesma em diferentes bases, mas sem
superá-la, pois não aceitar a clássica concepção de relação jurídica, não significa rejeitar o
instituto por completo, mas apenas sua concepção clássica, permitindo, assim, a manutenção
do instituto em outras concepções.
Ademais, esta situação jurídica trabalhada por Roubier, e que dá suporte à
construção de Aroldo Plínio Gonçalves, é, por demais, genérica e não faz distinções, em razão
de seu caráter exclusivamente objetivo. Tal se dá porque Roubier se preocupa somente com a
constituição, extinção e produção de efeitos pela situação jurídica, não reconhecendo haver,
assim, situações jurídicas subjetivas.
O que é de interesse no presente trabalho não é a situação jurídica em sentido
genérico, pois esta abrange tanto as situações jurídicas anômalas como a valoração da relação
entre pessoas, mas somente estas últimas: as situações jurídicas subjetivas ou relação jurídica.
Ao fazer a correlação entre situação jurídica e relação jurídica, expõe Orlando Gomes que
No sentido mais amplo, a situação jurídica é gênero do qual a relação jurídica
constitui uma das espécies. A diferença é de especificação e caracterização, mas
como situação jurídica é conceito genérico, pode-se dizer que a relação jurídica
é a mais importante figura de uma categoria genérica: a situação jurídica.
Nesta categoria entram os direitos subjetivos, os direitos potestativos e as
expectativas de direito. (GOMES, 2010, p 80, grifos nossos).

Já José de Oliveira Ascensão (2010, p.11) ensina que, “situações jurídicas são
situações de pessoas, resultante da valoração histórica da ordem jurídica (que) exprime-se,
portanto, no ponto de vista formal ou técnico, pela modelação de situações jurídicas
subjetivas”.
Um erro comum é pensar que as relações jurídicas se resumem aos poderes
creditícios ou que essas são fenômenos exclusivos do Direito das Obrigações.
Como mais uma vez afirma José de Oliveira Ascensão (2010, p.43) “toda a
ordenação jurídica específica de sujeitos determinados, ainda que por aplicação imediata de
uma regra legal, é ontologicamente uma relação, e é jurídica pelo seu conteúdo” De outro
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lado, e como já se estudou, nem toda situação acolhida ou valorada pelo Direito é uma relação
jurídica.
Em razão da generalidade do conceito de situação jurídica, faz-se necessário nele se
aprofundar.
6.4.3.4 A relação jurídica segundo José de Oliveira Ascensão
O Direito pode valorar a situação de pessoas isoladamente, bem como a posição das
pessoas perante as coisas. Nestes casos, não há relações jurídicas stricto sensu, mas situações
jurídicas unissubjetivas (porquanto relaciona pessoa e coisa, e pessoa e domicílio).
O fenômeno oposto é o das relações jurídicas, que são situações jurídicas
plurissubjetivas. A situação jurídica é, assim, um conceito genérico e mais abrangente, como
também o é qualquer classificação de um instituto considerado apenas como uma situação
jurídica. Por isso, faz-se necessária uma melhor especificação. Assim, afirmar que algo é uma
situação jurídica, levando em conta o conceito genérico do termo, como já se anotou
exaustivamente, significa afirmar, por exemplo, que de uma decisão cabe recurso: o que nada
diz sobre a decisão e nada se diz sobre o recurso.
Ao trabalhar as situações jurídicas complexas, José de Oliveira Ascensão (2010,
p.17) as subdivide em unissubjetivas e plurissubjetivas, ensinando que “nas situações
jurídicas plurisubjetivas conjugam-se situações jurídicas pertencentes a mais de um sujeito.
Nas situações jurídicas unissubjetivas há apenas uma posição de um sujeito”, fazendo ainda
um contraponto com a doutrina italiana ao afirmar que “a terminologia é convencional. Podese falar, todavia, de posição jurídica, aproveitando a orientação dominante na doutrina italiana
para designar toda a situação jurídica, simples ou complexa, que caiba a um único sujeito”.
Aqui fica mais uma vez clara a dificuldade em se abandonar, no processo, a temática
da relação jurídica. Para evitar este termo, a doutrina italiana se utiliza da expressão posição
jurídica de vantagem para caracterizar a situação em que se encontrariam autor e réu.
Entretanto, a expressão “posição jurídica” não deixa também de ser genérica, pois
abrange situações jurídicas simples e complexas, sendo que estas últimas podem ser
unissubjetivas e plurissubjetivas.
Vale dizer, a “posição jurídica de vantagem” isoladamente e sem especificação de
seu conteúdo diz tão pouco quanto a situação jurídica. Para a doutrina italiana, a relação
jurídica não se daria entre sujeitos, mas entre as posições jurídicas ocupadas por estes sujeitos.
E como essas posições são compostas por direitos e deveres (situação jurídica complexa), a
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relação jurídica se daria entre estes direitos e deveres, o que revela a engenhosidade da
construção.
Nesse sentido, José de Oliveira Ascensão (2010, p.38) é pontual ao afirmar não
pensar que “esta posição seja compatível com uma ordem jurídica baseada na pessoa, como é
a nossa: e crê-se, além disso, que ela traria graves dificuldades na hipótese de relações
destituídas de poderes e deveres”.
O autor (ASCENSÃO, 2010) critica também a postura normativista, bem como a
concepção personalista de relação jurídica absoluta nos casos dos direitos reais e dos direitos
de personalidade em que haveria uma indeterminabilidade do sujeito passivo.
De acordo com o autor (ASCENSÃO 2010, p.38) “a relação jurídica será
intersubjetiva: estabelecer-se-á necessariamente entre pessoas”.
Aprofundando mais a análise, tem-se que para o mestre português, a complexidade
das situações jurídicas (existência de mais de mais de um poder e de mais de um dever) pode
resultar: (i) da pluralidade de partes; (ii) da pluralidade de pessoas constituintes duma parte;
(iii) da pluralidade de vínculo de vínculos jurídicos, ainda que a subjetividade seja única; (iv)
da contitularidade de situações jurídicas e (v) da conjugação funcional.Constata o autor que
neste último caso “isso acontecerá possivelmente em situações como o processo. Embora
não haja propriamente relações jurídicas entre as partes, o processo, na sua unidade, é
uma situação jurídica complexa”.(ASCENSÃO, 2010, p. 17, grifos nossos)
Uma vez mais se percebe que a doutrina resiste em falar em relação jurídica no
processo. Mas o que seria essa situação jurídica complexa?
Identifica-se que aqui a resistência do autor não consiste apenas no processo como
relação jurídica, mas no fato de se tratar a relação jurídica entre as partes. Entende-se que o
autor refuta, no processo, a noção de relação como vínculo de exigibilidade em que há
poderes e dominação de uma parte em relação a outra. Caso contrário, o círculo de sua teoria
não se fecha, pois reconhece que o processo é uma situação complexa entre duas partes e,
portanto, uma situação plurisubjetiva, afirmando em seguida que “as situações jurídicas
plurisubjetivas são as relações jurídicas”, (ASCENSÃO, 2010, p. 18, grifos nossos).
O que se percebe é que a doutrina para fugir da relação jurídica no processo tenta
dissimular sua presença, quando na verdade deveria tratar das modificações em suas
conseqüências, em razão da mudança de paradigma e da função por este exercida.
Até o presente momento já se pode seguramente afirmar, com base no autor luso que,
diferentemente da situação jurídica simples em que há apenas um poder e um dever, nas
situações jurídicas complexas haverá um conjunto de poderes e deveres. Caso estas situações
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jurídicas complexas se estabeleça entre pessoas, tem-se uma situação jurídica complexa
plurissubjetiva.
Apesar de José de Oliveira Ascensão (2010, p.18) reconhecer a existência de
relações jurídicas simples, como no caso do comodato, afirma que “as situações jurídicas
plurissubjetivas são as relações jurídicas”. Destarte, não se enxerga a diferença entre uma
relação jurídica propriamente dita de uma situação jurídica complexa quando o objeto
analisado é o processo.
Sempre que houver afinidade entre as partes haverá uma relação ou, ainda, em uma
relação sempre haverá afinidade. Ao explicar a afinidade, José de Oliveira Ascensão (2010,
p.26) ensina que ela “não quer dizer aliás semelhança, e é importante observá-lo para a
compreensão do conceito. Dois seres que se repelem relacionam-se por essa circunstância.
Ocupam uma posição que os distingue das restantes: têm uma fronteira (finis) comum”.
Para compreender a teoria do professor da Faculdade de Direito de Lisboa, é
necessário demonstrar o que ele entende por relação simples e relação complexa, sendo que,
na primeira, haveria a combinação de um poder com um dever, o que leva necessariamente a
uma contraposição entre as posições, e, na segunda, uma correlação entre poderes e deveres.
O autor se contrapõe à doutrina defensora do entendimento de haver interesses
contrapostos em uma relação, em que haveria restrições e ampliações na esfera jurídica das
partes ou “quando se atribui a um dos sujeitos uma posição de supremacia, e ao outro de
subalternidade”. (ASCENSÃO, 2010, p. 42).
Como os poderes e deveres são correlativos (e neste momento, o autor se utiliza
destes vocábulos de forma genérica), em uma relação jurídica plurissubjetiva, é incorreto
pretender identificar um sujeito ativo com interesses contrapostos a sujeito passivo.
De acordo com José de Oliveira Ascensão (2010, p.43), “se se entender que a
diversidade de pessoas implica interesses contrapostos, pode-se supor que haja relação
jurídica sem pluralidade de partes”.
Além disso, o autor destaca que a correlatividade é a situação ordinária, porquanto as
partes se encontram em situação de igualdade, exemplificando tal hipótese com o contrato de
constituição da sociedade civil.
Ma o que seria então relação jurídica para o mestre português? No estudo de sua
doutrina, pode-se identificar como características fundamentais a complementaridade ou
correlatividade, a referibilidade entre os sujeitos, com necessário reflexo na posição de ambos,
a existência da relação social e a denominação de situação subjetiva (unissubjetiva ou
plurissubjetiva):
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A afinidade, que está na base do conceito ontológico da relação, concretiza-se aqui
como interdependência ou complementaridade. A situação dum é o que é, porque é
o que é a situação do outro. Ou seja, a situação de cada um só se define em
referência à do outro. Há pois a mútua referência de dois seres, é nessa mútua que a
relação consiste. [...] Não basta a mera referência social. [...] Só há relação jurídica
quando a relação social tem reflexo nas posições jurídicas dos intervenientes.
Assim, a relação jurídica representa uma conjugação de duas ou mais posições
subjetivas, em que cada uma só se define juridicamente por referência às
outras. O conceito molda-se pois estritamente sob o conceito genérico de relação.
Toda a relação, vimo-lo, representa a ordenação ou orientação dum ente a outro.
Uma relação é jurídica quando a ordenação dum sujeito a outro é operada por um
especial preceito jurídico. (ASCENSÃO, 2010, p.45, grifos nossos).

Portanto, para José de Oliveira Ascensão, de uma situação jurídica genérica, chegase a uma situação subjetiva ou a situação jurídica stricto sensu, pois a presença de pelo menos
um sujeito é indispensável. O autor sustenta que a posição subjetiva pode ser unipessoal ou
plurissubjetiva, sendo esta última o equivalente da relação jurídica.
Por caminhos diversos percebe-se que tanto Orlando Gomes e José de Oliveira
Ascensão vão compreender a relação jurídica como espécie da situação jurídica.
Ademais, Orlando Gomes admite a existência de, nos chamados direitos absolutos,
como os direitos de personalidade e os direitos reais, uma situação jurídica stricto sensu, ao
contrário dos objetivistas que, sem fazerem distinção entre relações pessoais e não pessoais,
admitem que sempre haverá relação jurídica, seja entre pessoas, seja no caso dos direitos
absolutos, pois para eles (objetivistas) haveria uma relação entre pessoa e coisa, constatação
que também não passou despercebida por Bruno Torquato de Oliveira Naves (2010).
José de Oliveira Ascensão (2010, p.24), por sua vez, entende que a expressão relação
absoluta “é contraditória, assim como a expressão relação relativa seria tautológica”.
O autor reconhece no caso dos direitos reais e de personalidade não uma relação
jurídica com sujeito passivo indeterminado (como sustentam os personalistas), ou, ainda, uma
situação jurídica em que não há um sujeito passivo, mas que, por outro lado, não deixaria de
ser uma relação jurídica lato sensu (como sustenta Orlando Gomes (2010).
Na verdade, José de Oliveira Ascensão (2010) contesta a própria existência de
direitos absolutos e reconhece a categoria da situação subjetiva, aprofundando melhor que
Orlando Gomes as diferenciações entre situações jurídicas simples e complexas e entre
situações unissubjetivas e plurissubjetivas.
Afasta, pois, dos direitos reais, de forma convincente, a noção de relação jurídica,
por ser uma situação unissubjetiva. Só não se pode esquecer que a situação jurídica
plurissubjetiva é considerada, esta sim, uma relação jurídica.
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Em relação aos normativistas, aderimos à observação de Bruno Torquato de Oliveira
Naves (2010, p.35) para quem “não se deve privilegiar o ordenamento jurídico frente ao
indivíduo. O que se destaca na relação não é a ordem jurídica, mas a conexão entre sujeitos, a
qual o direito regula.” Já Francisco Amaral expõe a questão da seguinte forma
Qualquer que seja a teoria adotada, a personalista ou a normativista, certo é que se
deve personalizar o direito civil, no sentido de acentuar que a pessoa humana ocupa
o centro do sistema de direito privado. Mas não o sujeito abstrato do liberalismo
econômico, que fundamentou o direito civil no século XIX, dos códigos civis
francês e alemão, ‘mas o homem concreto da sociedade contemporânea, na
busca de um humanismo socialmente comprometido’. O direito é,
essencialmente, um sistema axiológico, devendo considerar-se o homem como
valor primeiro. ‘E restaurar o primado do homem é o primeiro dever de uma
teoria do direito’. (AMARAL, 2011, p. 167, grifos nossos).

A observação profícua chama a atenção para a aplicação da teoria dos direitos
individuais no âmbito da relação jurídica, pois, de fato, a ideia de dominação e sujeição de um
sujeito pelo outro afronta a dignidade da pessoa humana e toda a conquista histórica
alcançada na teoria dos direitos fundamentais, que por estarem na Constituição irão
condicionar toda a construção e aplicação do direito.
Feitas estas observações, passaremos a estudar a teoria da relação jurídica segundo
Pietro Perlingieri.
6.4.3.5 Teoria da relação jurídica segundo Pietro Perlingieri
A compreensão da teoria do autor italiano Pietro Perlingieri nos exige, antes de mais
nada, a compreensão relacional entre fato e efeito jurídico, ou entre o ser e o dever-ser de que
trata Kelsen.
O fato, enquanto fato natural, não tem importância para o direito. Para ser um
relevante jurídico, o fato deve se enquadrar em uma norma abstratamente prevista no
ordenamento jurídico.
Com a adequação ou subsunção perfeita entre o fato natural e a norma jurídica, surge
o fato jurídico, que é aquele fato que tem importância para o Direito. O fato natural está no
mundo do ser e a norma jurídica no mundo do dever- ser. A norma sem o fato leva à
esterilidade do direito e a relação entre o fato e a norma leva à produção de efeitos jurídicos.
Assim, o efeito jurídico é a consequência ou resultado imputado pela lei a um determinado
fato. Portanto, da relação entre um fato e uma norma surgirá um efeito jurídico, cuja
consequência será um novo fato, que se se enquadrar numa norma jurídica produzirá um novo
efeito jurídico. Segundo o civilista italiano
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O efeito jurídico é um dever-ser. [...] O efeito é instrumento de avaliação do agir
humano entendido segundo categorias. O conceito geral de tais categorias é a
situação jurídica. O efeito é, portanto, um conjunto simples ou complexo de
constituição, modificação ou de extinção de situações jurídicas. Fazem parte geral
do conceito de situação jurídica, por exemplo, o direito subjetivo, o poder jurídico
(potestá), o interesse legítimo, a obrigação, o ônus, etc.: trata-se sempre de situações
subjetivas. A eficácia do fato com referência a um centro de interesses que encontra
a sua imputação em um sujeito destinatário, traduz-se em situações subjetivas
juridicamente relevantes. (PERLINGIERI, 2002, p. 105)

Uma primeira observação se faz importante, pois o autor utiliza de forma indiferente
as expressões situação jurídica e situação subjetiva. Neste ponto será utilizado o termo
situação subjetiva para distinguir da situação jurídica genérica utilizada pelos autores
anteriores.
Outro ponto a se destacar é que a situação subjetiva vai se originar de um fato
jurídico. Como o autor identifica a crise da noção do direito subjetivo, a disputa por sua
definição e sua feição egoística, prefere se utilizar do vocábulo interesse (PERLINGIERI,
2002).
Dessa forma, a situação subjetiva seria um centro de interesses (direitos subjetivos
para a doutrina tradicional) representado por poderes, obrigações, ônus, dentre outros, a que o
ordenamento jurídico confere proteção. Protege-se esse centro de interesses ou esta situação
subjetiva, porque ela atende tanto um interesse do particular quanto um interesse da própria
coletividade. Portanto, o interesse é o núcleo da situação subjetiva.
Apesar de a situação subjetiva dar contorno ao comportamento dos sujeitos, por ser
um centro de interesses dos indivíduos tutelados pelo ordenamento jurídico, Perlingieri (2002,
p.107) afirma que “o sujeito não é elemento essencial para a existência da situação, podendo
existir interesses- e, portanto, situações – que são tutelados pelo ordenamento jurídico apesar
de não terem ainda um titular”, exemplificando tal hipótese com a doação em favor de
nascituros. Ensina, ainda, que “o aspecto essencial das situações subjetivas é, enfim, aquele
normativo ou regulamentar; é ele que atribui relevância jurídica à situação”.
O interesse, então, é o centro da situação subjetiva. Para o autor, interesse é sinônimo
de poderes, ônus, e obrigações, sendo titular destes poderes as partes de uma relação jurídica.
A situação jurídica de que fala Perlingieri (2002) dá lugar a situações subjetivas complexas,
da mesma forma como foi explicada por José Oliveira Ascensão.
O autor italiano (PERLINGIERI, 2002, p.107) conclui que nesta perspectiva “a
situação constitui uma norma de conduta que pode significar atribuição ao sujeito [...] do
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poder às vezes de realizar, outras, de não realizar determinados atos ou atividades” no seu
interesse ou no interesse de terceiros.
Dentro da proposta deste estudo, não interessam as situações unissubjetivas. Sendo
as situações subjetivas um centro de interesses (que a doutrina tradicional chamaria de centro
de direitos subjetivos), o que desperta atenção é a relação entre as situações subjetivas.
Segundo o próprio Perlingieri, na relação jurídica, pode-se identificar uma função e
uma estrutura. No aspecto estrutural, a relação é a conexão entre as situações subjetivas e no
aspecto funcional a regulamentação das situações pelo ordenamento jurídico, seu aspecto
principal ou essencial como se acaba de verificar, entendendo a relação como disciplina,
como “normativa que constitui a harmonização (contemperamento) das situações subjetivas”,
conforme o autor. (PERLINGIERI, 2002, p. 116)
A teoria de Perlingieri (2002) é superior à teoria personalista, pois esta última exige a
presença de sujeitos nos polos da relação jurídica, trabalhando com a concepção artificiosa de
sujeito indeterminado no caso dos direitos reais e de personalidade. De igual forma, por outro
lado, é mais densa que a de José de Oliveira Ascensão que defende uma situação anômala de
mera organização objetiva ou suspensão da relação jurídica na falta provisória do sujeito,
como na hipótese da herança jacente (a hipótese de direito subjetivo sem sujeito deixa vazio o
polo da relação, o que leva à inexistência da própria relação. Vale dizer, explica a existência
da relação jurídica com sua inexistência, ainda que temporária).
Já o doutrinador iataliano se utiliza da figura do centro de interesses para representar
a categoria da situação subjetiva, em que a figura do sujeito é acidental, preenchendo, assim,
hipóteses em que a teoria personalista e o próprio José de Oliveira Ascensão encontram
dificuldades em explicar.
Portanto, se a figura do sujeito é elemento acidental, sendo este substituído pelo
centro de interesses ou situação subjetiva, afastando a concepção Winsdscheidiana de relação
jurídica intersubjetiva, a teoria de Perlingieri coloca a relação jurídica no centro do direito
civil, podendo ser definida como uma vinculação entre situações subjetivas. Assim explica o
autor italiano:
As situações subjetivas encontram a sua justificação e o seu ponto de confluência na
relação jurídica. Esta deve ser colocada ao centro do direito civil, apesar da
manualística moderna, contrariamente à menos recente, não lhe atribuir a devida
importância. Na maioria das vezes, a atenção detémse nas situações individualmente
consideradas, independentemente das suas relações individualmente consideradas,
independentemente de suas relações, enquanto que seria necessário não se limitar à
análise de cada direito e obrigação, mas, sim, examinar as suas correlações. Não é
suficiente aprofundar o poder atribuído a um sujeito se não se compreendem ao
mesmo tempo os deveres, as obrigações, os interesses dos outros. Em uma visão
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conforme os princípios da solidariedade social, o conceito de relação representa a
superação da tendência que exaure a construção dos institutos em termos exclusivos
de atribuição de direitos. O ordenamento não é somente um conjunto de normas,
mas também um sistema de relações: o ordenamento, no seu aspecto dinâmico,
não é nada mais do que nascimento, atuação, modificação e extinção de relações
jurídicas, isto é, o conjunto de suas vicissitudes. (PERLINGIERI, 2002, p.116,
grifos nossos).

Desta forma, terminado o estudo da relação jurídica, é mister estudar o direito
subjetivo e sua incidência no processo, antes de verificar se, pela análise sob alguma outra
perspectiva, o aspecto correlacional das partes no processo poderia continuar a ser estudado
sob o manto da relação jurídica.
6.5 Teorias sobre o direito subjetivo
O motivo pelo qual Aroldo Plínio Gonçalves e toda a doutrina processual que
superou a doutrina de Bülow e seus discípulos afastaram a relação jurídica do processo se
funda na noção pandectística alemã de direito subjetivo como significado de vinculação,
poder, opressão, dominação, força imperativa, obrigação, subordinação sujeição de vontade e
exigibilidade sobre a conduta de outrem que o conceito tradicional de direito subjetivo
carrega. Segundo Caio Mário da Silva Pereira
Direito subjetivo é facultas agendi [...]. A matéria porém é fonte de numerosas
controvérsias e divergências, a começar da sua existência mesma, negada por Duguit
e Kelsen, fundados em motivos diferentes, e a terminar na sua caracterização
jurídica, situada no plano volitivo por Windscheid, no teleológico por Ihering, ou na
conjugação de ambos por Salleiles, Jellinek, Michoud.” (PEREIRA, 2005, p. 31).

Assim, em razão do seu aspecto psicológico e volitivo, se destaca, em Savigny e
Windscheid, a vontade, fazendo com que, para este último autor alemão, direito subjetivo
traduzisse a ideia de poder ou domínio da vontade reconhecidos pelo ordenamento jurídico.
Com isso foi possível fazer a distinção entre direito subjetivo e direito objetivo,
aquele sendo a própria facultas agendi e este se confundindo com o próprio ordenamento
jurídico.
Duguit nega a existência do direito subjetivo, eliminando de sua caracterização o
elemento volitivo, entendendo que é a norma jurídica que vai regular o comportamento do
indivíduo e não a sua vontade. Segundo Caio Mário da Silva Pereira (2005, p.32), Duguit
“substitui, então, a noção de direito subjetivo pela de situação jurídica, que é a mesma regra
objetiva, vista do lado do indivíduo”.
Kelsen, como mostrado, destaca o ordenamento jurídico em detrimento do indivíduo,
pois aquele disciplina a conduta humana, não havendo que se fazer a referida distinção, pois o
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direito seria próprio Estado. O autor, na relação direito-dever, afirma que o direito é mero
reflexo do dever, sendo que é este o que deriva da norma e não aquele. Em suas palavras,
ensina que
Esta situação designada como “direito” ou “pretensão” de um indivíduo, não é
porém, outra coisa senão o dever do outro ou dos outros .Se, neste caso, se fala de
um direito subjetivo ou de uma pretensão de um indivíduo, como se este direito ou
esta pretensão fosse algo de diverso do dever do outro (ou dos outros), cria-se a
aparência de duas situações juridicamente relevantes onde só uma existe. A situação
em questão é esgotantemente descrita com o dever jurídico do indivíduo (ou dos
indivíduos) de se conduzir por determinada maneira em face de um outro indivíduo.
Dizer que um indivíduo é obrigado a uma determinada conduta significa que, no
caso da conduta oposta, se deve verificar uma sanção; o seu dever é a norma que
prescreve esta conduta enquanto liga uma sanção à conduta oposta. [...] Se se
designa a relação do indivíduo, em face do qual uma determinada conduta é devida,
com o indivíduo obrigado a essa conduta como “direito”, e este direito é apenas um
reflexo daquele dever. (KELSEN, 2003, p. 142-143).

Caio Mário da Silva Pereira (2005) critica esta visão antissubjetivista de Kelsen e
Duguit já que o ordenamento jurídico não pode conduzir apenas à existência de deveres, com
o direito subjetivo considerado mero reflexo do dever.
Apesar disso, não conseguem os autores apontados eliminar o aspecto individual ou
humano da ordem jurídica, pois as normas acabam por regular a conduta do homem.
Na verdade, a concepção pandectística de direito subjetivo como poder e dominação
levou a esta reação visceral por parte da doutrina. Segundo Perlingieri (2002, p. 121), o direito
subjetivo “nasceu para exprimir um interesse individual e egoísta”, preferindo, por isso, se
referir a situações subjetivas complexas como centro de interesses.
Entretanto, a concepção do direito subjetivo dentro de uma visão constitucional e na
perspectiva dos direitos fundamentais é apta por eliminar a ideia de dominação e poder da
concepção tradicional.
Nesta ordem de ideias, ensina Caio Mário da Silva Pereira (2005, p. 33) que “[...] o
direito subjetivo não é expressão ilimitada do poder individual, capaz de se exercer com o
sacrifício dos outros indivíduos ou de maneira absoluta”, pois não é possível desvincular o
direito do indivíduo. Acrescenta o autor, com apoio em Dabin, que a construção do
ordenamento jurídico pressupõe “os direitos subjetivos em sentido moral, expresso nas regras
de garantia (os chamados “direitos do homem”) e os direitos subjetivos em sentido jurídico,
que são as prerrogativas do indivíduo asseguradas pelo direito objetivo”.
Afastada a ideia de negação do direito subjetivo, bem como sua concepção
tradicional, é necessário prosseguir com sua evolução.

162

Contrário à ideia de direito subjetivo como poder conferido pela ordem jurídica,
consoante a teorização de Windscheid, foi Ihering quem definiu direito subjetivo como
interesse juridicamente protegido.
Para Ihering, o direito subjetivo seria formado por um elemento substancial e outro
formal. O primeiro seria o fim prático do direito e o último se consubstanciaria na proteção
conferida pelo Estado por meio do direito de ação, sendo este último aspecto a grande
influência em Alexy (2008) para construir sua teoria sobre o aspecto procedimental dos
direitos fundamentais, como será estudado oportunamente.
A teoria de Ihering também sofreu críticas por não revelar o meio para alcançar o fim
ou objetivo do direito. Orlando Gomes (2010, p. 83) glosa ambas as teorias em razão de sua
incompletude ou unilateralismo, pois segundo ele “a de Ihering leva em conta apenas o fim
sem indicar os meios para alcançá-lo. A de Winscheid aponta os meios, mas silencia quanto
aos fins.”
Essa incompletude levou ao surgimento das teorias ecléticas ou mistas, cujo autor de
maior destaque foi Jellinek. A saída encontrada pelo autor alemão foi construir uma
justaposição das teorias anteriores. Assim, direito subjetivo passaria ser um interesse
juridicamente protegido mediante um poder atribuído à vontade do indivíduo. Juntando os
elementos sem redefinir os institutos, a teoria de Jellinek sofre com os demais problemas
enfrentados pelas teorias de seus antecessores.
Segundo José de Oliveira Ascensão (2010, p.55), a primeira parte da teoria de
Jellinek “é verdadeira, mas incaracterística, pois todas as posições subjetivas existem para a
proteção de interesses”, restando, portanto, novamente o direito subjetivo como facultas
agendi ou domínio da vontade, o que leva o autor (ASCENSÃO, 2010, p.55) a afirmar que
“mas como quem age pode não ser o titular do interesse, ficamos sem poder de novo
distinguir o direito subjetivo de tantos poderes de agir conferidos pela ordem jurídica”.
O autor também critica o que chama de desvio normativista por não destacarem seus
seguidores como ponto principal a posição do indivíduo na relação jurídica, conferindo
excessivo destaque ao ordenamento jurídico para dizer ser a norma o que constitui a relação
jurídica.
Diante disso, José de Oliveira Ascensão vai reconstruir as bases do direito subjetivo
estribado nos autores lusitanos Gomes da Silva e Castro Mendes, que partem da noção de bem
para entender direito subjetivo como uma posição de vantagem derivada de uma afetação
jurídica de um bem, pois os direitos vão se distinguir pelo bem que constitui seu objeto.
Segundo José de Oliveira Ascensão,
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Sem dúvida que há na teoria de Gomes da Silva uma objetivação do direito
subjetivo. Realiza como que uma autonomização do complexo orgânico que o
direito subjetivo implica, o que se afasta um tanto da caracterização da própria
posição do sujeito. Mas a posição de Gomes da Silva não é normativista, porque
procura sempre descrever a realidade concreta do que cabe ao titular e não as
normas ou reflexos destas (ASCENSÃO, 2010, p. 57)

Acontece que a existência de um bem não é pressuposto da noção de direito
subjetivo. Onde haveria um bem na noção de direito potestativo? Se o bem for indispensável à
caracterização do direito subjetivo, os direitos potestativos deixarão de integrar essa categoria.
Existem direitos potestativos vinculados a um bem, como no caso dos direitos reais de
aquisição. No entanto, qual seria o bem na hipótese de um processo judicial cujo objeto é o
divórcio? A sentença terá natureza constitutiva negativa e modificará uma situação jurídica,
não havendo, por isso, que se falar em bem como pressuposto do direito subjetivo.
José de Oliveira Ascensão (2010, p.63) ensina que “a ordem normativa é cada vez
mais abstrata. As relações sociais [...] tendem cada vez mais a realizar-se através de
ordenações virtuais [...]. Esse mundo virtual não se compreende com a noção, ainda muito
terra a terra, de afetação de um bem”.
Em razão disso, foi feita a crítica a Fazzalari e a Aroldo Plínio que consideram a
posição jurídica de vantagem como posições unissubjetivas, consideradas isoladamente, e
ainda vinculadas necessariamente a um bem, não resolvendo, assim, todos os casos.
Em verdade, há a possibilidade de haver direitos subjetivos não afetados a um bem.
Não se pode confundir, aqui, “bem” como objeto processual em sentido amplo ou res in
iudicium deducta, pois o “bem” referido é o da relação de direito material, ou mais
especificamente, estudado em referência ao direito subjetivo.
Assim, acolhemos a compreensão de direito subjetivo adotada por José de Oliveira
Ascensão, que se aproveita dos ensinamentos de Savigny e Ihering, preenchendo a lacuna
deixada pelas teorias destes e de Jelinnek (que apenas aglutinou estas últimas), com base nos
estudos de Gomes da Silva, que tenta explicitar o que é o interesse protegido pelas posições
jurídicas de vantagem, na seguinte explicação:
Direito subjetivo é assim uma posição individual e concreta que assegura um circulo
de autodeterminação, no sentido de uma atuação livre para a prossecução de
interesses próprios, ainda que por interposição de uma vontade alheia. Sendo que
livre não é sinônimo de arbitrário. Podemos defini-lo como uma posição concreta de
contagem (sic), de pessoas individualmente consideradas, resultante da afetação de
meios jurídicos, para permitir a realização de fins que a ordem jurídica aceita como
dignos de proteção. (ASCENSÃO, 2010, p. 65).
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Para os objetivos propostos pelo presente trabalho, basta identificar a existência e a
compreensão tanto da relação jurídica como do direito subjetivo. Ambos vão ter seu ponto de
contato no centro de interesses ou situação subjetiva a que se referiu Perlingieri.
Frente às diversas teorias sobre relação jurídica e direito subjetivo, o foco desta
investigação consiste na verificação de problemas de linguagem, o que será feito analisando
os estudos de Genaro Carrió (1990) sobre direito e linguagem, bem como a Teoria de W.N.
Hohfeld (1968), que defende uma utilização criteriosa do termo direito subjetivo, dever
jurídico e suas palavras sinônimas por meio de uma solução retificadora.
Tal solução reconstrói e identifica o núcleo do significado central de cada uma das
palavras que toma em sua tabela de correlativos e opostos, cujo objetivo final é estancar o
caos terminológico que impera no âmbito das relações jurídicas, empregando-as de acordo
com as peculiaridades de cada situação. Tal fato nos permitirá, ainda, identificar ou não a
manutenção da relação jurídica, não no conceito, mas na justificação do elo processual entre
as partes do processo.
6.6 Notas sobre a linguagem
Pelo o que se estudou até o presente momento neste trabalho sobre a caracterização e
os contornos da relação jurídica e sobre a noção de direito subjetivo, cujo objetivo final é
verificar a permanência ou não de relações jurídicas entre as partes no processo, pode-se
inferir que o problema real é conceitual e de linguagem. A respeito do tema, o jurista
argentino Genaro Carrió ensina que
El lenguaje es la más rica y completa hierramienta de comunicación entre los
hombres. No siempre, empero, esa herramienta funciona bien. Uma comunicación
lingüística puede resultar frustrada: el destinatário de ella puede sentirse perplejo
ante el alcance de las expresiones que ha escuchado o leído. (CARRIÓ, 1990, p.
17)23

Segundo o autor, para desfazer essa perplexidade é necessário perguntar com que
“força” se deve entender a expressão do outro interlocutor, bem como o que ele quis dizer
com determinada palavra ou expressão.
No primeiro momento, Carrió (1990, p.18) afirma que está “[...] preguntando qué
cosa, de las tantas que se pueden hacer com las palabras, acaba de hacer mi interlocutor al

23

A linguagem é a mais rica e completa ferramenta de comunicação entre os homens. Nem sempre, contudo,
essa ferramenta funciona bem. Uma comunicação linguística pode resultar frustrada; seu destinatário pode se
sentir perplexo ante o alcance das expressões que haja escutado ou lido. (Tradução livre)
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decir lo que dijo, em las circunstancias y em la forma em que lo dijo”.24 Já no outro
momento, com a descoberta da força da expressão ou de sua carga emotiva, ensina o autor
que “no sé qué es lo que me han perguntado o sugerido. Ya sé que es um pedido o uma
prohibición, pero no sé bien que é lo que me piden o prohíben”. (CARRIÓ, 1990, p.18)25
Dentre as possíveis formas em que se pode classificar o uso da linguagem, e
reconhecendo a falibilidade e subjetivismo de todas elas, Carrió (1990) faz a seguinte
classificação: (i) uso descritivo, que é própria da linguagem científica, em que se fazem
presentes assertivas em relação às quais há sentido em se perguntar se são verdadeiras ou
falsas; (ii) uso expressivo, cujo objetivo é demonstrar sentimentos, não tendo lógica se
perguntar sobre a veracidade ou falsidade da asserção, em função de seu caráter poético; (iii)
uso diretivo da linguagem, quando há uma ordem ou determinação a uma pessoa, o que retira
igualmente o sentido de se descobrir a respeito da veracidade ou falsidade do comando e (iv)
uso operativo da linguagem, que acaba por externar um estado de espírito ou de ânimo, cuja
realização é incerta. Nosso objeto de estudo, portanto, é a linguagem descritiva.
Quando se pretende descobrir a força ou peso com que determinada palavra foi dita,
o critério gramatical não é o guia mais seguro para lograr este objetivo e evitar o erro
interpretativo, bem como a compreensão das palavras. Com efeito, tal método é mais neutro e
descarregado de qualquer conotação ou sentido figurado, pois estes matizes não estão nas
palavras em si, mas no uso que o interlocutor dá a determinado vocábulo. Assim, segundo o
autor platino (1990), o que leva à insuficiência do critério gramatical é a possibilidade do uso
emotivo da linguagem, como se dá, por exemplo, no discurso político.
Dessa forma, a possibilidade da utilização emotiva das palavras é um dos problemas
do uso da linguagem e de sua compreensão, dizendo respeito à forma como se recebe
determinada afirmação, se como uma determinação imperativa ou se como um pedido, se
como elogio, se como deboche.
Superado esse problema, resta ainda descobrir não mais a força ou peso com que o
comunicador quis utilizar em determinada palavra, ou ainda se o que ele disse foi uma ordem,
um pedido ou uma instrução, mas o que ele quis dizer com determinada palavra contida
naquela ordem ou solicitação. Neste caso, três são as principais causas da perplexidade ou
confusão linguística: (i) o uso de palavras com sentido genérico; (ii) o uso de palavras com
sentido ambíguo e (iii) e o uso de palavras fluidas ou com imprecisão de sentido.
24

“[...] perguntando que coisa, de tantas que se podem fazer com as palavras, acaba de fazer o meu interlocutor
ao dizer o que disse, nas circunstâncias e na forma que disse” (Tradução livre)
25
“[...] não sei o que é o que tenham me perguntado ou sugerido. Já sei que é um pedido ou uma proibição, mas
não sei bem o que é o que me pedem ou proíbem”. (tradução livre).
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Na primeira hipótese, ensina Carrió (1990) que a pobreza da linguagem impede que
se tenha uma palavra para cada objeto ou para cada propriedade de um objeto. Em razão
disso, acaba-se por utilizar palavras genéricas, que aludem a categorias ou famílias de objetos
e propriedades, que são “palabras clasificadoras, donde se halla la raiz de ciertas
incertidumbres que puedem, y seulen, frustrar uma comunicación lingüística.” (CARRIÓ
1990, p.27) 26
Mesmo pertencendo a um grupo ou classe de palavras, que comportam regras de
aplicação, e, ainda, possuindo propriedades em comum a generalidade das palavras leva a
equívocos de compreensão e entendimento.
A utilização metafórica das palavras também pode gerar confusões. A ambiguidade
ou inúmeros sentidos de determinada palavra levam a confusões na linguagem. Carrió (1990)
cita o vocábulo rádio, que pode significar uma emissora, um aparelho doméstico, um
elemento químico ou ainda um osso do antebraço humano.
Para o Sociólogo do Direito, a situação e o contexto linguístico que os interlocutores
estarão inseridos resolvem um grande número de casos. Entretanto, no âmbito científico como
o do direito, a ambiguidade, bem como o uso equivocado de determinadas palavras podem
gerar uma compreensão equivocada, que levará a uma conclusão igualmente errada,
principalmente quando determinada palavra não guarda propriedades comuns e comporta uma
multiplicidade de aplicações, como é o caso do vocábulo jogo (fala-se em jogo de futebol,
mas não se utiliza da mesma expressão para se falar em jogo de boxe ou jogo de corrida), cujo
exemplo Carrió (1990) toma de Wittgenstein (1979).
Segundo o autor (1990, p.31), nos casos de ambiguidade, além do contexto e da
situação em que se encontram os interlocutores, “las dificuldades prácticas puden superarse si
tomamos la precaución de precisar, em todos los casos de possible duda, el sentido com que
hemos empleado tal o cual palabra o expresión”.27
Entretanto, o problema da linguagem não se resume à utilização de palavras
genéricas e ambíguas, havendo ainda a existência de palavras vagas, falando o autor em
fluidez da linguagem natural.
Na presente situação, sabe-se quando aplicar uma palavra ou se não tem dúvida de
sua “força”. Em alguns casos, sabe-se exatamente seu significado, mas em outros não. Em

26

[...] “palavras classificadoras, onde se fala da raiz de certas incertezas, que podem, e freqüentemente, frustram
uma comunicação linguística.” (Tradução livre)
27
As dificuldades práticas podem se superar se tomarmos a precaução de precisar, em todos os casos de possível
dúvida, o sentido com que tenhamos empregado esta ou aquela palavra ou expressão. (Tradução livre)
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razão da completude da explicação do mestre argentino, pede-se vênia para transcrever sua
exposição sobre esse fenômeno e seus problemas, ao dizer que
Hay veces em que las vacilaciones que suscita la aplicación de um rótulo general a
um hecho o fenómeno concreto se originam en que los casos típicos están
constituídos por un conjunto de características o propiedades que alli aparecen
estructurados o combinados en uma forma especial, y no resulta claro si el critério
implícito em el uso del término considera a todas ellas, o sólo a algunas, condición
necesaria y suficiente para su ‘correcta’ aplicación. El problema irrumpe com la
aparición de los casos marginales o atípicos, en los que faltam algunas propiedades,
por lo común concomitantes, o está presente una adicional, de carácter insólito.
(CARRIÓ, 1990, p.32)28

Assim, o grande problema da fluidez é que nos casos típicos em que estes termos são
aplicados estão presentes características e propriedades explícitas que nos levam a
compreender o sentido da palavra, mas quando estas estão implícitas, não se sabendo se todas
elas foram consideradas pelo emissor, passa-se a pressupor sua presença.
A revelação de todas as nuances e características de determinado contexto seria uma
condição necessária para evitar os referidos problemas. Mas, ainda, segundo Carrió (1990), a
confusão se faz maior quando faltam algumas propriedades ou surge uma nova característica
não considerada nem explicitamente, e aquela utilização vocabular, que antes era bem
compreendida, passa não mais a ser.
Faltaria nas palavras, dotadas de fluidez, limites precisos, pois eles sempre terão um
núcleo comum acompanhado de uma zona cinzenta ou de penumbra. Entretanto, segundo o
mestre argentino, todas as palavras são potencialmente vagas, sustentando com base em
Waismann e Carnap a existência de uma textura aberta da linguagem, assim expondo sua tese,
Hay un foco de intensidad luminosa donde se agrupam los ejemplos típicos, aquellos
frente a los cuales no se duda que la palabra es apicable. Hay una mediata zona de
oscuridad circundante donde caen todos los casos en los que no se duda que no lo es.
El tránsito de uma zona a otra es gradual; entre la total luminosidad y la oscuridad
total hay una zona de penumbra sin límites precisos. Paradójicamente Ella no
empieza ni termina en ninguna parte, y sin embargo existe. Las palabras que
diariamente usamos para aludir al mundo en que vivimos y a nosotros mismos
llevan consigo esa imprecisa aura de imprecisión. [...] Esta característica de
vaguedad potencial que los lenguajes naturales necesariamente exhíben ha sido

28

Há vezes em que as hesitações que suscita a aplicação de uma palavra geral a um feito ou fenômeno concreto
se originam no fato de que os casos típicos estão constituídos por um conjunto de características ou propriedades
que ali aparecem estruturados ou combinados em uma forma especial, e não resulta claro se o critério implícito
no uso do termo considera todas elas, ou só algumas, condição necessária e suficiente para sua ‘correta’
aplicação. O problema surge com a aparição dos casos marginais ou atípicos, nos quais faltam algumas
propriedades, geralmente concomitantes, ou está presente uma, de caráter insólito. (Tradução livre)
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llamada por Waismann ‘la textura abierta del lenguaje’. Carnap alude al mismo
fenómeno cuando habla de ‘vaguedad intensional’. (CARRIÓ, 1990, p. 33-35)29

O desenvolvimento social e científico faz surgir novas palavras que exigem nova
conformação no uso de termos há muito existentes, pois é impossível que suas condições e
critérios de aplicação sejam sempre antevistos ou considerados.
Podem surgir, outrossim, novos contextos, os quais Carrió (1990) denomina de casos
insólitos , e aquelas palavras e expressões em relação às quais acredita-se compreender todas
as condicionantes torna-se uma palavra dotada de vagueza, revelando o acerto da
identificação de que todas as palavras são potencialmente vagas. Sobre esse fenômeno, ao
qual Carrió chama de enfermidade incurável das linguagens naturais, assim conclui o autor:
No disponemos de um critério que nos sirva para incluir o excluir todos los casos
posibles, por la sencilla razón de que no podemos prever todos los casos posibles.
No podemos agotar la descripción de um objeto material ni, por lo tanto, formular
una lista completa de todas las propiedades em relación com las cuales pueden
reegistrarse variantes o combinaciones de eventual relevância. Estas aptitudes no
Forman parte del equipo de los seres humanos ni pueden adquirirse mediante algún
adiestramento especial. Es por ello que las palabras presentan esta característica de
vaguedad potencial o textura abiertas; y es por ello también, que tal característica
constituye, por decir así,, uma enfermedad incurable de los lenguajes naturales.
(CARRIÓ, 1990, p.36).30

Uma vez identificadas as características e problemas da linguagem natural, há que se
verificar se o mesmo ocorre na linguagem científica e, portanto, no direito. Há de se observar
que o linguajar científico é composto tanto da linguagem natural quanto pelo vocabulário
técnico. Um dos grandes problemas no campo das ciências é a utilização de palavras da
linguagem comum para identificar fenômenos científicos.
Ademais, mesmo um termo científico pode ser dotando de generalidade,
ambiguidade e fluidez. Também a mudança de um paradigma, como já estudado, pode trazer
29

Há um foco de intensidade luminosa onde se agrupam os exemplos típicos, aqueles frentes aos quais não se
duvida que a palavra é aplicável. Há uma zona mediata envolvida de obscuridade, onde caem todos os casos em
que não há dúvida de que não são típicos. O trânsito de uma zona a outra é gradual; entre a total luminosidade e
a total obscuridade há uma zona de penumbra sem limites precisos. Paradoxalmente, ela não começa nem
termina em nenhuma parte, não obstante exista. As palavras que diariamente usamos para aludir ao mundo em
que vivemos e a nós mesmos levam consigo essa imprecisa áurea de imprecisão [...]. Esta característica de
fluidez potencial que as linguagens naturais necessariamente exibem tem sido chamadas por Waismann de ‘a
textura aberta da linguagem’. Carnap alude ao mesmo fenômeno quando fala de ‘fluidez intencional’. (Tradução
livre)
30

Não dispomos de um critério que nos sirva para incluir ou excluir todos os casos possíveis, pela singela razão
de que não podemos prever todos os casos possíveis. Não podemos esgotar a descrição de um objeto material
nem, portanto, formular uma lista completa de todas as propriedades em relações às quais podem registrar-se
variantes ou combinações de eventual relevância. Estas habilidades não formam parte do grupo de seres
humanos nem podem adquirir-se mediante algum adestramento especial. É por isso que as palavras apresentam
esta característica de vagueza potencial ou textura aberta, e por isso, também, que tal característica constitui, por
assim dizer, uma enfermidade incurável da linguagem natural. (Tradução livre)
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uma nova conformação para um vocábulo como aconteceu com o termo liberdade, que, como
explicado por Benjamin Constant em 1819 em seu articulado “The Liberty of the Ancients
Compared with that of the Moderns”, para os antigos estava associada à noção de democracia
e participação no processo político, enquanto que para os modernos (em sua época os liberais
e positivistas) estava associada à ideia de direitos e garantias individuais para o ser humano.
Hoje, a ideia de democracia está indissociavelmente ligada à ideia de fiscalização e
participação dos indivíduos na formação da vontade estatal.
Passa-se, portanto, a estudar a relação entre linguagem e direito.
6.7 Nota sobre a linguagem e o Direito
Em razão das características de generalidade, ambiguidade, fluidez e potencial
vagueza das palavras, a sua utilização no campo científico deve vir acompanhada de um
profundo rigor linguístico, principalmente no campo jurídico, campo fértil para a utilização
emotiva das palavras, em razão de sua interdependência com as diversas ciências humanas e a
regulação direta da conduta humana.
Calmon de Passos ilustra como os juristas são traídos pela utilização das palavras em
razão do desconhecimento do vocabulário técnico, destacando que elas nada produzem, sendo
nada mais que projeções de nosso alterego
Nada é mais traiçoeiro do que se acreditar saber o exato significado de palavras
qualificadas como "corriqueiras", de tão utilizadas no quotidiano. Quando paramos
para refletir ou somos questionados, verificamos saber menos sobre elas do que
sabemos a respeito das que se mostram raras, sofisticadas e esotéricas. Esse risco se
torna ainda muito maior entre os juristas. Não só acreditamos saber o real
significado do "varejo" de nosso jargão técnico, mas terminamos por acreditar nas
palavras, enquanto apenas palavras, utilizando-as à moda de instrumentos, como se
pudessem produzir algo, ou fossem matéria prima com que se produzisse algo, à
semelhança do barro, da madeira e da pedra. As palavras, em verdade, apenas
permitem que o nosso sonho, nosso desejo, nosso querer e nosso saber viajem para
fora de nós mesmos e aterrissem no outro, abastecendo-se para a viagem de volta,
com o sonho, o desejo, o querer e o saber que povoam o seu mundo pessoal. As
palavras são apenas os sacramentos do significado e da intenção que imprimimos à
nossa conduta e comunicamos aos outros, buscando entretecer o mundo da
convivência humana. (PASSOS, 2002, on line).

Já o jurista norte-americano James Bradley Thayer reconhece os problemas e
malefícios que o uso equivocado da linguagem pode trazer para o direito, identificando a
necessidade de constantemente se purificar a utilização dos termos jurídicos para serem
empregados com exatidão, assim se expressando:
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A medida que nuestro derecho se desarrolla se hace cada vez más importante dar
carácter definido a su fraseologia; las distinciones se multiplican, surgen nuevas
situaciones y complicaciones de hecho, y el viejo equipo de ideas, distinciones y
frases tiene que ser cuidadosamente revisado. El derecho no difiere tanto de otros
temas de estúdio como para que la claridad de pensamiento no signifique una
poderosa ayuda para aprehenderlo. Si las palabras en el uso jurídico común son
usadas con exactitud, es bueno saberlo; si no son usadas así, también es bueno
saberlo y señalar cómo se las usa. (THAYER, 1898, apud HOHFELD, 1968, p.46).31

Genaro Carrió entende que da mesma forma que, na linguagem comum, grande parte
das disputas jurídicas acontece pela falta de clareza, pela imprecisão e pelo uso
indiscriminado de determinados termos jurídicos. Para solucionar esse problema, Carrió
sugere sejam feitas pelos juristas uma série de perguntas como
que es esto? Es una aserción, es decir, un enunciado que se propone um cierto estado
de cosas? O es uma recomendación disfrazada bajo la forma de uma aserción, esto
es, um enunciado que disimuladamente trata de ensalzar cierto estado de cosas
“describiéndolo” com lenguaje aprobatório? O es um anuncio o advertência de que
tal palabra será utilizada exclusivamente con determinado sentido? O es uma
definición que simplesmente recoge el uso central o típico de um vocablo? O es uma
definición persuasiva, esto es, um recurso técnico que emplea el autor para obtener
que el lector apruebe sus tesis, colocandolas bajo el manto protetor de alguna
palabra rica em carga emotiva y pobre em significado descriptivo? O es outro tipo
de aserción o de definición, caracterizado por el uso de afirmaciones paradojicas que
no tiene outro fin que el de subrayar algo importante que hasta esse entonces los
teóricos habían desatendido? (CARRIÓ, 1990, p. 25-26)32.

Na nota preliminar da obra “Conceptos Jurídicos Fundamentales” do norteamericano Wesley Newcomb Hohfeld, Genaro Carrío ao abordar a linguagem jurídica, ensina
que, no ordenamento jurídico, há condutas proibidas, permitidas e obrigatórias, denominandoas de qualificativos deônticos.
Como estes qualificativos não encerram todas as expressões utilizadas pelos juristas,
faz-se a classificação delas em expressões “A”, “B”e “C”. As Expressões “A” são os termos
deônticos mais gerais e declinados acima: o proibir, o permitir e o obrigar. No lado oposto,
31

À medida que nosso direito se desenvolve se faz cada vez mais importante dar caráter definitivo a sua
fraseologia; as distinções se multiplicam, surgem novas situações e complicações de fato, e eu vejo grupo de
ideias, distinções e frase têm que ser cuidadosamente revisados. O direito não difere tanto de outros temas de
estudo para que a clareza de pensamento não signifique uma poderosa ajuda para aprendê-lo. Se as palavras no
uso jurídico comum são usadas com exatidão, é bom saber; se não são usadas assim, também é bom saber e
assinalar como se as utiliza. (Tradução livre)
32

O que é isto? É uma asserção, é dizer, um enunciado que se propõe a um certo estado de coisas? Ou é uma
recomendação disfarçada sob a forma de uma asserção, isto é, um enunciado que dissimuladamente trata de
ressaltar certo estado de coisas “descrevendo-o” com aprovação de linguagem? Ou é um anúncio ou advertência
de que tal palavra será utilizada exclusivamente em determinado sentido? Ou é uma definição que simplesmente
recorre ao uso central ou típico de um vocábulo? Ou é uma definição persuasiva, isto é, um recurso técnico que o
autor emprega para obter que o leitor aprove sua tese, colocando-a sob o manto protetor de alguma palavra rica
de carga emotiva e pobre de significado descritivo? Ou é outro tipo de asserção ou de definição caracterizado
pelo uso de afirmações paradoxais que não têm outro fim que o de destacar algo importante que até então os
teóricos não haviam entendido? (Tradução livre)
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estão as Expressões “C” de utilização ampla na dogmática jurídica, cuja finalidade é
descrever situações específicas (petição inicial, revelia, deserção, litisconsórcio, citação,
sentença e etc). Já as Expressões “B” são aquelas de nível intermediário, cujo âmbito de
aplicação ultrapassa vários ramos do Direito, como direito subjetivo, dever jurídico, ato ilícito
e etc. (CARRIÓ no Prefácio de HOHFELD, 1968).
Os teóricos gerais do Direito e o dogmata têm campo específico para desempenhar
suas funções respectivas. Carrió entende que o problema ocorre em duas situações: quando os
teóricos deixam de cumprir seu papel de criar termos mais esclarecedores para enriquecer a
ciência jurídica e quando o dogmata tenta excursionar neste terreno de criação e explicação,
assim, se expressando:
Em termines generales puede decirse que, mientras los juristas dogmáticos usan las
expresiones B al trabajar em sus respectivas disciplinas [...], los teóricos generales
del derecho mencionan tales expressiones B para elucidar su significado, sus
relaciones y sus criterios de aplicación. [...] (i) No siempre los autores de Teoria
General del Derecho se ocupan de elucidar nociones que son de uso frecuente entre
los juristas dogmáticos. [...] (ii) No siempre los juristas que trabajan em las
discipllinas dogmáticas se limitan a usarlas expresiones del tipo B. También
suelen ocuparse de ellas, com el propósito de definirlas y describir sus
relaciones recíprocas. (CARRIÓ no Prefácio de HOHFELD, 1968, p. 8-9, grifos
nossos).33

De acordo com Carrió, dentre as palavras que são comumente utilizadas de maneira
imprecisa e equivocada, na ciência jurídica, estão os termos “direito” e “dever” (que se
enquadram nas referidas expressões B), e todas as palavras que guardam em si um significado
idêntico, sendo o melhor exemplo de emprego da forma mais fungível e indiscriminada
possível de um termo, cuja consequência é levar ao caos conceitual.
O vocábulo “direito”, como se vê, leva à noção de pretensão, privilégio, poder e
imunidade, autorização, permissão, concessão, opção, autonomia, isenção dentre outros
sinônimos. Já o termo “dever” traduz a ideia de sujeição, obrigação e incompetência,
limitação, gravame, restrição dentre outros significados, e apesar de comportarem uma
aplicação sem critério pela maioria dos juristas, possuem campos diferentes de aplicação. Em
razão disso, explica o autor que

33

Em termos gerais, pode-se dizer que, embora os juristas dogmáticos usem as expressões B ao trabalhar suas
respectivas disciplinas [...] os teóricos gerais do direito mencionam tais expressões B para elucidar seu
significado, suas relações e seus critérios de aplicação. [...] (i) Nem sempre os autores da Teoria Geral do Direito
se ocupam de elucidar noções que são de uso frequente entre os juristas dogmáticos. [...] (ii) Nem sempre os
juristas que trabalham nas disciplinas dogmáticas se limitam a usar as expressões do tipo “B”. Também
frequentemente ocupam-se delas, com o propósito de defini-las e descrever suas relações recíprocas. (Tradução
livre)
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Esta es uma de las causas que explican por qué el positivismo jurídico, que há
pretendido redefinir “derecho” y las palabras satélites em términos
desprovidos de carga emotiva, há suscitado tantas incompresiones, cuando no
reacciones airadas. Resulta difícil eliminar el halo emotivo de uma palabra por via
de uma redefinición de su contenido desciptivo. No basta com anunciar que em
adelante la palabra se usará com tal o cual sentido, y que em esse sentido Ella carece
de implicaciones emotivas. Estas no pudem suprimirse por decreto, máxime si se
trata de términos incorporados desde tiempo inmemorial al lenguage cotidiano.
(CARRIÓ, 1990, p. 22-23, grifos nossos)34

A confusão criada pelo emprego indiscriminado do termo “direito” e a dificuldade de
se apreender seu significado também não passou despercebida por Kelsen, pois segundo ele
Fala-se, no domínio do Direito, de direito e dever, não de dever e direito (no sentido
subjetivo) como no domínio da Moral onde se acentua mais aquele do que este. Na
descrição do Direito, o direito (subjetivo) avulta tanto no primeiro plano, que o
dever quase desaparece por detrás dele e aquele - na linguagem jurídica alemã e
francesa - é mesmo designado pela própria palavra com que se designa o sistema das
normas que forma a ordem jurídica: pela palavra Recht (direito), droit. Para se
distinguir deste, tem o direito (Berechtigung), como direito “subjetivo” (ou seja,
pois, o direito de um determinado sujeito), de ser distinguido da ordem jurídica,
como Direito “objetivo.”. Na linguagem jurídica inglesa dispõe-se da palavra right
quando se quer designar o direito (subjetivo), o direito de um determinado sujeito,
para o distinguir da ordem jurídica, do Direito objetivo, da law. O entendimento da
essência do direito subjetivo é dificultado pelo fato de com esta palavra serem
designadas várias situações muito diferentes umas das outras. (KELSEN, 2003,
p. 140-141, grifos nossos)

Também José de Oliveira Ascensão (2010) ensina sobre a importância de se
delimitar de forma suficiente os pressupostos de determinada temática sem desconsiderar a
realidade que lhe é subjacente, ao afirmar que
O que é uma relação? Como todos os conceitos muito genéricos, também este é
extremamente difícil de fixar. Talvez por isso, os juristas costumam dá-lo por
suposto. Em face das divergências surgidas não podemos fugir a uma caracterização
mesmo que sumária. O Direito tem de fundar-se nalgumas noções prévias, que colhe
da realidade, e é sobre elas que exerce a sua função valorativa. Pode ser por vezes
levado a dar – como correntemente se diz – condições de praticabilidade à realidade:
mas sem um profundo fundamento ontológico nenhuma ciência é possível. A
relação é um destes conceitos-chave. Não é criação do Direito, uma vez que é ele
próprio condição para o entendimento das coisas. Integra-se naquilo que uma
recente doutrina alemã denomina as estruturas ontológicas do real. (ASCENSÃO,
2010, p. 25)

Assim, pelo o que já foi visto até aqui há uma rejeição da tese de processo como
relação jurídica em razão de ausência de relação entre as partes. Tal fato, como constatado

34

Esta é uma das causas que explicam o porquê do positivismo jurídico, que tem pretendido definir “direito” e as
palavras satélites em termos desprovidos de carga emotiva, tem suscitado tantas incompreensões, quando não
reações raivosas. Portanto é difícil eliminar a aura emotiva de uma palavra por via de uma redefinição de seu
conteúdo descritivo. Não basta anunciar que a partir de determinado momento a palavra será usada neste ou
naquele sentido, e que nesse sentido ela carece de implicações emotivas. Estas não podem suprimir-se por
decreto, máximo se se trata de termos incorporados desde tempo imemorial à linguagem cotidiana. (Tradução
livre)
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resulta tanto da compreensão pandectística de direito subjetivo como do uso indiscriminado
desta expressão e de seus sinônimos, o que permite reconhecer serem os autores analisados
enquadrados na categoria reducionista de direito subjetivo. Essa concepção levou à
eliminação da relação jurídica da ciência do processo, mas, por outro lado, não explicou o que
passou a existir entre autor e réu, ou ainda, o que os aproxima no aspecto processual.
Frente aos estudos que se desenvolveram no presente trabalho sobre a importância da
linguagem e do uso correto dos termos jurídicos, cuja utilização reducionista no âmbito do
processo levou à negação da relação jurídica processual, propõe-se identificar a utilização
correta dos sinônimos “direito/dever”, por meio da exposição da teoria Hohfeldiana da relação
jurídica, a fim de explicar o elo perdido do aspecto correlacional das partes no processo.
6.8 Os conceitos jurídicos fundamentais de Hohfeld, relação jurídica e linguagem
O jurista americano Wesley Newcomb Hohfeld, pouco conhecido na doutrina
brasileira, nasceu em 1879 e morreu precocemente aos 38 anos, tendo lecionado em Standford
e Yale. Foi um dos grandes representantes da jurisprudência analítica norte-americana e sua
obra se resumiu a oito artigos publicados em revistas jurídicas. O principal deles tem o título
original de Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning de 1913,
cuja tradução argentina, com nota preliminar de Genaro R. Carrió de 1968, ficou intitulada
como Conceptos Jurídicos Fundamentales.
A primeira impressão é a de que Hohfeld trataria em sua obra dos referidos
conceitos, mas seu objeto de estudo é a relação jurídica e o direito subjetivo. O autor norteamericano identifica a compreensão reducionista dos termos “direito” e “dever” como o maior
problema da compreensão da “relação jurídica” e um dos maiores problemas da linguagem no
direito, assim explicando
Uno de los obstáculos mayores a la comprensión clara, enunciación aguda y
solución verdadera de los problemas jurídicos, surge con frecuencia de la suposición
expresa o tácita de que todas las relaciones jurídicas pueden ser reducidas a
“derechos” (subjetivos) y “deberes”, y de que estas últimas categorías son, por lo
tanto, adecuadas para analizar los intereses jurídicos más complicados. Aun cuando
la dificultad se vinculara exclusivamente con lo inadecuado y ambiguo de la
terminologia, la seriedad de aquélla justificaria, empero, que se la considere
merecedora de un claro reconocimiento y de esfuerzos persistentes para mejorar las
cosas; porque en cualquier problema razonado cuidadosamente, ya sea un problema
jurídico como de otro tipo, las palabras “camaleón” constituyen un peligro tanto
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para el pensamiento claro como para la expresión lúcida. (HOHFELD, 1968, p.
45)35.

Destarte, os mesmos problemas enfrentados pela linguagem comum ocorrem no
campo do direito, pois há possibilidades de se não compreender o contexto em que
determinado termo está sendo empregado, já que as condicionantes não são todas conhecidas
pelo interlocutor e, principalmente, quando as palavras não têm sentido unívoco, seja pela
diversidade conceitual, seja pela ambiguidade, fluidez e generalidade. Segundo Carrió
Es previsible el cúmulo de perplejidades em que puede verse envuelta- y de hecho se
ve- la teoria jurídica, si pretende analizar estos problemas valiendose únicamente de
uma noción tan inadecuada para esos fines como el concepto de derecho subjetivo,
entendido em su correlación estricta com el deber jurídico. (CARRIÓ no Prefácio
de HOHFELD, 1968, p.19).36

Frente a este quadro, duas soluções principais se mostram possíveis segundo o autor.
A primeira, reducionista, teria por fim redefinir direito subjetivo e dever jurídico “[...] de
maneira tal que esas expresiones tengam en todos los contextos, um significado unívoco y, a
su vez, no dependiente el uno del outro.” (CARRIÓ no Prefácio de HOHFELD,1968, p.10) 37.
Desta forma, direito e dever teriam uma só acepção ou significado frente a seus
sinônimos, cuja utilização seria livre e independente de qualquer condicionante ou pretexto. A
outra solução, de caráter retificador, identificaria o núcleo do significado central de cada
palavra tida como sinônimo de direito subjetivo e dever jurídico e delas próprias, mantendo,
segundo Carrió, “[...] relativamente cerca de los usos vigentes, para reconstruir los distintos
conceptos jurídicos fundamentales que la profusa terminologia em boga encubre”. (CARRIÓ
no Prefácio de HOHFELD, 1968, p.11). 38
Para atingir seu objetivo, Hohfeld, analisa oito conceitos fundamentais: quatro da
família do “direito” (i) direitos, (ii) privilégios, (iii) poderes e (iv) imunidade; e quatro da
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Um dos maiores obstáculos para a compreensão clara, enunciação aguçada e solução verdadeira dos problemas
jurídicos, surge com frequência da suposição expressa ou tácita de que todas as relações jurídicas podem ser
reduzidas a “direitos” (subjetivos) e “deveres”, e de que estas últimas categorias são, portanto, adequada para
analisar os interesses jurídicos mais complicados […]. Mesmo quando a dificuldade se vinculara exclusivamente
com o inadequado e ambíguo [emprego] da terminologia, a seriedade daquela, justificaria, contudo, que se a
considere merecedora de um claro reconhecimento e de esforços persistentes para melhorar as coisas; porque em
qualquer problema cuidadosamente fundamentado, já será um problema jurídico como qualquer outro, as
palavras “camaleão” constituem um perigo tanto para o pensamento claro como para a expressão lúcida.
(Tradução livre)
36
É previsível o acúmulo de perplexidades em que pode se ver envolta – e de fato se vê – a teoria jurídica, se
pretende analisar estes problemas valendo-se unicamente de uma noção tão inadequada para esses fins como o
conceito de direito subjetivo, entendido em sua correlação estrita com o dever jurídico. (Tradução livre)
37
[...] de maneira tal que estas expressões tenham em todos os contextos um significado unívoco e, por sua vez,
independente um do outro. Carrió em nota preliminar de Hohfeld,(1968, p.10) (Tradução livre )
38
[...] “relativamente próximo os usos vigentes para reconstruir os distintos conceitos jurídicos fundamentais que
a abundante terminologia em voga encobre” (Tradução livre)
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família do dever (i) deveres, (ii) não direito ou ausência de pretensão, (iii) sujeição e (iv)
incompetência, aos quais Hohfeld chama de mínimo denominador comum do direito
(HOHFELD, 1968, p.86).
Estes oito conceitos se agrupam em duas tabelas: uma de correlativos e outra de
opostos. Dessa forma, Hohfeld se utiliza de um método analítico para revelar não só a
essência do significado de cada termo, mas também suas relações recíprocas e sua forma de
aplicação no raciocínio judicial para solução dos problemas de linguagem no direito relativo à
relação jurídica e ao direito subjetivo.
A tabela de correlativos traz quatro modalidades ativas do “direito subjetivo”,
confrontadas em suas relações com as quatro modalidades passivas do “dever jurídico”.
Segundo Carrió, “A la modalidad activa “derecho” (em sentido estricto) le corresponde como
su complementaria, e cabeza de otro sujeto, la modalidad pasiva “deber”. [...] Cada uma de
las modalidades jurídicas activas reclama a la modalidad passiva que está correlacionada com
ella.”. (CARRIÓ no Prefácio de HOHFELD, 1968, p. 14/15, grifos nossos)

39

. A referida

tabela se estrutura da seguinte maneira:

Direito

privilégio

poder

imunidade

Dever

não-direito

sujeição

incompetência40

Na tabela de opostos, o fenômeno é diferente. Não se analisa a posição de um sujeito
em relação a outro, ou melhor, não se analisa a modalidade do “direito” de um sujeito em
relação à modalidade de “dever” de outro sujeito. Segundo Carrió, “aquí cada modalidad
jurídica activa es presentada em conexión con aquella modalidad pasiva que, em lugar de
complementarla, se le opone como su contradictoria em cabeza del mismo sujeto. [...] Cada
uma de las modalidades jurídicas activas excluye a la modalidad pasiva opuesta.”. (CARRIÓ
no Prefácio de HOHFELD, 1968, p.13-14, grifos nossos)41.
A referida tabela se estrutura da seguinte maneira:
39

à modalidade ativa “direito” (em sentido estrito) lhe corresponde como seu complemento, na pessoa de outro
sujeito, a modalidade passiva “dever”. [...] Cada uma das modalidades jurídicas ativas reclama a modalidade
passiva que está correlacionada com ela. (Tradução livre)
40
Tabela de correlativos de Hohfeld (1968, p. 47)
41
Aqui cada modalidade jurídica ativa é representada em conexão com aquela modalidade passiva que, em lugar
de complementá-la, se opõe como seu contraposto na pessoa do mesmo sujeito [...]. Cada uma das modalidades
jurídicas ativas exclui a modalidade passiva oposta. (Tradução livre)
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Direito

privilégio

poder

imunidade

Não-direito

dever

incompetência

sujeição42

O que nos interessa no âmbito do processo é o estudo da tabela dos correlativos
jurídicos, pois cada modalidade ativa do “direito” corresponderá ao seu correlativo “dever”
que será projetada na pessoa do outro sujeito da relação jurídica, enquanto que, na tabela
de opostos, a correlação é feita entre “direito” e “dever”, em que cada modalidade exclui,
necessariamente, a possibilidade da outra, que lhe é oposta, de se encontrar na mesma pessoa
com base no mesmo fato jurídico. Como bem explica Carrió
Si A tiene frente a B el derecho de que B haga X, ello excluye que A no tiene el
derecho (tiene el no-derecho) de que B haga X. Si A tiene frente a B el privilegio de
hacer X, ello excluye que A tiene frente a B el deber de hacer X. Si A tiene la
potestad de producir ciertos efectos jurídicos respecto de B, mediante el acto X, ello
excluye que A es incompetente (tiene incompetência) para alterar, mediante el acto
X la situación jurídica de B. Si A tiene frente a B uma situación de inmunidad
respecto d elos efectos jurídicos Del posible acto X de B, ello excluye que A está
sujeto (se encuentra em um estado de sujeción) frente a B respecto del acto X y de
sus efectos jurídicos. (CARRIÓ no Prefácio de HOHFELD, 1968, p.14-15)43

Nesses termos, se uma determinada pessoa tem um direito frente a outra pessoa, isso
exclui o fato de que, com base no mesmo fato jurídico, aquela primeira pessoa tenha um não
direito ou tenha ausência de pretensão frente a esta última. Ter um “direito” torna
incompatível com a situação de ter um não direito.
Se um sujeito tem um privilégio frente a outro, isso impede que aquele primeiro
sujeito tenha um dever frente a este último. Vale dizer, quem tem um privilégio não tem um
dever, e exercita esse privilégio quando bem lhe aprouver, obviamente, desde que não haja
abuso.

42

Tabela de oposto de Hohfeld (1968, p. 47)
Se A tem frente a B o direito de que B faça X, isso exclui que A não tenha o direito (tem ausência de
pretensão) de que B faça X. Se A tem frente a B o privilégio de fazer X, isso exclui que A tenha frente a B o
dever de fazer X. Se A tem o poder de produzir certos efeitos jurídicos em relação a B, mediante o ato X, isso
exclui que A seja incompetente (tenha incompetência) para alterar, mediante o ato X a situação jurídica de B. Se
A tem frente a B uma situação de imunidade em relação aos efeitos jurídicos do possível ato X de B, isso exclui
que A esteja sujeito ( se encontre em um estado de sujeição) frente a B em relação ao ato X e seus efeitos
jurídicos.
43
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Da mesma forma, se uma pessoa tem o poder de modificar a situação jurídica de uma
terceira pessoa, isso impede que aquela pessoa seja incompetente para modificar tal situação
da terceira.
Igualmente, se um sujeito tem frente a outro uma imunidade, isso exclui a
possibilidade de que aquele sujeito que tem a imunidade esteja em um estado de sujeição
frente a este último.
Assim, o direito exclui a ausência de pretensão (não direito), o privilégio exclui o
dever, o poder exclui a incompetência e a imunidade exclui a sujeição. Tais situações são
incompatíveis de estar simultaneamente na mesma pessoa com base no mesmo fato jurídico.
Passaremos a estudar a tabela de correlativos entre “direito” e “dever” em uma
relação entre duas pessoas, fazendo, sempre que possível, a necessária oposição de cada
situação jurídica a fim de se observar se é ainda possível se falar em relação jurídica no
processo, bem como o fato propulsor desta relação, com base na purificação do uso da
linguagem e reconstrução de conceitos, consoante sugeriu Hohfeld.

6.8.1 A correlação entre direito subjetivo stricto sensu e dever jurídico stricto sensu

Já se teve a oportunidade de analisar o conceito clássico de direito subjetivo e sua
oposição ao dever jurídico, bem como a utilização indiscriminada de tais palavras sendo
substituída por seus “sinônimos” como se significassem a mesma coisa. Tal situação gera não
só um caos terminológico, mas profundas consequências na análise de institutos jurídicos
(como a relação jurídica) e de efeitos equivocados gerados por esta imprecisão da linguagem.
O próprio Kelsen (2003), antes de explicar na sua teoria do ilícito como pressuposto
do direito a utilização do termo “direito”, bem como o fato de este ser mero reflexo de um
dever explica que “a conduta do outro correlativa da conduta devida do indivíduo obrigado é
designada, em um uso de linguagem mais ou menos consequente, como conteúdo de um
“direito”, como objeto de uma “pretensão” correspondente ao dever” (KELSEN, 2003,
p.142), como forma de demonstrar como essa relação direito/dever é feita no campo do
jurídico.
Hohfeld (1968, p.49), ao se perguntar o que leva à utilização indistinta da palavra
direito e que indício o leva a sugerir um contorno mais adequado deste termo, responde que
aqueles que empregam a expressão “direito subjetivo” de forma indiscriminada “[...]están
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habituados a pensar em “deber” como su correlativo invariable”44. Demonstra, assim, a forma
mais simples de conjugação entre os correlativos de sua tabela de conceitos jurídicos
fundamentais de forma analítica
En otros términos, si X tiene el derecho de excluir a Y de un inmueble del primero,
la situación correlativa (y equivalente) es que Y tiene frente a X el deber de
permanecer fuera de aquel lugar. Si, tal como parece deseable, buscáramos un
sinónimo para la palabra “derecho” (subjetivo) en este sentido limitado y
propio, quizás la palabra “pretensión” (cláim) resultaría ser la mejor.
(HOHFELD, 1968, p. 50, grifos nossos) 45.

Portanto, se uma pessoa tem uma pretensão em relação a outra, isso significa que
esta última pessoa tem o dever de observar a vontade da primeira, sob pena de incidir em uma
sanção.
Fica clara aqui a existência de um vínculo de exigibilidade entre as partes da relação
jurídica em que uma pode exigir um determinado comportamento da outra, em uma análise
muito próxima da que faziam os pandectísticas alemães e a doutrina tradicional da relação
jurídica e do direito subjetivo.
Neste ponto, aderimos às críticas feitas a Bülow por Elio Fazzalari e Aroldo Plínio
Gonçalves, por não enxergar no processo a possibilidade de uma parte ter uma pretensão ou
direito subjetivo processual frente a outra - que se houver estará presente no campo do direito
material - de forma a exigir algo, ou ainda que o descumprimento desta exigência pudesse
levar à imputação de uma sanção.
Ainda sob a ótica de Hohfeld, é possível criticar a expressão poder-dever muito
utilizada no âmbito do direito administrativo. Aqui fica clara a dependência de certos autores
em demonstrar o poder estatal. Na verdade, o Administrador Público tem um dever, do qual
pode ser exigido. O poder está ligado à ideia de meio para consecução de um fim. O dever
está ligado à ideia de fim. Assim, haveria, na pessoa do administrador, um dever e não um
poder ou um poder-dever.
6.8.2 A correlação entre privilégios e não direitos (ausência de pretensão)
Para formar sua tabela de correlativos e opostos, Hohfeld se utiliza de oito diferentes
palavras: quatro da família “direito” e quatro da família “dever”.
44

[...] estão habituados a pensar em ‘dever’ como seu correlativo invariável”.
Em outros termos, se X tem o direito de excluir Y de um imóvel do primeiro, a situação correlata (e
equivalente) é que Y tem perante a X o dever de permanecer fora daquele lugar. Se, tal como parece desejável,
buscássemos um sinônimo para a palavra “direito” (subjetivo) neste sentido limitado e próprio, talvez a palavra
“pretensão” (cláim) se mostraria a melhor. (Tradução livre.)
45
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Para explicar sua teoria foi necessário que o autor americano criasse uma palavra
inexistente no vocabulário jurídico até então: o “não- direito”, com significado de ausência de
pretensão. Entretanto, é necessário demonstrar como Hohfeld chegou a esta palavra.
Daniel Brantes Ferreira (2007, p.33) aponta que Joseph Willian Singer em seu
trabalho The legal Rights debate in analytical jurisprudence from Bentham to Hohfeld partiu
da teoria dos atos não danosos a terceiros (damnum absque injuria) para fazer a digressão
necessária que levou Hohfeld a criar tal termo.
Segundo Daniel Brantes Ferreira (2007), os juristas americanos Jeremy Bentham,
John Stuart Mill e John Austin criaram uma teoria distinguindo atos não-danosos a terceiros
(self-regarding acts) de atos danosos a terceiros (other-regarding acts). Por uma concessão
do soberano, os cidadãos podiam atuar livremente, desde que não causassem danos a
ninguém, pois o dano era consequência de um ato ilícito.
A teoria dos atos não danosos a terceiros foi confundida com a teoria dos danos sem
ilegalidade (damnum absque injuria). No primeiro caso não haveria dano. Já no segundo o
dano não seria ilegal, o que para época era uma anomalia.
Poderia haver, portanto, três tipos de condutas: (i) uma que não causava dano (selfregarding acts); (ii) outra que provocava um dano ilícito (other-regarding acts); e (iii) uma
terceira que provocava danos sem ilegalidade (damnum absque injuria), e que não gerava o
dever de indenizar.
Diante do pouco uso e ocorrência de casos de condutas provocadoras de danos sem
ilegalidade, até 1880, o damnum absque injuria (dano sem ilegalidade) chegou a ser utilizado,
de forma equivocada, como sinônimos de atos não danosos a terceiros, consoante explica
Daniel Brantes Ferreira (2007) com base em Singer. Ora, uma coisa é não haver dano. Outra
bem diferente é haver um dano lícito.
Entretanto, entre 1880 e 1920 a confusão conceitual começou a ser desfeita. O dano
sem ilegalidade deixa de ser uma anomalia para ser incorporado como um instituto aceito pelo
Direito. Como o damnum absque injuria não gerava o dever de indenizar, pois era um dano
lícito, a “vítima” tinha um não-direito ou tinha ausência de pretensão (not-right) contra o
causador do prejuízo.
Diferentemente da teoria dos atos não danosos, aqui, o dano existia, mas era lícito.
Foi essa ausência de tutela pelo ordenamento jurídico ou a inexistência de uma ação judicial
para compelir a outra parte a indenizar o dano lícito que inspirou Hohfeld a demonstrar que a
correlação entre direito e dever é diferente daa correlação entre privilégio e não-direito.
Hohfeld cria, a aprtir daí, a categoria do não-direito (not-right).
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No Direito brasileiro, a teoria do dano sem ilegalidade ganhou corpo, dentre outros,
com Celso Antônio Bandeira de Mello (2011) no campo da responsabilidade civil do Estado
ao exemplificar que a desapropriação, por exemplo, causa um dano ao particular, mas tal dano
não seria injusto, porque autorizado previamente pelo ordenamento jurídico.
Apesar da indenização, prévia e justa, (exigência inclusive constitucional) não
haveria que se falar neste caso de responsabilidade civil estatal, pois o dano aqui ocorre sem
ilegalidade alguma, pois autorizado pelo Estado. Realizada regularmente com obediência do
devido processo constitucional e de todos os pressupostos legais não teria o autor ação
judicial para impedir a desapropriação nem para exigir a reparação (neste último caso,
pressupõe-se que foi observada a condição da indenização justa). Nas palavras do autor,
É importante esclarecer que o problema da responsabilidade do Estado não pode
nem deve ser confundido com a obrigação, a cargo do Poder Público, de indenizar a
particulares naqueles casos em que a ordem jurídica lhe confere o pode de investir
diretamente contra o direito de terceiros, sacrificando certos interesses privados e
convertendo-os em sua correspondente expressão patrimonial. [...] Não há falar,
pois, em responsabilidade, propriamente dita, quando o Estado debilita, enfraquece,
sacrifica um direito de outrem, ao exercitar um poder que a ordem jurídica lhe
confere, autorizando-o a praticar um ato cujo conteúdo jurídico intrínseco consiste
precisa e exatamente em ingressar na esfera alheia para incidir sobre o direito de
alguém. (MELLO 2011, p.1002-1003, grifos do autor).

Revelado o surgimento da expressão “não-direito” e seu significado de “ausência de
pretensão”, Hohfeld vai entender o seu correlativo privilégio com o significado de não dever,
ausência de dever ou negação de dever, mostrando que em regra os juristas aplicam o termo
“liberdade” como sinônimo de privilégio.
Confirmando a posição do autor, pode se verificar que em Carnelutti (2000, p.116)
“a liberdade indica o campo em que a pessoa não está sujeita ao querer alheio, ou mais
exatamente por acaso, a indiferença recíproca de dois ou mais querelantes, no sentido de que
nenhum dos dois influi sobre o outro”.
Pois bem. No esquema de relações jurídicas de Hohfeld, o privilégio é o correlativo
do não direito ou da ausência de pretensão e o oposto de dever jurídico, ou consoante
Carnelutti (2000, p.117) ao tratar da “faculdade” como possibilidade de realização da
liberdade (privilégio), “a faculdade é a antítese manifesta de obrigação: quando se tratar de
faculdade, o homem obra como quiser; quando se tratar de obrigação, o faz como deve.”
O autor norte-americano explica sua teoria com base no seguinte esquema:
En el ejemplo último, mientras que X tiene un derecho o pretensión a que Y no entre
en el inmueble del primero, X tiene el privilegio de entrar en el inmueble; o, con
otras palabras, X no tiene el deber de permanecer fuera del mismo. El privilegio de
entrar en el inmueble es la negación del deber de permanecer fuera de él. Como este
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caso lo muestra, a esta altura es menester algo de cautela. Así, si por alguna razón
especial, X há celebrado un contrato con Y por el cual el primero se obliga a entrar
en su inmueble, es obvio que X tiene frente a Y tanto el privilegio de entrar como el
deber de hacerlo. El privilegio es perfectamente compatible con este tipo de deber,
porque el último posee el mismo contenido o tenor que el privilegio. Pero sigue
siendo verdad que, en lo que se refiere a Y, el privilegio de entrar que tiene X es la
negación exacta del deber de permanecer fuera del inmueble. Del mismo modo, si A
no se ha comprometido frente a B a realizar cierto trabajo para el último, el
privilegio de A de no realizarlo es la negación misma del deber de realizarlo. Aqui
también el deber con que se contrasta el privilegio es de un contenido o tenor
exactamente opuesto al de éste. (HOHFELD, 1968, p. 51).46

Dessa forma, se uma pessoa tem um privilégio em relação a outra, esta última tem
ausência de pretensão ( não direito ou não tem pretensão) de impedir que aquele que tem o
privilégio o exerça.
Seguindo, ainda, o raciocínio do autor norte-americano, se A tem um privilégio isso
significa que ele não tem o dever (tem ausência de dever) de exercer esse privilégio, por
serem o privilégio e o dever opostos na tabela hohfeldiana.
E como o dever aqui é um oposto e não um correlativo Hohfeldiano de privilégio
(pois o correlativo do dever é o direito), B não tem o direito de exigir que A exerça seu
privilégio, pois B tem o não direito ou ausência de pretensão, que é o correlativo do
privilégio, não havendo aqui subordinação, pois o correlativo de direito, como já se disse, é o
dever. (HOHFELD, 1968)
Podemos concluir que o privilégio tem conexão com o dever como sendo oposto
excludente e com a ausência de pretensão como correlativo. Não há nenhuma espécie de
ligação entre direito e privilégio e nem entre dever e não direito a não ser o fato de serem
utilizados com o mesmo significado nas modalidades ativa e passiva, respectivamente. Essa
construção pode ser demonstrada na seguinte figura elaborada por Glanville Willians
(WILLIANS, 1956)

46

No último exemplo, enquanto X tem um direito ou pretensão de que Y não entre em seu imóvel, X tem o
privilégio de entrar no imóvel; ou, com outras palavras, X não tem o dever de permanecer fora do mesmo. O
privilégio de entrar no imóvel é a negação do dever de permanecer fora dele. Como esse caso mostra, a esta
altura é necessário certa cautela. Assim, se por alguma razão especial, X celebrou um contrato com Y pelo qual o
primeiro se obriga a entrar em seu imóvel, é óbvio que X tem perante a Y tanto o privilégio de entrar como o
dever de fazer-lo. O privilégio é perfeitamente compatível com esse tipo de dever, porque o último possui o
mesmo conteúdo ou teor que o privilégio. Porém continua sendo verdade que, no que se refere a Y, o privilégio
de entrar que tem X é a negação exata do dever de permanecer fora do imóvel. Do mesmo modo, se A não se
comprometeu perante B a realizar certo trabalho para o último, o privilégio de A de não realizar-lo é a negação
mesma do dever realizá-lo. Aqui também o dever com que se contrapõe o privilégio é de um conteúdo ou teor
exatamente oposto a este. (Tradução livre)
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Esse raciocínio é válido desde que se considere uma única relação jurídica entre as
partes. Para se fazer entendido, Hohfeld analisa a seguinte passagem de John C. Gray
A mi me gusta la ensalada de lagostinos, y si puedo pagar por Ella, El orden jurídico
protegerá mi interés en comerla. En consecuencia, tengo derecho a comer la
ensalada de lagostinos por la que pagado, aunque sepa que esse platô siempre me
poduce cólicos” (GRAY 1901, apud HOHFELD, 1968, p. 54)47.

Segundo Hohfeld, haveria neste exemplo dois tipos de relações. A primeira se revela
no privilégio daquela pessoa que pagou pela salada contra todas as demais pessoas com
relação ao ato de comer a salada. Se o correlato do privilégio é a ausência de pretensão (nãodireito), ninguém pode exigir que o comprador coma a salada, pois todos os demais têm
ausência de pretensão contra ele, salvo se tiver celebrado com alguém em especial um
contrato que o obrigue a comer a salada.
A segunda relação se mostra no direito que o comprador tem frente às demais
pessoas de que elas não interfiram no seu ato de comer a salada. Vale dizer, todas as pessoas
têm frente ao comprador o dever de não o atrapalharem ou impedirem de se alimentar, já que
o correlativo do direito é o dever.
Da mesma forma, o comprador tem ausência de dever (a negação do dever) de comer
salada, pois quem tem privilégio não tem dever. Não tendo ele o dever, ninguém tem o direito
de exigir dele que coma seu alimento, porquanto se o não direito é o correlativo do privilégio,
o oposto do privilégio é o dever. Assim, se o privilégio exclui o dever, ou seja, se uma pessoa
47

Eu gosto de salada de camarões, e se posso pagar por ela, a ordem jurídica protegerá meu interesse em comerla. Como conseqüência, tenho direito de comer a salada de camarões pela qual paguei, mesmo sabendo que esse
prato sempre me dá cólicas.
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não tem nenhum dever é porque estará ausente, também, ou seu correlativo, ou seja, o direito
subjetivo.
Tão inovadora a doutrina de Hohfeld, que se mostra importante destacar como ele
analisa tal situação com suas variantes
Supongamos que X, dueño ya de la ensalada, contrata con Y que él (X) no comerá
esa concreta ensalada, X no ha celebrado un contrato semejante con A, C, D y otros.
Una de las relaciones que ahora existe entre X e Y es, como consecuencia de ello,
fundamentalmente distinta de la relación entre X y A. Respecto de Y, X no tiene
privilegio de comer la ensalada; pero respecto de A o cualquiera de los otros, X tiene
ese privilegio. Cabe observar, de paso, que el derecho de X a que Y no coma la
ensalada subsiste, aun cuando el privilegio de comerla que tenía X se ha extinguido.
(HOHFELD, 1968, p. 55).48

Comparando a esta exposição, quando o autor norte-americano afirma que, com
relação a Y, X não tem privilégio de comer a salada significa dizer que, em razão do contrato
celebrado entre eles, X tem o dever de não comer a salada, tendo Y o direito subjetivo de
exigir que X não a coma. Como este é o conteúdo do contrato (que X não coma a salada), isso
não significa que Y passe a ter o privilégio de comer a salada. Repita-se: tem Y apenas o
direito de exigir que X não coma a salada.
Assim, o termo “direito subjetivo” deve ser utilizado quando a linguagem quiser
significar pretensão (claim), exigência de comportamento do outro e o seu correlativo “dever”
deve ser utilizado para significar subordinação. O vocábulo “privilégio” significa liberdade.
Enquanto no primeiro caso, o sujeito portador do direito pode exigir, no segundo caso, o
sujeito portador do privilégio não pode ser exigido.
Ademais, a “ausência de pretensão”, correlativo de “privilégio”, impede qualquer
exigência do portador deste privilégio. Dessa forma, se, no primeiro grupo de correlativos,
pode se falar em exigência de pelo menos uma das partes, na relação privilégio/ausência de
pretensão não há nem exigência, nem subordinação.
Feitos estes esclarecimentos, propõe-se estudar o próximo grupo de correlativos.
6.8.3 A correlação entre poder e sujeição
Como se pode constatar nas tabelas de Hohfeld, o correlativo de poder é a sujeição e
seu oposto é a incompetência.
48

Suponhamos que X, já dono da salada, contrata com Y que ele (X) não comerá essa salada específica. X não
celebrou um contrato semelhante com A,C,D e outros. Umas das relações que agora existe entre X e Y é, por
conseguinte, fundamentalmente distinta da relação entre X e A. Com relação a Y, X não tem o privilégio de
comer a salada; mas com relação a A ou qualquer dos outros, X tem esse privilégio. Deve-se notar, aliás, que o
direito de X de que Y não coma a salada subsiste, ainda que o privilégio de comer-la que X tinha tenha se
extinguido. (Tradução livre.)
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Segundo o autor (1968, p. 68), uma relação jurídica pode se modificar por fatos ou
grupos de fatos supervenientes involuntários ou por fatos ou grupos de fatos supervenientes,
mas voluntários, e “En relación con la segunda clase de casos, se puede decir que, la persona
(o personas) cuyo contralor es decisivo tiene la potestad (jurídica) de efectuar el particular
cambio en la relación jurídica en juego.”49
Para Hohfeld, o vocábulo mais próximo de poder (potestade) seria competência, pois
em sua tabela de opostos o contrário de poder é incompetência. Um exemplo, na doutrina
constitucional brasileira, do uso indiscriminado de palavras do grupo direito envolvendo o
“poder”, pode-se verificar na seguinte passagem de José Afonso da Silva (1998, p.479, grifos
nossos) quando iguala “poder” à “faculdade” ao ensinar que “competência é a faculdade
juridicamente atribuída a uma entidade [....] para emitir decisões. Competências são as
diversas modalidades de poder de que se servem os órgãos ou entidades estatais para realizar
suas funções” .
Hohfeld demonstra o sentido de “poder” com base no seguinte exemplo
Así X, propietario de una cosa mueble, tiene la potestad de extinguir su propio
interés jurídico en la cosa (derechos, potestades, inmunidades, etcétera), mediante la
totalidad de hechos operativos que llamamos abandono; y – simultánea y
correlativamente – la de crear en otras personas privilegios e inmunidades referentes
al objeto abandonado, por ejemplo, la potestad de adquirir el dominio del mismo
mediante apropiación. (HOHFELD, 1968, p. 68-69, grifo nosso).50

Em sua obra, nosso autor (1968, p. 39) conceitua fatos operativos como aqueles que
“[...] com arreglo de las nrmas jurídicas generales aplicables, bastan para modificar las
relaciones jurídicas , esto es, para crear una relación nueva o extinguir uma anterior, ou para
cumprir ambas as funções simultáneamente”.51
Portanto, o poder não se confunde com a pretensão (claim) ou liberdade ou ausência
de dever. Obviamente que se um poder for violado ele se transformará em um direito, pois vai
gerar uma pretensão contra aquele que deveria observá-lo. Poder é espécie de direito, pois é a
competência que, quando exercida por uma pessoa, é apta a criar, modificar ou
extinguir uma relação jurídica. Enquanto o direito exige sua violação por meio do
49

“Em relação à segunda classe de hipóteses, pode-se dizer que, a pessoa (ou pessoas) cujo controle volitivo é
decisivo tem o poder (jurídico) de efetuar uma modificação particular na relação jurídica em jogo. (Tradução
livre)
50
Assim X, proprietário de uma coisa móvel, tem o poder de extinguir seu próprio interesse jurídico na coisa
(direitos, poderes, imunidades, etc), mediante a totalidade de fatos operativos que chamamos abandono; e –
simultânea e correlativamente – a de criar em outras pessoas privilégios e imunidades em relação ao objeto
abandonado, por exemplo, o poder de adquirir o domínio do mesmo mediante apropriação.
51
“[...] com base em normas jurídicas gerais aplicáveis, bastam para modificar as relações jurídicas, isto é, para
criar uma relação nova e extinguir uma anterior, ou para cumprir ambas as funções simultaneamente”. (Tradução
livre)
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descumprimento de determinado dever para ser exercido por meio de uma ação judicial, o
poder pode ser exercido de plano, já que possui, em regra, auto-executoriedade. Ademais, seu
correlativo Hohfeldiano não é o dever, mas sim a sujeição, sendo seu oposto a incompetência.
A sujeição independe da vontade e é, assim, a submissão a que uma pessoa se encontra de
ter que suportar os efeitos jurídicos de um ato praticado por outra pessoa.
Portanto, se poder é a possibilidade de mandar, a sujeição é a necessidade de
obedecer. Carnelutti (2000, p.114) faz a contraposição entre poder e direito e entre dever
(obrigação) e sujeição para dizer que todos eles são “modos de ser da vontade” e utilizando o
vocábulo “obrigação” como “dever” ensina que “obrigação é vínculo imposto à vontade [...];
sujeição é a impossibilidade de querer com eficácia [...]; mas enquanto a obrigação for a não
liberdade, a sujeição é a ineficácia do querer”.
Ademais, na relação entre poder/sujeição de A com B, este não tem somente a
ausência de pretensão de impedir que A exerça seu poder, tendo ainda que se submeter
necessariamente aos efeitos jurídicos produzidos por A. Neste sentido, o poder é um plus ao
direito e ao privilégio e a “sujeição” independe da vontade de B.
Analisada a relação entre poder e sujeição, resta estudar a relação imunidade/
incompetência.
6.8.4 A correlação entre imunidade e incompetência
Como observado nas tabelas de Hohfeld, o correlativo de imunidade é incompetência
(ausência de poder) e seu oposto é a sujeição.
Para nossos estudos de existência ou não de relação jurídica entre as partes no
processo, o presente comparativo é o que menores implicações pode trazer. Será feita
referência a ele com o intuito de não deixar a análise da teoria de Hohfeld incompleta. Sobre o
tema assim se expressa Hohfeld
Quizás resulte ya obvio, como consecuencia del bosquejo preliminar y del examen
hecho hasta ahora, que una potestad ofrece el mismo contraste general con una
inmunidad que el que un derecho presenta frente a un privilegio. Un derecho es una
pretensión afirmativa de un individuo contra outro, y un privilegio es la libertad de
un individuo frente al derecho o la pretensión de otro. Del mismo modo, una
potestad es el “contralor” afirmativo que un individuo ejerce sobre una relación
jurídica dada, respecto de otro individuo; mientras que una inmunidad es la libertad
de una persona frente a la potestad jurídica o “contralor” jurídico de otro, con
respecto a una relación jurídica. (HOHFELD, 1968, p. 81)52

52

Talvez já resulte óbvio, como consequência do esboço preliminar e do exame do fato até agora, que um poder
oferece o mesmo contraste geral com uma imunidade que o que um direito apresenta perante um privilégio. Um
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O contraste entre a relação poder e imunidade é similar ao contraste entre direito e
privilégio. Se como verificado, “direito” tem o significado de pretensão de A contra B, e
“privilégio” significa que A tem a liberdade ou a ausência de dever de agir, enquanto B tem o
não direito de exigir dele nada, o “poder” é o controle que A tem de criar, extinguir ou
modificar uma relação jurídica, por meio de um ato operativo, enquanto que a imunidade
significa que A não pode sofrer controle de B, pois B é incompetente. Da mesma forma, se A
é imune, significa que ele não pode estar sujeito a nada.
Este referencial Hohfeldiano está presente no campo do direito tributário, pois
imunidade seria, para Hohfeld (1968, p.84), sinônimo de isenção. Entretanto, para o direito
brasileiro, é lugar comum afirmar que a diferença entre imunidade e isenção resulta
principalmente de sua fundamentação. Enquanto a imunidade é uma hipótese de não
incidência constitucionalmente qualificada, a isenção é uma hipótese de não incidência
legalmente qualificada. O que aqui nos cabe demonstrar é que uma e outra levam ao
entendimento que aquele, que está numa situação de imunidade ou isenção, está fora do
controle de alguém, havendo, portanto, uma situação de não sujeição.
Estudada a teoria de Hohfeld sobre seus conceitos jurídicos fundamentais e sua
tentativa de, por meio de uma linguagem retificadora reconstruir os conceitos das diversas
acepções de “direito subjetivo” e “dever jurídico”, bem como sua aplicação nas diversas
relações jurídicas de direito material, há que se verificar se é possível aplicá-la e comprová-la
no âmbito do processo. Seu emprego no âmbito processual vai nos permitir identificar se há
algum laço entre as partes do processo e confrontá-la com a teoria de Elio Fazzalari e Aroldo
Plínio Gonçalves.
6.9 Considerações comparativas sobre as teorias da relação jurídica, do direito subjetivo
e aplicação da teoria da relação jurídica de Hohfeld no processo
A noção de relação jurídica permanece viva na ciência do direito. Se ela não é a
mesma em sua expressão desde sua idealização pelos Pandectísticas alemães sua existência
permanece intacta. Destarte, da mesma forma que nos autores pesquisados, a noção de relação

direito é uma pretensão afirmativa de um indivíduo contra outro, e um privilégio é uma liberdade de um
indivíduo perante o direito ou a pretensão de outro. Do mesmo modo, um poder é o “controle” afirmativo que
um indivíduo exerce sobre certa relação jurídica, em relação a outro indivíduo, enquanto uma imunidade é a
liberdade de uma pessoa perante o poder jurídico ou “controle” jurídico de outro, em relação a uma relação
jurídica. (Tradução livre)
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jurídica não desaparece em Perlingieri, mas, ao contrário, o autor a coloca no centro do direito
civil, o que não deixa de revelar sua importância para os demais ramos do direito.
Como já estudado acima, para os personalistas a relação jurídica é também tema
principal do direito privado. Kelsen não deixa de utilizá-la, referindo-se à relação entre
normas, pecando, porém, ao supervalorizar o ordenamento jurídico em detrimento do
indivíduo, enquanto que Perlingieri privilegia um centro de interesses, ou melhor, o próprio
comportamento qualificado pela ordem jurídica. Os objetivistas e Orlando Gomes, com as
variações entre suas teorias, também não abandonam a relação jurídica. A situação jurídica,
no entanto, trabalhada de forma genérica, explica, de forma insuficiente, a natureza jurídica de
qualquer instituto da ciência do direito. Já a construção das situações plurissubjetivas
elaboradas por Jose de Oliveira Ascensão, nada mais são, como já observado, do que relações
jurídicas em sua essência, formadas por situações jurídicas complexas. Em Perlingieri, a
relação jurídica não se constitui entre sujeitos, mas entre situações subjetivas, que são
formadas por centro de interesses. Podemos verificar, assim, que a noção de relação jurídica
se modifica consoante as diversas teorias, como é natural que aconteça no Direito, mas isso
não significa a rejeição ao instituto, o que não foi feito inclusive por Kelsen (2003), apesar de
assim entender Aroldo Plínio Gonçalves (2010)
Francisco Amaral bem resume toda essa evolução da seguinte forma:
A teoria personalista da relação jurídica tem o mérito de estabelecer a relação entre
termos homogêneos, os sujeitos de direito, e de considerar juridicamente relevante
os conflitos de interesses existentes entre as pessoas na sua convivência social.
Melhor, talvez, fosse visualizar a relação jurídica como vínculo não entre
sujeitos, especificamente, mas entre situações jurídicas, ou melhor ainda, entre
centros de interesses determinados, superando-se o elemento pessoal, não
necessariamente presente, como se verifica, por exemplo, quando desaparece a
pluralidade de sócios de uma sociedade e , decorrido certo período, não se
restabelece essa pluralidade. Neste ínterim, falta um dos elementos subjetivos da
relação jurídica. O que se apresenta sempre, portanto, é a relação entre dois centros
de interesses, entre duas situações subjetivas. (AMARAL, 2011, p. 166, grifos
nossos)

Na ciência do processo, aderimos a todas as críticas levantadas pela doutrina,
principalmente por Élio Fazzalari (2006) e por Aroldo Plínio Gonçalves (2001) contra a teoria
de Bülow, a qual considera o processo como relação jurídica, e todos os efeitos deletérios que
ela ainda gera no âmbito do processo, mormente o protagonismo judicial em detrimento de
um papel de coadjuvância das partes, sem observância dos direitos e garantias fundamentais.
Entretanto, Fazzalari (2006) em sua criação teórica não explica o que seriam aquelas
conexões entre normas que valoram condutas que se manifestam em sequência, em que a
conduta anterior é pressuposto lógico e necessário de uma conduta posterior e, assim,
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sucessivamente. Vale dizer, no processo e no procedimento há uma sequência de posições
subjetivas.
Neste ponto, as mesmas críticas feitas a Kelsen, por conceder maior ênfase ao
ordenamento em detrimento do indivíduo, devem ser estendidas ao autor italiano, pois sua
teoria torna nebulosa a tarefa de identificar as posições concretas e o aspecto correlacional das
partes no processo, pois se preocupa com a conexão entre as normas e a caracterização do
procedimento.
Ademais, ao tratar do direito subjetivo como “posição de proeminência de um sujeito
em relação ao um bem”, Fazzalari (2006, p. 338) não explica os casos em que a existência do
direito subjetivo dispensa a existência de um bem, como na hipótese de direitos potestativos
desvinculados da presença de um bem material, consoante demonstrado na concepção de
Ascensão.
O professor Aroldo Plínio Gonçalves (2001, p. 87), após desconstruir a teoria do
processo como relação jurídica, desenvolvendo sua tese com base em diversos autores de
estirpe, e aderir à doutrina de Paul Roubier ao afirmar que “a superioridade da categoria da
situação jurídica sobre a da relação jurídica, para o tratamento dos temas do Direito, é
demonstrada por Roubier em razão da sua amplitude” substituindo uma pela outra, e dizer,
entretanto, não ser o processo uma situação jurídica, mas um procedimento em contraditório
ensina que
A teoria da situação jurídica nasceu para superar a doutrina da relação jurídica e para
fornecer um critério mais objetivo para se falar em direitos, não em “direitos
objetivos”, no direito como norma, mas em direitos constituídos para um
determinado sujeito, que assume sua titularidade. A teoria da situação jurídica
cumpre o seu papel quando demonstra a impossibilidade de se considerar vínculos
imperativos entre sujeitos, quando substitui a relação jurídica, mas nem por isso se
pode dizer que o processo seja uma situação jurídica. Situações jurídicas nele
estarão presentes, mas não o definem, porque, como instrumento de jurisdição, ele é
uma estrutura normativa que as comporta (GONÇALVES, 2001, p. 101).

Em um ponto há concordância. Também não procuramos definir o processo como
relação jurídica. O que leva Aroldo Plínio Gonçalves e Fazzalari a substituírem a relação
jurídica pela situação jurídica? A resposta fica clara na concepção de direito subjetivo dos
citados autores, que, a título de exemplo, colhida na seguinte passagem de Aroldo Plínio
Gonçalves
Contudo, é conveniente assinalar que a teoria das situações subjetivas não pretendeu
eliminar a noção de direito que decorre da norma para um determinado titular.
Pretendeu, sim, assentá-lo em outras bases, defini-lo em outros termos, porque a
reflexão jurídica demonstrou que o direito qualificado de subjetivo, ou qualquer
outra terminologia alternativa, poderia ser visto como uma faculdade ou como um
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poder de agir, mas não poderia ser concebido como um ‘poder sobre a conduta
alheia. (GONÇALVES, 2001, p. 90).

A rejeição da relação jurídica para o autor é influenciada pela ideia de vinculação,
poder, opressão, dominação, força imperativa, obrigação, subordinação, sujeição de vontade e
exigibilidade sobre a conduta de outrem que o conceito pandectístico de direito subjetivo
carrega.
Assim como Fazzalari (2006, p.338), que fala em “posição de proeminência de um
sujeito em relação a um bem”, Aroldo Plínio Gonçalves (2001, p. 93) afastou aquela
concepção tradicional para defender uma posição jurídica de vantagem de um sujeito em
relação a um bem, com base na “existência de uma situação jurídica, em que se pode
considerar a posição subjetiva, a posição do sujeito em relação à norma que a disciplina”. Este
autor incide, porém, no mesmo problema do autor italiano ao não explicar os casos em que a
existência do direito subjetivo dispensa a existência de um bem, como na hipótese de direitos
potestativos desvinculados da presença daquele, solução esta dada por Jose de Oliveira
Ascensão com base nos estudos de Gomes da Silva ao definir direito subjetivo como uma
posição concreta de vantagem de pessoas individualmente consideradas, resultante da
afetação de meios jurídicos, para permitir a realização de fins protegidos pelo direito, e que
vai originar os centros de interesses de que fala Perlingieri.
Apesar de já se ter enfrentado o excesso de objetivação da teoria normativista em
Kelsen, que não exalta a figura do indivíduo, mas da norma, e a generalidade da teoria da
situação jurídica, seja em Paul Roubier (por trabalhar apenas com a constituição, modificação,
extinção da situação jurídica e produção de efeitos, em aspecto generosamente objetivo e de
aplicação ampla e genérica, sem considerar as especificidades do direito processual), seja nos
autores em que já se demonstrou ser a situação jurídica uma forma disfarçada de se falar em
relação jurídica, ou mesmo sendo esta um aspecto daquela quando houver intersubjetividade,
temos que continuar a analisar a exposição do ilustre professor mineiro.
A contraposição de pensamentos entre Aroldo Plínio Gonçalves e este trabalho parte
na verdade de pressupostos distintos, qual seja, a questão da retificação da linguagem. Se em
um primeiro momento o autor (2001, p. 132) entende “a caracterização do processo como
procedimento realizado em contraditório entre as partes não é compatível com o conceito de
processo como relação jurídica”, para que a crítica não se revele injusta é de se destacar que o
autor atenua suas críticas quando afirma que
A categoria de relação jurídica, com seu vínculo de sujeição, foi submetida à
reflexão e à crítica da doutrina do século XX, exigidas por um direito que se
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transformou na ampliação das garantias sociais. A reflexão crítica incidiu também
sobre a clássica concepção de direito subjetivo que era o esteio da categoria da
relação jurídica. Ao conceito de relação jurídica como vínculo entre sujeitos foi
proposta a alternativa da categoria de situação jurídica, que permite o exame de
poderes, faculdades e deveres na correlação da posição subjetiva com a norma [...] O
processo, libertado do conceito de relação jurídica, renova-se na renovação do
conceito de procedimento. (GONÇALVES, 2001, p. 192-193, grifos nossos).

Dessa forma, fica demonstrado que pressupostos diferentes devem levar a conclusões
igualmente distintas. Neste trabalho, partimos da purificação conceitual do “direito subjetivo”
e da relação jurídica. Não bastasse seja a clarificação da linguagem importante para qualquer
ciência, quando o autor propõe seja a relação jurídica substituída pela situação jurídica ele cai
num universo muito amplo e que explica uma vaga noção de natureza jurídica de incontáveis
institutos jurídicos e retorna à construção teórica feita por Goldschmit, incidindo nas mesmas
críticas feitas por Roubier, como explica Rosemiro Pereira Leal. Na concepção deste autor,
para se encontrar sua legitimidade, validade e eficácia as situações jurídicas devem “[...]
surgir de atos jurídicos antes definidos em lei e aptos a provocar direitos e não de atos
estratégicos das partes para supostamente gerarem a seu favor esperanças e possibilidades de
serem acolhidos, a final, pela sentença.” (LEAL, 2009, p.80). Vale dizer, no processo as
partes agem estrategicamente, enquanto que a validade e eficácia de um ato jurídico é aferida
não por este agir estratégico, mas de acordo com o modelo legal.
Constatamos, estribados em W.N Hohfeld e Genaro Carrió, que o grande problema
de toda a construção teórica até agora apresentada é a visão reducionista da relação jurídica,
por entendê-la de forma estreita sobre o binômio direito-dever, como se todas as posições
“ativas” fossem sinônimas de “direito subjetivo” e todas as posições “passivas” tivessem o
mesmo significado de “dever jurídico”.
Isso fica claro em Aroldo Plínio Gonçalves (2001, p.94) quando sustenta que “o
direito que decorre da situação jurídica é sempre uma faculdade ou um poder. O dever que
dela decorre [...] significa observância de uma conduta estabelecida pela norma, segundo a
valoração dos atos pelo ordenamento jurídico”. O professor mineiro reafirma seu
posicionamento ao entender que faculdade, poder e prerrogativa são sinônimos ao afirmar que
Não é demais insistir em que faculdades e poderes não significam faculdades e
poderes de um titular de direitos sobre atos de outras pessoas, mas são prerrogativas
que derivam da norma e que qualificam o ato do próprio agente em relação a sua
própria conduta. Uma faculdade é a posição de vantagem do sujeito em relação a um
bem e realiza-se pelo simples ato (conduta) sem necessidades de prévias declarações
de vontade, sendo que esta constitui a consciente determinação para o ato.
(GONÇALVES, 2001,95).
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Inegável a influência normativista na teoria Fazzalariana, quando se fala em conexão
entre normas. Já na teoria de Aroldo Plínio com o excessivo destaque ao ordenamento
jurídico, mesmo que o autor trabalhe com a valoração da conduta (faculdades e poderes) do
próprio agente em relação a um bem (e admita-se, talvez, se aproxime, com isso, sua teoria da
situação subjetiva de que fala Perlingieri ao tratar de centro de interesses), as partes, no
processo, ficariam isoladas tal qual Robinson Crusoé sem Sexta-Feira. Ademais, repita-se,
falha sua doutrina por colocar o bem como algo indispensável, não explicando as situações
em que não há um bem material ou coisa em disputa, como no caso das ações constitutivas
envolvendo direitos potestativos.
No arcabouço processual, a situação unissubjetiva é insuficiente para demonstrar o
aspecto correlacional entre as partes. A relação de direito material, cujo bem é disputado (bem
aqui tem uma conotação ampla de tudo o que pode ser objeto da tutela jurisdicional, como de
res in iudicium deducta, não se confundindo, porém, com a noção de bem em sentido estrito,
como objeto da relação jurídica de direito material) não explica sozinha a posição das partes
no processo e a atração que existe entre elas.
Podemos inferir que a posição jurídica de vantagem de que fala Aroldo Plínio
Gonçalves é um centro de interesses composto por poderes e faculdades ou uma situação
subjetiva (lembrando que Perlingieri usa indistintamente os termos situação subjetiva e
situação jurídica) pode-se parafrasear Perlingieri para afirmar que as posições jurídicas
encontram a sua justificação e o seu ponto de confluência na relação jurídica.
Em razão disso, não se identificariam diferenças no fato de faculdades, poderes e
deveres decorrerem de situações jurídicas, e a subordinação, bem como a subjugação se
originarem da relação jurídica, como sugere Aroldo Plínio Gonçalves (2001, p.100), pois o
substrato da subordinação e da subjugação também são faculdades, poderes e deveres. Vale
dizer, tanto a situação jurídica quanto a relação jurídica, teriam a mesma essência. O problema
maior não reside no fato do poder se originar da lei ou da manifestação da vontade, pois esta
última, para ser válida, também tem que estar amparada na lei. Por isso, não se acredita ser
verdadeira a afirmação feita pelo autor mineiro de que “o problema que se coloca ao se
considerar o processo como relação jurídica é o problema da própria relação jurídica”
(GONÇALVES, 2001, p. 97).
Toda a problemática da relação jurídica enquanto instituto do direito civil
apresentada pelo mestre mineiro é por ele ilustrada no campo do processo, pois, em síntese,
não admite ele haja relação jurídica, ou melhor, poderes de um dos sujeitos processuais sobre
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a conduta do outro. Vale dizer, a relação direito-dever ou direito-obrigação é inconcebível no
âmbito do processo. Eis suas palavras
E é esse o ponto significativo da questão. Foi demonstrado que, quer se negue ou se
admita o direito subjetivo, já não se pode afirmar que ele constitui em ‘poder sobre a
conduta alheia’. Em conseqüência, não há como se admitir que, no processo, uma
das partes possa exigir da outra o cumprimento de qualquer conduta, por um vínculo
entre sujeito ativo e sujeito passivo [...]. No processo não poderia haver tal vínculo
entre as partes, porque nenhuma delas pode, juridicamente, impor à outra a prática
de qualquer ato processual (GONÇALVES, 2001, p. 98).

Assim, enfrentada a questão da relação jurídica e do direito subjetivo, resta ao
presente trabalho testificar a teoria dos ilustres processualistas aplicando nelas a teoria de
Hohfeld. De pronto, há que se identificar dentre os quatro correlativos “direito/dever”,
“privilégio/ausência de pretensão”, “poder/sujeição” e “imunidade/incompetência” qual deles
é possível ser analisado no âmbito do processo com o rigor linguístico de que falam Carrió e
Hohfeld.
Se a imunidade é tida como sinônimo de isenção e seu campo de aplicação, por
excelência, é o direito tributário como afirma o autor norte-americano (HOHFELD, 1968,
p.82) já se afastam, de pronto, tais correlativos. Por outro lado, se se concorda com o
afastamento da concepção tradicional de direito subjetivo como fazem Aroldo Plínio e
Fazzalari, por não concordar que haja entre as partes nenhuma possibilidade de haver
exigência entre elas, em razão do descumprimento de um dever processual não gerar ao
destinatário do ilícito nenhum tipo de ação para fazer valer seu direito, nem nenhum tipo de
sujeição, dominação, poder ou subordinação, afastam-se igualmente os correlativos
“poder/sujeição” e “imunidade/incompetência”.
Restam os correlativos “privilégio/ausência de pretensão”. Aroldo Plínio Gonçalves
e Fazzalari afastam a noção de relação jurídica do processo primeiro por não poder haver um
vínculo entre as partes e segundo por não poder decorrer de nenhum vínculo uma situação de
sujeição da conduta ou comportamento de uma pessoa em relação a outra.
No primeiro caso, é necessário lembrar que as relações sociais fornecem a matéria
prima do Direito e, se reguladas por ele, fundam relações jurídicas. As relações jurídicas são
espécies de relação social, o que nos permite afirmar que toda relação jurídica é, por evidente,
uma relação social e quando ela estiver regulada pelo direito será uma relação jurídica. Não se
trata, neste caso, de pensamento circular. A conjugação foi feita nestes termos de propósito
para afirmar que não existe uma sem a outra, bem como não há precedência lógica entre elas,
conforme ensina José de Oliveira Ascensão (2010). Portanto, havendo relação social regulada
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pelo direito, haverá relação jurídica. Inegável haver relação social entre duas pessoas no
processo às quais se denominam autor e réu.
Na verdade, vimos que o Direito pode valorar a situação de pessoas isoladamente,
bem como a posição das pessoas perante as coisas, e que nestes casos, haveria situações
jurídicas unissubjetivas. Interessa nesta pesquisa, contudo, o fenômeno das relações jurídicas,
consideradas como situações jurídicas plurissubjetivas.
Consoante a doutrina de Perlingieri (2002) elas seriam um centro de interesses
(direitos subjetivos para a doutrina tradicional) representado por poderes, obrigações, ônus,
dentre outros, a que o ordenamento jurídico confere proteção. Como o interesse é o centro da
situação subjetiva, e sendo o interesse sinônimo de poderes, ônus, e obrigações, sendo
titulares dos mesmos as partes de uma relação, esta situação jurídica dá lugar a situações
subjetivas complexas.
No aspecto estrutural, a relação é a conexão entre as situações subjetivas e, no
aspecto funcional, a regulamentação das situações pelo ordenamento jurídico. As situações
subjetivas, conforme mostrado, com base no autor italiano, encontram sua justificação e o seu
ponto de confluência na relação jurídica. Há, portanto, uma afinidade entre autor e réu no
processo, pois há dois seres que se repelem (por haver interesses opostos, em regra) e
relacionam-se por isso, ocupando uma posição que os distingue das restantes, tendo uma
fronteira comum. Há, pois, a mútua referência de dois seres e é nessa mútua referência que a
relação consiste, porque autor e réu geram reflexos, estímulos e influências no centro de
interesse um do outro, ou melhor, na situação subjetiva um do outro. Como mostrado, ainda
em Perlingieri (2002), a relação jurídica é a relação entre situações subjetivas, não
abandonando a doutrina a noção de relação jurídica.
Superado problema do vínculo ou liame ou ligação ou conexão ou qualquer outro
nome que se queira dar à relação jurídica resta o ponto da superação da inexistência de
“direito subjetivo” entre as partes do processo. O problema de Aroldo Plínio Gonçalves e
Fazzalari é se apegarem à noção pandectística de direito subjetivo, bem como utilizar de
forma indiscriminada seus sinônimos. Além de não haver meios de autor e réu exigirem algo
um do outro não há, de fato, poder, dominação, subordinação e sujeição entre eles.
Há, entretanto, “privilégios” e “não direitos” ou “ausência de pretensão” entre eles,
segundo a tabela de correlativos de Hohfeld. Privilégio é liberdade ou ausência de dever,
como mostrado. “Não direito” é a negativa de se poder exigir algo, o que fica claro quando
Walter Wheeler Cook afirma que sua construção (no-rigth) foi realizada similarmente ao que
foi feito com “nobody” e “nothing” (COOK, no prefácio de HOHFELD 1919, p. 7).
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Nesse ponto, é importante trabalhar a noção de ônus, mais conhecida dos
processualistas, como conteúdo do privilégio (liberdade), não sem antes fazer a distinção
entre aquele e obrigação (dever), pois, como já estudado em Hohfeld, privilégio (ônus) é
oposto de dever (obrigação), vale dizer, aquele que tem ônus não tem uma obrigação,
possuindo ambos em comum apenas o elemento formal (vontade). Mas, segundo Carnelutti
(2000, p.119), “diferem no elemento substancial, porque quando há obrigação, o vínculo se
impõe para a tutela de um interesse alheio, e para a tutela de um interesse próprio, quando se
tratar de ônus”. Já na concepção de Pacífico,
No ônus, o sujeito é livre para adotar a conduta prescrita pela norma, não estando
juridicamente vinculado o seu cumprimento em favor de outrem como ocorre na
obrigação. O não exercício de um ônus não configura um ato ilícito e não é
sancionado, enquanto a violação de uma obrigação é ilícita e sancionada. A norma
estatuidora de um ônus tutela interesse do próprio onerado, ao passo que a norma
portadora de uma obrigação tutela interesse do titular do direito subjetivo
correspondente, que pode exigir o seu cumprimento. (PACÍFICO, 2000, p. 165)

Imaginando o desenvolver de uma ação judicial por meio de um processo, vê-se que
o autor não tem o direito ou poder, mas o privilégio ou liberdade de apresentar sua petição
inicial, sua réplica, se for o caso, requerer a produção de provas, recorrer, dentre outros. Da
mesma forma, o réu tem o privilégio de contestar, reconvir, apresentar exceções, requerer a
produção de provas, recorrer, dentre outros. O exercício de um privilégio é necessário para se
ter uma vantagem e sendo o ônus o seu conteúdo (liberdade) fica adequada a colocação de
Carnelutti (2000, p.119) ao tratar do ônus “quando o exercício de uma faculdade aparece
como condição para obter uma determinada vantagem; por isso o ônus é uma faculdade cujo
exercício é necessário para obtenção de um interesse”.
Isso é o que ocorre quando autor e réu praticam os atos processuais no momento que
lhes compete a fim de obterem uma determinada vantagem. Em ambas as situações, um não
pode exigir nem impedir a conduta do outro, pois os dois são livres e não estão mesmo sujeito
a dominações. Vislumbrando as posições exercidas pelas partes durante o processo ao praticar
atos processuais, com Perlingieri arremata-se bem a questão
O ônus pode ser definido – com expressão de conveniência – como uma obrigação
potestativa, no sentido de que o seu titular pode realizá-lo ou não. Poder-se-ia,
justamente, objetar que não é possível falar de obrigação ou de dever deixado à
discricionariedade do sujeito obrigado, de maneira que falte a um outro sujeito o
direito de exigir o adimplemento. A configuração utilizada ajuda a evidenciar
que existem situações passivas que não vinculam o sujeito titular o qual, com
base numa própria avaliação discricional poderá exercê-las, ou não. O ônus não
é somente uma “obrigação potestativa” deixada ao arbítrio do obrigado, antes,
representa uma situação instrumental para alcançar um resultado útil
(interesse) do titular. (PERLINGIERI, 2002, p. 128, grifos nossos)
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Portanto, se o autor tem o privilégio de praticar um ato processual, isso significa que
ele não tem o dever (tem ausência de dever) de exercer esse privilégio, por serem o privilégio
e o dever opostos na tabela hohfeldiana. E como o dever aqui é oposto e não um correlativo
Hohfeldiano de privilégio, pois o correlativo do dever é o direito, o réu não tem o direito de
exigir que o autor exerça seu privilégio ou liberdade de praticar um ato processual, pois o réu
tem o não-direito ou ausência de pretensão em relação ao autor (assim como o autor em
relação ao réu), que é o correlativo do privilégio, não havendo aqui subordinação, pois o
correlativo de dever, como já se disse, não é o privilégio, mas o direito.
E, em razão disso, propõe-se uma reformulação no esquema de Willians (1985),
trabalhando com os mesmos elementos, mas reorganizando-os para colocar os opostos no
mesmo lado para demonstrar que sua verificação deve ser feita em relação à mesma pessoa,
mas deixando claro que um exclui o outro e, por isso, estão apartados, apesar de no mesmo
polo. Já os correlativos, ficam em polos contrapostos para demonstrar que eles devem ser
considerados em relação a sujeitos distintos. Acrescenta-se o sinal de “diferente” entre as
expressão “sinônimas” para ressaltar que há uma distinção em seu núcleo essencial, o que só
se descobre reconstruindo os conceitos como fez Hohfeld (1968). Assim

Hohfeld sustenta que só falar em relação jurídica quando há um direito
correlacionado com um dever é uma mera ilusão, pois na correlação privilégio/ não direito há
igualmente uma relação jurídica, assim assinalando,
Es difícil advertir por qué empero, la situación “privilegio + no-derecho” entre X e
Y no es una relación jurídica tan real como relación “deber + derecho” entre dos
partes cualesquiera, que es la relación precisamente opuesta a la primera. Quizás el
hábito de reconocer únicamente a la última el carácter de una relación jurídica deriva
en mayor o menor medida de la tendencia tradicional a concebir el derecho como
que consiste en “órdenes” o reglas imperativas. Esto, sin embargo, parece ser una
falacia. Una regla de derecho que permite es una regla tan real como que prohíbe, y,
del mismo modo, decir que el orden jurídico permite un acto dado a X en sus
relaciones con Y importa predicar una relación jurídica tan grande como decir que el
derecho prohíbe un cierto acto a X en sus relaciones con Y. Que esto es así, parece
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estar confirmado, en alguna medida, por el hecho de que el primer tipo de acto será
ordinariamente considerado “lícito” y el segundo “ilícito (HOHFELD, 1968, p.64,
grifos nossos).53

Feita esta digressão, podemos afirmar que é possível falar em relação jurídica e
direito subjetivo no âmbito do processo, desde que se faça o uso adequado da linguagem, sem
usar malabarismos gramaticais para fugir da relação jurídica, que, como mostrado, nunca foi
abandonado pela doutrina, ora tratando como situação jurídica, ora como conexão funcional,
ora como situação subjetiva, ora como situação plurissubjetiva.
No entanto, todas estas situações qualificativas têm natureza jurídica de relação
jurídica. Da mesma forma, a correta identificação do núcleo essencial das palavras dos grupos
linguísticos familiares “direito subjetivo” e “dever jurídico” permitem falar em relação
jurídica entre as partes do processo, destacando que, com isso, não se quer definir o processo
como relação jurídica processual, mas apenas mostrar como explicar a aproximação entre as
partes. Luiz Guilherme Marinoni (2011, p. 461), após demonstrar seu entendimento de que o
processo não pode ser mais conceituado como relação jurídica, deixa claro que “é evidente
que há alguma relação entre as partes e o juiz, pouco importando se existe uma única relação
jurídica que se desenvolve ou várias relações ou se essas relações decorrem de situações
jurídicas ou de uma única situação jurídica”.
A crítica maior que se faz à teoria do processo como relação jurídica é o prejuízo que
ela traz à compreensão de processo no Estado Constitucional, encobrindo as intenções do
Estado e por relegar as partes a um papel secundário. Não entendemos assim. Somente uma
concepção liberal-oitocentista de relação jurídica pode levar a essa conclusão.
Nem se diga que o problema é de paradigma, pois sua função é exatamente de trazer
uma nova conformação aos institutos jurídicos, sem necessidade de extingui-los. A
constitucionalização do processo significa muito mais que o mero tratamento de normas
processuais no âmbito da Constituição, pois impõe uma releitura das normas e institutos do
direito processual, fazendo com que a força normativa da Constituição atinja essa realidade
jurídica e condicione o “processo unitário” de compreensão, interpretação e aplicação do
53

É difícil mostrar, porque, contudo, a situação “privilégio + não direito” entre X e Y não é uma relação jurídica
tão real como a relação “dever + direito” entre duas partes quaisquer, que é a relação exatamente oposta da
primeira. Talvez o hábito de reconhecer somente à última o caráter de uma relação jurídica, deriva de uma maior
ou menor medida da tendência tradicional de conceber o direito como que consistente em “ordens”ou regras
imperativas. Isto sim, contudo, parece ser uma falácia. Uma regra de direito que permite é uma regra tão real
quanto uma que proíbe, e, do mesmo modo, dizer que a ordem jurídica permite um determinado ato de X em
suas relações com Y importa anunciar uma relação jurídica tão importante como dizer que o direito proíbe certo
ato de X em suas relações com Y. Que isso é assim parece estar confirmado, em alguma medida, pelo fato de
que o primeiro tipo de ato será ordinariamente considerado “lícito” e o segundo “ilícito”. (Tradução livre)
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direito em uma perspectiva dos direitos fundamentais filtrados pela dignidade da pessoa
humana.
Depois de criticar veementemente a teoria da relação jurídica, Luiz Guilherme
Marinoni faz temperamentos à sua própria análise ao afirmar que
Como é óbvio, a crítica que ora se faz à noção de relação jurídica deve ser
compreendida em uma perspectiva histórica, isto é, em uma perspectiva que faça ver
a ligação do conceito jurídico com os valores do seu momento histórico. É evidente
que se pode dizer que a relação jurídica, hoje, pode se abrir a isto ou àquilo outro, ou
pode captar a realidade social. Porém, o que se deve deixar claro é a
impossibilidade de se tomar a relação jurídica processual, infiltrada pelos
propósitos dos seus edificadores no final do século XIX, como algo prestável a
uma teoria processual compatível com o Estado constitucional. A crítica à teoria
da relação jurídica processual, portanto, volta-se à sua assimilação neutra e
descompromissada com a realidade da vida do homem, isto é, da parte, e à sua
transparência em relação à legitimidade do poder, do procedimento e da própria
decisão. (MARINONI, 2006, p. 13, grifos nossos).

O paradigma jurídico-constitucional do Estado Democrático de Direito impõe uma
releitura da relação jurídica no âmbito do processo, permitindo explicar o aspecto
correlacional entre as partes que possuem afinidades. Como ensina Habermas
Os direitos processuais garantem a cada sujeito de direito a pretensão a um processo
eqüitativo, ou seja, uma clarificação discursiva das respectivas questões de direito e
de fato; deste modo, os atingidos podem ter a segurança de que, no processo, serão
decisivos para a sentença judicial argumentos relevantes e não arbitrários. Se
considerarmos o direito vigente como um sistema de normas idealmente coerentes,
então essa segurança dependente do procedimento, pode preencher a expectativa de
uma comunidade jurídica interessada em sua integridade e orientada por princípios,
de tal modo que a cada um se garantem os direitos que lhes são próprios.
(HABERMAS, 2003, v. 1, p. 274).

Dessa forma, a relação jurídica não é condicionante, mas condicionada pelo devido
processo legal, contraditório, isonomia e ampla defesa. Ademais, a dignidade da pessoa
humana como epicentro axiológico de ordem constitucional e uma concepção personalista dos
direitos humanos têm o condão de modificar as bases originais da relação jurídica para que ela
seja purificada e interpenetrada pelos direitos fundamentais, o que será melhor demonstrado
ao se estudar o processo constitucional no Estado Democrático de Direito.
Ainda, ao se retirar a noção de relação jurídica do centro da dogmática processual
colocando nele o processo não como instrumento de poder (pois assim ele não poderia ser
eficazmente condicionado), mas como procedimento em contraditório ou como um complexo
normativo constitucionalizado e garantidor daqueles direitos fundamentais torna-se possível
explicar por meio dela (relação jurídica) o aspecto correlacional entre as partes.
A pesquisa a ser feita agora incide sobre a Teoria do processo como procedimento
em contraditório e sobre a Teoria Constitucionalista do Processo e Processo Democrático, a
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fim de se verificar, em seguida, se é possível aplicar no processo administrativo as conquistas
constitucionais e democráticas já atingida no processo civil, confirmando-se a existência de
uma teoria geral do processo, para aí, sim, se estudar o papel de um processo administrativo
democrático (previsto em lei formal) na constituição das multas ambientais.
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7 TEORIA DO PROCESSO COMO PROCEDIMENTO EM CONTRADITÓRIO.
TEORIA CONSTITUCIONALISTA DO PROCESSO E PROCESSO DEMOCRÁTICO

Nos capítulos anteriores, atingiu-se o ponto em comum sobre a concepção de
processo para a doutrina do Direito Administrativo e para a doutrina do Processo Civil: o
processo concebido como relação jurídica.
Foram apontadas as discussões a respeito das diversas concepções sobre relação
jurídica e sobre direito subjetivo, surgimento, vicissitudes e, principalmente, a questão sobre a
superação ou não da existência de uma relação jurídica entre as partes no processo, a despeito
de se reconhecer que se esta ainda pode ser identificada quando melhor compreendida a
linguagem jurídica, essa relação entre as partes não mais define nem pode ser entendida como
elemento central do processo.
Foi necessário esse percurso, pois há uma confusão sobre a idéia de relação jurídica
tanto no campo substancial, quanto no campo processual. Alguns autores chegam mesmo a
confundi-las, como Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira Silva (2003) e Égon Bockman
Moreira (2007), consoante visto no capítulo cinco.
Não obstante, a relação jurídica permanece existente no direito administrativo,
explicando diversos fenômenos, sendo considerada a tônica desta área jurídica para a doutrina
alemã. Em razão de tudo disso foi realizado um aprofundado estudo sobre o tema.
Cumpre destacar que a aproximação entre aquelas categorias processuais se dava
mais no campo conceitual do que no campo constitucional e legal. Se a relação jurídica
encontrava guarida tanto no conceito do processo administrativo quanto no do processo civil,
o controle das condições da ação não era feito naquele, porque no âmbito administrativo o
direito de ação encontra correspondência no direito de petição, art. 5º, XXXIV, “a”,
(BRASIL, 1988), que não possui as mesmas condicionantes ou requisitos da ação judicial.
Ademais, a escassa produção legislativa no âmbito do Direito Administrativo
durante décadas, sobretudo na seara processual, fazia com que inexistisse a previsão de
pressupostos processuais ad instar do que ocorreu no processo judicial após a teoria e obra de
Bülow.
Não se pode olvidar ainda que a incipiente formalização ou maior simplicidade ou
informalidade do processo administrativo, causadas mesmo pela ausência de sua regulação,
fizeram com que os administrativistas tomassem de assalto a relação jurídica processual do
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campo judicial e a enxertassem no âmbito administrativo sem maiores reflexões. Aqui residia
a coincidência entre os processos.
Assim, admitida a existência de uma teoria geral do processo, como visto, é preciso
buscar com maior aprofundamento, agora, o tronco comum e a seiva que dão sustentação e
alimentam essas categorias processuais. Esses elementos vão muito além da relação jurídica e
do poder, sendo importante ressaltar que, à semelhança dos autores que serão aqui analisados,
o presente trabalho repudia a relação jurídica como elemento de destaque ou constitutivo do
conceito de processo.
Por outor lado, já foram analisadas as críticas feitas sobre esta concepção do
processo, principalmente, as realizadas por Elio Fazzalari e Aroldo Plínio Gonçalves.
Concluímos, preliminarmente, que, se ainda é possível falar em relação jurídica entre as
partes do processo de acordo com a teoria de Hohfeld, aquela não pode mais estar no centro
da dogmática processual como em outrora.
Para tanto, foi necessário abandonar as concepções pandectísticas de direito subjetivo
e de relação jurídica como vínculo ou subordinação para encarar esta última como uma
conexão entre as situações plurissubjetivas.
É sempre importante ressaltar que este aspecto relacional identificado ainda como
existente entre as partes não é aquele idealizado por Bülow em suas obras “Teoria das
Exceções e dos Pressupostos Processuais” e “Gesetz und Richteramt” em que o autor defende,
respectivamente, o controle do processo e do próprio direito pelo juiz por meio do
protagonismo judicial.
Cumprindo

o

paradigma

(Estado

Democrático

de

Direito)

sua

função

[re]conformadora, a qual permite uma mudança no entendimento do mundo da vida, é ainda
possível, numa perspectiva dos direitos fundamentais filtrados pela dignidade da pessoa
humana, com sede numa Constituição dotada de supremacia no ordenamento jurídico (e,
ainda, diante da constitucionalização do Direito, como será estudado), explicar a afinidade
processual entre autor e réu, porque a teoria atual sobre direitos fundamentais permite dizer
que eles não são condicionados, mas condicionantes de qualquer instituto jurídico.
Pela análise já realizada no presente trabalho, as críticas realizadas por Fazzalari
(2006) e Aroldo Plínio Gonçalves (2001) são consideradas adequadas na medida em que se
parte da ideia pandectística alemã de relação jurídica e de direito subjetivo.
Estudados estes institutos sobre outra perspectiva, bem como empregando a
linguagem jurídica como sugerida por Genaro Carrió (1968) a relação jurídica sai do centro
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da dogmática processual para ser um fenômeno que explica o contato processual entre autor e
réu.
O objetivo do presente capítulo é, uma vez atingido o ponto doutrinário em comum
entre processo administrativo e processo judicial, mostrar como este último se encontra mais
desenvolvido do que aquele, preparando o terreno para aplicar essa evolução de timbre
constitucional e democrático também no processo administrativo.
Esse fenômeno auxiliará na demonstração da processualização da atividade
administrativa e, como corolário, a necessidade da constituição de multas ambientais se dar
por meio de um processo administrativo constitucional e democrático.
De acordo com Fazzalari (2006, p. 727) “doutrina e jurisprudência têm procurado,
mesmo para além das escassas indicações positivas, integrar em qualquer medida a disciplina
dos processos administrativos mediante regras do arquétipo jurisdicional civil” , escopo
coincidente com o deste trabalho.
Para isso, será estudada a teoria do processo como procedimento em contraditório,
cuja análise será facilitada, pois seus contornos principais e sua crítica à teoria relacionista e
instrumentalista do processo já foram realizadas, bem como a teoria constitucionalista do
processo em sua perspectiva democrática. Esta última exigirá trabalhar os fenômenos do
Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito, demonstrando-se a relação entre
Constituição, Processo e Direitos Fundamentais.
7.1 O processo como procedimento em contraditório
A teoria de processo de Fazzalari como procedimento em contraditório tem suas
raízes nos estudos de Feliciano Benvenuti na década de 50 do século XX sobre os atos do
procedimento como forma de explicar a validade e eficácia do ato final de decisão do Estado
(provimento) e sobre o próprio exercício de uma função pública, bem como seu entendimento
de que processo e procedimento pertenceriam a um mesmo gênero.
A classificação de processo realizada por Fazzalari se dá por meio de um critério
lógico, ao contrário dos relacionistas como Bülow (2005) e dos instrumentalistas como
Dinamarco (2009).
Estes autores defendem um critério teleológico de classificação por enxergar,
principalmente o autor brasileiro, a existência de escopos metajurídicos (político, social e
econômico) no processo, que deveriam ser perseguidos pelo juiz. Segundo estas teorias, o
processo é definido como procedimento adicionado à relação jurídica, não se identificando
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contornos específicos que diferenciem os institutos. Ademais, para os instrumentalistas o
procedimento seria neutro e despido daquelas finalidades.
O procedimento seria, assim, o aspecto exterior ou perceptível do processo, uma
mera técnica, ou aquele conjunto de atos concatenados, um meio que permitia ao processo
atingir um fim.
Essa assepsia do procedimento em relação ao processo é criticada por André
Cordeiro Leal (2010, p. 85) para quem “se a técnica é a adequação dos meios aos fins para a
obtenção de resultados úteis, claro que qualquer técnica se elabora em vista de fins
previamente determinados, estando, pois, ela própria, impregnada desses fins. Do contrário, a
técnica não mesmo faria sentido”.
Como, para Fazzalari (2006), o processo é procedimento em contraditório, o gênero
passa a ser o procedimento e o processo a espécie. Sempre que, no procedimento, for
desenvolvido o contraditório entre as partes, considera-se diante de um processo. Há entre
eles, portanto, uma relação de inclusão. Aroldo Plínio Gonçalves (2001, p. 68) entende que
“pelo critério lógico, as características do procedimento e do processo não devem ser
investigadas em razão de elementos finalísticos, mas devem ser buscadas dentro do próprio
sistema jurídico que os disciplina”.
Destarte, Fazzalari conseguiu desfazer aquela complicada fusão que relacionistas e
instrumentalistas fizeram entre os institutos do processo e do procedimento, encontrando no
contraditório o elemento de discrímen entre eles.
Examinado o critério de classificação e a relação entre processo e procedimento, há a
necessidade de se conceituar os principais institutos utilizados por Fazzalari para a construção
de sua teoria.
Para o autor, todo procedimento (lato sensu) terminará ou preparará um provimento,
vale dizer, o procedimento é uma atividade preparatória do provimento e este é o ato final
daquele. O que distingue o provimento dos demais atos do procedimento estatal são sua nota
de imperatividade e aptidão para projetar efeitos e modificações na esfera jurídica do seu
destinatário. Provimento é “ato de poder”, consoante ensina Aroldo Plínio Gonçalves (2001,
p. 103). Entretanto, poder este “que jamais poderá ser arbitrário, insista-se, mas poder
constitucionalmente organizado, delimitado, exercido e controlado conforme as diretivas do
princípio do Estado Democrático de Direito”, segundo ensinamento de Ronaldo Brêtas de
Carvalho Dias (2010, p. 35).
Ainda consoante o autor, os estudiosos italianos “se valem com frequência da palavra
provvedimento (provimento), derivada de provvedere (prover), a fim de expressar o que a
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doutrina brasileira chama de decisão jurisdicional, providência jurisdicional, medida
jurisdicional ou pronunciamento jurisdicional” (DIAS, 2010, p. 34), ensinamento também
valioso para o caso da decisão administrativa.
Assim, o provimento, como conceito geral do Direito, podendo ser judicial,
administrativo ou legislativo, é o ato final do procedimento, que representa a manifestação do
poder estatal. No entanto, esta atividade preparatória do provimento não é desorganizada nem
se esgota em um único ato. Importante, assim, demonstrar a noção de procedimento para
Fazzalari,
[...] o ‘procedimento’ se verifica quando se está de frente a uma série de normas,
cada uma das quais reguladoras de uma determinada conduta (qualificando-a como
lícita ou obrigatória), mas que enunciam como condição da sua incidência o
cumprimento de uma atividade regulada por outra norma da série, e assim por
diante, até a norma reguladora de um ‘ato final’. (FAZZALARI, 2006, p. 93)

O procedimento é uma estrutura normativa (complexo de normas) que incide sobre
as posições subjetivas (posições de sujeitos perante a norma, como já estudado anteriormente)
e sobre uma sequência de atos destinados à produção de um provimento. Nesta estrutura cada
ato é pressuposto lógico e necessário do ato posterior, sendo este ato também um antecedente
lógico e necessário do ato seguinte da cadeia procedimental normatizada, havendo uma
conexão entre estes atos.
Assim, a validade e eficácia do ato posterior dependem da realização do ato anterior,
consoante previsto no esquema normativo. Por isso, Aroldo Plínio Gonçalves (2001, p. 110)
sustenta que “quando o pressuposto para a incidência de uma norma é o cumprimento de uma
atividade prevista na norma anterior da série do complexo normativo, não se está diante da
simples ordenação de uma cadeia normativa [...]”. Essa estrutura normativa do procedimento
é o que distingue a concepção fazzalariana das relacionistas sobre o procedimento, e leva o
doutrinador Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias a denominá-la de “teoria estruturalista do
processo”. (DIAS, 2010, p. 89)
Uma vez definido o procedimento como uma atividade preparatória do provimento,
sendo este o ato final daquela estrutura normatizada, resta, para completar a teoria
Fazzalariana, a concepção do autor sobre o processo. Ele adota para a sua classificação o
critério lógico, como já estudado acima. O procedimento seria o gênero e o processo a
espécie. A nota característica deste último é a existência do contraditório. A noção de
processo e essa relação são traçadas nos seguintes termos por Fazzalari
Se, pois, o procedimento é regulado de modo que dele participem também aqueles
em cuja esfera jurídica o ato final é destinado a desenvolver efeitos – de modo que o
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autor dele (do ato final, ou seja, o juiz) deve dar a tais destinatários o conhecimento
da sua atividade, e se tal participação é armada de modo que os contrapostos
‘interessados’ (aqueles que aspiram a emanação do ato final – ‘interessados’ em
sentido estrito – e aqueles que queiram evitá-lo, ou seja, os ‘contra-interessados’)
estejam sob o plano de simétrica paridade, então o procedimento compreende
o‘contraditório’, faz-se mais articulado e complexo, e do genus ‘procedimento’ é
possível extrair a species ‘processo’(FAZZALARI, 2006, p. 94)

Em outros termos, para o autor, o processo seria “um procedimento do qual
participam (são habilitados a participar) aqueles em cuja esfera jurídica o ato final é destinado
a desenvolver efeitos: em contraditório e de modo que o autor do ato não possa obliterar as
suas atividades” (FAZZALARI, 2006, p.118-119), retirando a noção de relação jurídica do
centro da dogmática processual e do próprio conceito de processo.
Tal fato ainda confirma a tese de que o processo pode e deve existir em todos os
poderes estatais, bem como até mesmo fora do Estado em entidades para-estatais, como
sindicatos, partidos e associações.
Ademais, a concepção Fazzalariana do processo permite superar as anteriores que
buscavam distinguir processo e procedimento pelo critério da lide ou conflito de interesses,
real ou potencial. Segundo o autor (FAZZALARI, 2006, p. 120-121), o conflito de interesses
“poderá constituir a razão pela qual a norma faz com que se desenvolva uma atividade
mediante processo, mas no máximo se pode falar de processo enquanto se constatem ex
positivo iure, a estrutura e o desenvolvimento dialético acima ilustrado” (grifos nossos).
Portanto, a lide é elemento acidental do processo e o contraditório seu elemento essencial.
De se ressaltar que a essência do contraditório está “na simétrica paridade da
participação, nos atos que preparam o provimento, daqueles que neles são interessados,
porque, como seus destinatários, sofrerão seus efeitos”, consoante observado por Aroldo
Plínio Gonçalves (2001, p.115). Feito este apontamento, a compreensão do presente trabalho
exige que se faça um estudo mais detalhado do contraditório.
7.1.1 Contraditório: da antiguidade a Fazzalari
Elio Fazzalari teve o mérito de retirar a relação jurídica do conceito central de
processo e nele incluir o de contraditório. No entanto, essa “idéia simples e genial”, conforme
destacado por Ada Pellegrini Grinover (2006, p.5), na apresentação da edição brasileira da
obra do autor italiano, não pode ser vista como se o contraditório só surgisse na dogmática
processual no século XX.
A existência do contraditório já é relatada na bíblia quando antes de tomar a decisão
de expulsar Adão do “Paraíso” Deus lhe questiona: “Comeste tu da árvore de que te ordenei
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que não comesses?” (Gênesis 3:11). E depois se dirige à Eva: “Por que fizeste isto?” (Gênesis
3:13), dando a eles a oportunidade de declinar suas razões para o cometimento do fato que
lhes era imputado.
Nicola Picardi (2008, p. 128) ao dissertar sobre o surgimento do contraditório e
entender que a ideia de “ordem” é fundamental no estudo do processo, ensina que essa noção
assume “significados opostos que estão na base de distintos modelos de processo. Foi
definido como ‘ordem isonômica’ o tecido interno do processo medieval, o ordo iudiciarius;
ordem assimétrica é o fundamento do processus em sentido moderno”.
Ainda segundo o autor, o fundamento do processo medieval, também denominado
como processo comum, época em que foi cunhado o aforisma “audiatur et altera pars”, é o
princípio do contraditório, que buscava investigar a verdade.
Na história do Direito não houve um período em que o contraditório, mesmo na sua
conformação antiga, fosse tão respeitado quanto à época do processo comum, pois a aplicação
de qualquer sanção a uma pessoa exigia fosse dado a ela a chance de se manifestar.
Considerando essa função forte do contraditório de compensador de desigualdades
processuais no processo comum, ensina Picardi que ele (o contraditório) “pode ser
considerado o modelo puro de ordem isonômica. As regras de procedimento possuem uma
função de compensação (rationes compensandi) relativamente às diversas formas que se
apresentam no processo” (PICARDI, 2008, p. 130).
Em seguida conclui que “o ordo iudiciarius visa assegurar a igualdade, não apenas
entre as partes, mas também entre o juiz e as partes” (PICARDI, 2008, p. 130), o que vai se
revelar como principal elemento diferenciador deste modelo processual daquele do Estado
Social, quando o juiz passará a ter uma posição de superioridade em relação às partes e o
contraditório será reduzido a um mero dizer e contradizer, a uma informação e reação.
Entretanto, já no Estado Liberal com seu espírito positivista o audiatur altera pars
passa a ser denominado de princípio do contraditório, e essa “principiologização” fez com que
ele perdesse sua referência jusnaturalista e sua carga ética.
Picardi denuncia que a ordem simétrica estabelecida pelo ordo iudiciarius é
substituída por uma ordem assimétrica pelo Prozess-Ordnung da Prússia instituído pelo
Corpus Iuris Fridericianum em 1781 (PICARDI, 2008) em que havia a possibilidade de o
juiz ignorar a alegação das partes.
Como já analisado, o ponto alto do desprezo ao contraditório surge com as teorias de
Klein, Menger e Bülow sobre o processo no Estado Social, bem como com a escola do
“Movimento para o Direito Livre”.
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Há de se lembrar que a teoria do processo como relação jurídica surge com Bülow
em 1868 e lança as bases para o protagonismo judicial que vai se estabelecer definitivamente
em 1885 com a obra “Gesetz und Richteramt”. Só fazemos esse apontamento para esclarecer
que a relação jurídica sozinha não provocou todo o estrago processual gerado pela teoria de
Bülow.
Talvez a má sorte de ter sido destacada na concepção da teoria processual e no
próprio conceito de Bülow tenha originado a forte reação contra sua presença no processo.
Como se demonstra, a mitigação do contraditório e o protagonismo judicial se foram
propiciados, na origem, pela relação jurídica são estabelecidos, na verdade, com as obra e
teoria de Bülow de 1885.
Essa é a razão de termos afirmado que uma leitura constitucional do processo, a
conformação do instituto pelo paradigma do Estado Democrático de Direito, a consideração
da dignidade da pessoa humana como epicentro axiológico de ordem constitucional e uma
concepção personalista dos direitos humanos têm o condão de modificar as bases originais da
relação jurídica para que ela seja purificada e interpenetrada pelos direitos fundamentais,
mormente pelo contraditório.
Para os instrumentalistas, cujas ideias são derivações dos relacionistas, o processo e a
decisão judicial (jurisdição) representam um ato de poder, o que dispensaria uma participação
decisiva das partes no processo, pois são elas despidas de potestade.
Tão forte a ideia de poder e dominação pelo juiz, na doutrina de Cândido Rangel
Dinamarco, um dos maiores defensores da instrumentalidade do processo, que o autor chega a
afirmar que “enquanto se pensa em poder institucionalizado em algum pólo de poder [...] é
inadequada a tentativa de conceituá-lo em torno da idéia de participação no processo
decisório,” (DINAMARCO 2009, p.133).
Assim, para o autor, não é correto falar-se em participação das partes na formação da
decisão estatal. Reduz-se o contraditório ao exercício da ação e da defesa que, no curso do
procedimento e ao lado dos atos do titular da jurisdição (juiz), “constitui ao mesmo tempo
cooperação trazida para o correto exercício desta e participação que não pode ser obstada aos
interessados. A participação, portanto, não é do titular do poder, mas das pessoas sobre quem
o poder se exerce”, assim esclarece o autor. (DINAMARCO, 2009, p 133)
A noção de contraditório para o defensor da instrumentalidade do processo se resume
a um mero dizer e contradizer, ao binômio “informação necessária-manifestação possível”.
Esse contraditório seria condicionado pelo poder. Relega às partes um papel secundário,
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meramente formal e figurativo no processo, sem possibilidade alguma de influir na formação
do convencimento do juiz, que decide de forma messiânica, profética e solitária.
Já, em Fazzalari, o contraditório é revalorizado para ser entendido como elemento
central do conceito de processo e como igualdade de posições entre as partes na estrutura
processual, as quais se encontrariam em simétrica paridade de participação.
Para o autor, a distinção entre processo e procedimento não está somente na presença
de partes, que no procedimento podem até, episodicamente, se manifestar. Segundo ele “é
necessária alguma coisa a mais e diversa; uma coisa os arquétipos do processo nos permitem
observar: a estrutura dialética do procedimento, isto é, justamente, o contraditório”
(FAZZALARI, 2006, p. 119, grifos nossos).
Repita-se: contraditório este que exige simetria de espaço-tempo ou igual
oportunidade de participação. A simples participação “é um elemento necessário, mas não
suficiente para a caracterização do processo” (FAZZALARI, 2006, p. 119). Com base neste
autor, Aroldo Plínio Gonçalves ensina que
O contraditório não é o “dizer” e o “contradizer” sobre matéria controvertida, não é
a discussão que se trava no processo sobre a relação de direito material, não é a
polêmica que se desenvolve em torno dos interesses divergentes sobre o conteúdo do
ato final. Essa será sua matéria, seu conteúdo possível. O contraditório é a igualdade
de oportunidades no processo, é a igual oportunidade de tratamento, que se funda na
liberdade de todos perante a lei. (GONÇALVES, 2001, p. 127).

Tal destaque é de suma importância, por exemplo, no processo administrativo em
que o destinatário do ato final é o particular e o próprio Estado, que atua como parte e como
julgador. O fato de o Estado assumir essa dupla posição não descaracteriza o processo, pois
neste último pode haver, no mínimo, duas partes em posições opostas e com interesses
divergentes atuando em contraditório (simétrica paridade de armas).
Assim, é possível concluir prima facie que pode haver processo se houver pelo
menos dois sujeitos em que a pretensão de um deles lhe será favorável, sofrendo o outro um
prejuízo ou não acolhimento de sua contrapretensão.
Entretanto, a essência do contraditório permite que uma das partes seja também
julgadora, atuando tanto como contraditora quanto como autora do provimento (decisão),
mas, ao atuar como contraditora (parte), estará ele (Estado) em simétrica paridade com o
particular. Importante destacar que não há conflito de interesses entre o particular e o Estado
enquanto este desenvolve a atividade de julgador.
Nesta condição, não se fala em contraditório entre o particular e o Estado-Julgador,
pois, desta forma estar-se-ia admitindo a ausência de imparcialidade no julgamento. O
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Julgador não pode ter interesse próprio ao decidir. O contraditório se desenvolve entre o
particular e o Estado quando este se encontra na qualidade de parte devendo se observar a
igualdade espaço-temporal ou simetria de participação. A contrariedade e o contraditório se
dão exclusivamente entre o particular e o Estado enquanto parte.
Tal fato também não passou despercebido por Aroldom Plínio Gonçalves (2001) ao
fazer essa relação no processo penal, em que o Estado atua como parte ao exercer a função de
Ministério Público e como julgador na condição de Estado-Juiz. Fazzalari explica este quadro
do contraditório simétrico como essência do processo, quando o Estado assume dupla
atividade com sua costumeira clareza:
O autor do ato final pode ser um dos contraditores, mas não o é necessariamente
[...]. A qualidade de contraditor, onde quer que ela concorra com a do autor do ato
[julgador], importa, por outro lado, uma conseqüência essencial: mesmo quando se
trate de um órgão público, munido de império, o autor é colocado, durante a fase
preparatória do ato, em pé de simétrica paridade em relação ao outro ou aos outros
contraditores. E nesse diapasão a posição do autor do ato final e a posição do
interessado colocado em contraditório continuam a se distinguir mesmo quando
pertençam à mesma pessoa: a estrutura processual fica marcada pela posição de
paridade dos interessados no contraditório, distinta da posição na qual se coloca o
órgão público na fase em que – tendo conhecimento dos resultados do contraditório
- executa o ato final. (FAZZALARI, 2006, p. 122-124)

Processo, assim, é procedimento em contraditório, ainda que haja apenas dois
sujeitos. O procedimento é aquela estrutura normativa (em que há conexão de normas) que
precede o provimento ou ato final imperativo do Estado. A lide é apenas um elemento
acidental do processo.
Não basta haver para caracterizar o processo apenas contraposição de interesses com
possibilidade de participação se esta não se dá em simetria e igualdade, essência do
contraditório. Este não é o mero dizer e contradizer. Ainda consoante os ensinamentos de
Fazzalari (2006, p. 726), “não merecem, ao invés, ser catalogados entre os processos aqueles
esquemas nos quais é contemplada participação do interessado meramente episódica, e sob
um plano inferior em relação àquele da administração pública”.
Essa observação vale também para o processo judicial. É necessário que o
contraditório, como visto, concretize os princípios da liberdade e o princípio da igualdade de
todos perante a lei.
Feito isso, é possível, agora, identificar, os méritos e as críticas à teoria estruturalista
de Fazzalari antes de se adentrar na teoria constitucionalista do processo.
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7.2 Análise crítica à teoria estruturalista do processo
A teoria de Fazzalari teve como mérito já identificado o fato de ter retirado do
conceito do processo e do centro da dogmática processual a relação jurídica. Bülow, diversas
vezes já estudado no presente trabalho, construiu sua teoria em torno da jurisdição e do
protagonismo judicial. O juiz tinha o poder, de forma isolada e solipsista, de dizer o direito
(juris dictio) sem que houvesse a participação das partes.
O processo era mero instrumento de jurisdição, uma forma de legitimar a atuação do
julgador, o que levou André Cordeiro Leal (2008, p. 110) a denominá-la de “jurisdição
legitimada a priori”, vale dizer, o direito e a jurisdição estariam legitimados se fossem,
respectivamente, reconhecidos e exercidos no processo, independente da participação ou
contribuição dos destinatários da decisão na formação da vontade estatal, sendo eles meros
coadjuvantes.
Assim, segundo André Cordeiro Leal (2008, p. 110), o autor italiano foi o primeiro a
elaborar “uma teoria do processo jurisdicional a partir do processo (e de sua distinção em
relação ao procedimento) e não a partir de uma determinada concepção do poder estatal e, por
metonímia, da respectiva atividade (a jurisdição)”.
Tal fato permitiu, ainda segundo o autor, que Fazzalari adotasse o critério lógico para
a distinção entre processo e procedimento, pois o critério finalístico só era adequado às teorias
anteriores que enxergavam escopos metajurídicos no processo, que deveriam ser perseguidos
por aquele que tinha o controle do processo e do direito. Infere-se, entretanto, que à
semelhança de Fazzalari e Aroldo Plínio Gonçalves, André Cordeiro Leal (2008) parte de
uma concepção pandectística de direito subjetivo e de relação jurídica (vinculação, poder,
dominação e etc).
André Cordeiro Leal (2008) em sua obra denominada “A instrumentalidade do
Processo em crise” desenvolve o que chama de “paradoxo de Bülow”, o qual, segundo ele,
Fazzalari não teria conseguido superar.
Para o autor (LEAL, 2008, p. 64-65), o processo Bülowiano não poderia assegurar os
direitos fundamentais “em razão do fato de que não poderia ser esse processo, ao mesmo
tempo, instrumento do poder (de criação e do dizer o direito pelo juiz) e sua limitação eficaz eis o paradoxo”. Há necessidade de se insistir: o processo em Bülow não é só o processo da
relação jurídica, mas o processo do protagonismo judicial e da escola “Movimento para o
Direito Livre”. Ademais, naquela época, a doutrina dos direitos fundamentais não gozava da
mesma envergadura de hoje, de possuírem normatividade e aplicação imediata.
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Assim, o processo que permite ou legitima a priori o poder do juiz de criar e dizer o
direito não seria mesmo capaz de limitar esse mesmo poder jurisdicional. Essa limitação só
será possível se as partes deixarem de ser meras colaboradoras e coadjuvantes para serem
decisivas na construção do provimento estatal, pois ao mesmo tempo podem fiscalizar o
exercício da função jurisdicional.
Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira, ao prefaciar a referida obra de Leal, expressa
o seu pensamento de que a jurisdição ou a decisão estatal não é apenas uma atividade do
julgador, mas o “resultado necessário da atividade discursiva dos sujeitos do processo”
(OLIVEIRA no Prefácio de LEAL, 2008, sp).
Portanto, em princípio, é necessário que a decisão estatal (provimento) seja precedida
pela atividade procedimental realizada em contraditório e, dessa forma, a tônica do direito
processual sai da jurisdição para se deslocar até o processo, que deixa de ser instrumento
legitimador da jurisdição ou do ato de decidir.
Diante disso, o mérito do autor italiano, segundo André Cordeiro Leal (2008, p. 118),
é o fato de “tornar-se fundamental à atividade jurisdicional a teoria jurídica do processo [...]”,
deixando de lado o que o autor (2008, p119) denomina de jurisdição legitimada a priori e o
poder do juiz de dizer o direito com “uma eficácia represada a exigir apenas, um meio
adequado (o processo) ou técnica apropriada para fluir [o poder], e que garantisse [...] o mais
alto grau de violência realizável possível”, violência essa praticada pelo

julgador que

aplicaria o direito consoante sua sensibilidade e magnanimidade de forma solipsista.
Apesar do fato de a jurisdição dever ser estudada a partir do processo e não o
contrário, a teoria estruturalista do processo recebe críticas da doutrina. A primeira delas,
apontada por André Cordeiro Leal (2008), é o fato de o autor italiano admitir o exercício da
jurisdição sem processo, vale dizer, admite o autor que a manifestação da vontade estatal pode
se dar sem a participação das partes, sem contraditório.
Tal equívoco também é cometido por Aroldo Plínio Gonçalves (2001) ao entender
que o provimento ou ato de decisão pode ser precedido de simples procedimento, tanto no
âmbito judicial como no administrativo, apontando como exemplos um pedido de licença de
matrícula em escola pública no caso da função executiva e a jurisdição voluntária no caso da
função judicial.
A segunda crítica reside na forma como o autor italiano compreende o contraditório
(que já representa um grande avanço em relação às teorias anteriores), o que vai gerar reflexos
na questão do déficit de legitimidade do processo.
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Em Fazzalari (2006), o provimento seria uma ordem existente exclusivamente no
âmbito de vontade estatal purificado da influência das partes. Para o autor, a participação das
partes contraditoras legitimava a decisão e o provimento, por ser imperativo, tinha a
característica de ordenação pelo órgão julgador. Não se dava destaque, ainda, às partes como
sujeitos processuais decisivos na construção do provimento.
Não obstante, o pensamento de Fazzalari (2006) representou uma evolução em
relação ao de Niklas Luhmann (1980), pois este autor entendia que bastaria uma legitimação
pelo procedimento, independentemente da participação dos interessados. De acordo com a
teoria de Luhmann (1980), não haveria meios para se aferir a legitimidade das decisões de
forma racional, pois não haveria objetividade em questões normativas, porque elas ensejam
uma atividade intelectiva e subjetiva de interpretação.
Assim, para o autor (1980), o problema da legitimidade ficaria absorvido pelo da
legitimação. A decisão será legítima se for observado o procedimento, não importando a
colaboração das partes. Cumprida esta condição, a decisão seria aceita pelos seus
destinatários. Vale dizer, o conteúdo da decisão não é importante, e seu aceite ou
reconhecimento decorrem da observância do procedimento.
Como se sabe, a legitimidade em Fazzalari (2006) advém da mera participação das
partes em contraditório no procedimento. Entretanto, Fazzalari também não se preocupa com
o conteúdo ou legitimidade das decisões. Desta forma, em Luhmann (1980), o ato de
colaborar das partes é visto de uma perspectiva passiva (aceitação da decisão), enquanto que,
em Fazzalari, o participar é deslocado para uma perspectiva ativa, ou seja, pelo dizer e
contradizer em igualdade de condições processuais. No entanto, em nenhum destes autores há
uma preocupação com a influência das partes.
Destarte, o contraditório não pode ser visto como uma garantia infraconstitucional,
que assegura o dizer e o contradizer ainda que em simétrica paridade de armas, de posição ou
de participação, conferindo a ele apenas a natureza jurídica de elemento distintivo entre
processo e procedimento.
De acordo com Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias (2010, p. 91), o contraditório em
Fazzalari “não aparece cogitado pela reflexão constitucional maior de garantia fundamental
das partes”. Segundo André Cordeiro Leal, Fazzalari “[...] não investiga adequadamente os
impactos do contraditório na questão da legitimidade decisória [...] porque deixa de tanger a
questão da legitimidade, cingindo-se à validade (formal) e eficácia da decisão judicial”
(LEAL, 2008, p 122).
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Ao criticar Fazzalari, o autor destaca que aquele não supera o paradoxo de Bülow, e
se preocupa muito mais com a legitimação pelo procedimento ou pelo processo do que com a
legitimidade decisória, ou seja, não leva em conta a influência das partes na formação do
convencimento do julgado, pois
embora a jurisdição se realize no (ou pelo) provimento, nada assegura que esse
provimento seja discursivamente legítimo, tendo em vista que o critério que
Fazzalari oferece à verificação de “idoneidade” da decisão é o de sua validade, ou
seja de sua construção segundo um modelo procedimental que pode ou não
contemplar o contraditório [...] tendo em vista que a jurisdição embora não mais seja
simples poder coercitivo que utiliza o processo para se realizar em dado “caso
concreto”, tem ainda o Estado como ator principal. [...] [Fazzalari] ainda cogita de
jurisdição mesmo na ausência do contraditório, tornando-se sua proposta
absolutamente inconciliável neste aspecto [...] já que não mais é possível que não
considere, em sua construção teórica, a imprescindível e efetiva participação
discursiva dos afetados pela decisão. (LEAL, 2008, p. 124-125).

Esta crítica é feita pelo próprio Aroldo Plínio (2001, p. 181) ao reconhecer que,
apesar da concepção de processo como procedimento realizado em contraditório ser fruto “de
muitas conquistas históricas [...] construiu-se não como uma forma de participação do
jurisdicionado para justificar um ato imperativo final do Estado” (grifos nossos).
Destacando o aspecto democrático que o processo deve revelar, conclui o autor
(GONÇALVES, 2001, p. 181) que aquele deve ser visto “[...] como garantia da participação
dos detentores de interesses contrapostos, em simétrica paridade, para interferir na
formação daquele ato” (grifos nossos).
O autor, na verdade, admite jurisdição sem processo, mas existente o processo pela
presença do contraditório, este deve permitir não só a participação simétrica na estrutura
dialética, mas também deve permitir a influência das partes no ato de decidir. Dando
contornos definitivos à questão, Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias expõe todas as críticas que
cercam a teoria Fazzalariana:
Por tais razões, a teoria estruturalista elaborada por Fazzalari carece de alguma
complementação pelos elementos que compõem a teoria constitucionalista, porque a
inserção do princípio do contraditório no rol das garantias constitucionais decorre da
exigência lógica e democrática da co-participação paritária das partes, no
procedimento formativo da decisão jurisdicional que postulam no processo, razão
pela qual conectada está à garantia também constitucional da fundamentação das
decisões jurisdicionais centrada na reserva legal, condição de efetividade e de
legitimidade democrática da atividade jurisdicional constitucionalizada. (DIAS,
2010, p. 91)

Esses apontamentos exigem, a partir de agora, o estudo da teoria constitucionalista
do processo e seu aspecto democrático, já que, apesar dos avanços alcançados por Fazzalari
(2006), sua teoria restou incompleta, necessitando, portanto, de alguns ajustes.
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7.3 Teoria constitucionalista do processo e Estado Democrático de Direito
Uma lição que já se tornou comum é apontar o pronunciamento de Héctor FixZamúdio feito no Primeiro Congresso Ibero-americano de Direito Constitucional, que se
realizou no México em 1975, quando o autor conclama uma maior aproximação entre os
estudiosos do direito constitucional e do direito processual a fim de se identificarem os pontos
de contato entre ambos os ramos do Direito, segundo esclarece Baracho (2008).
Entretanto, não se pode desconsiderar que Eduardo J. Couture, na década de 40 do
século passado, já tinha chamado atenção para o estudo das garantias constitucionais e sua
relação com o processo, pois, segundo ele, a estrutura de um processo que seja legal e devido
“[...] concede o niega poderes y facultates dentro de las bases establecidas en la
Constitución”. (COUTURE, 1948, p. 21)54
Em 1969, o Pacto de São José da Costa Rica, também conhecido como Convenção
Americana sobre Direitos Humanos, integrado na ordem constitucional brasileira em 1992,
traz disposições sobre garantias judiciais, com maior ênfase no direito penal, mas estendido
expressamente a todos os ramos do direito em seu artigo 8º, por trazer garantias comuns como
o contraditório e juiz natural.
Importante notar que todos os autores que passaram adotar uma teoria
constitucionalista do processo partiam da mesma premissa: o processo deve ser elaborado,
estudado e aplicado a partir da Constituição. O processo passa a ter estirpe e dignidade
constitucional nas Constituições do século XX com a previsão de princípios e garantias
processuais.
No entanto, Cassio Scarpinela Bueno chama atenção para que o estudo do processo
civil não seja feito exclusivamente de forma passiva, isto é, não seja realizado somente pelas
normas de processo civil que têm sede na Constituição.
De acordo com o autor, além disso, deve se estudar a influência dos mandamentos
constitucionais no processo de forma ativa, vale dizer, aplicar a Constituição “na construção
do direito processual civil, realizando pelo e no processo, isto é, pelo e no exercício da função
jurisdicional. [...]” (BUENO, 2008, p. 158, grifos do autor), entendimento que obviamente se
estende a todos os tipos de processo.
Baracho também entende que a aquela elevação constitucional não tem aptidão de,
por si só, assegurar a eficácia do processo, informando que Fix-Zamúdio “destaca a
54

“[...] concede ou nega poderes e faculdades dentro das bases estabelecidas pela Constituição”. (Tradução
nossa)
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importância de se chegar ao conceito, extensão e limites das garantias constitucionais no
processo civil” (BARACHO, 2008, p. 13). Portanto, a positivação de direitos e garantias
processuais, mesmo na Constituição, vai exigir, ainda, que seja realizado árduo trabalho pela
doutrina para buscar a fundamentação filosófica e a conformação sociológica do processo
para que ele possa cumprir sua função.
Nesta senda, os autores italianos Andolina e Vignera (1990) vão construir um
modelo constitucional do processo elaborado a partir das normas processuais constitucionais.
Tal modelo processual vai ter como base a própria Constituição que, dotada de supremacia, é
capaz de proteger e tornar efetivo os direitos fundamentais.
Com esse entendimento, pode se afirmar que a implicação entre processo,
Constituição e Direitos Fundamentais é mútua e recíproca, pois se a supremacia da
Constituição permite a constitucionalização do processo em sua integralidade, tornando-o
permeável às garantias processuais fundamentais, pois, segundo Baracho (1984, p. 122), “a
Constituição determina muitos dos institutos básicos do processo” o processo tutela, por sua
vez, essa supremacia constitucional e os direitos fundamentais.
Esse “modelo constitucional do processo” vai ter como características a
possibilidade de ser expandido pelas normas constitucionais, de ser modificado ou adequado
de acordo com a necessidade de tutelas processuais diferenciadas e de ser aperfeiçoado pelas
normas infraconstitucionais. Segundo Andolina e Vignera (1990), essas características são
delineadas da seguinte forma
a) na ‘expansividade’ (do modelo), consistente na sua idoneidade (derivada da
posição primária das normas constitucionais na hierarquia das fontes) para
condicionar a fisionomia dos procedimentos jurisdicionais comuns concebidos pelo
legislador ordinário, fisionomia essa que deverá ser compatível com aquele modelo
(o constitucional); b) na ‘variabilidade’, consistente na possibilidade de assumir (o
procedimento) formas diversas, de modo que a adequação ao modelo constitucional
(por obra do legislador ordinário) das figuras processuais concretamente funcionais
possa ocorrer segundo várias modalidades, de acordo com os escopos
particularmente perseguidos; c) na ‘perfectibilidade’, consistente na idoneidade (do
modelo constitucional) de ser aperfeiçoado pela legislação infraconstitucional, a
qual (no próprio respeito daquele modelo e em função de alcançar objetivos
particulares) pode mesmo construir procedimentos jurisdicionais caracterizados por
(novas) garantias e institutos desconhecidos pelo modelo constitucional.
(ANDOLINA; VIGNERA, 1990 apud NUNES, 2008, p. 41).

Essa análise constitucional da tutela do processo envolve como questão principal a
transformação do Direito Constitucional contemporâneo, cujo principal efeito foi gerar o
fenômeno da constitucionalização do Direito e, por conseguinte, do próprio processo.
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Destarte, lançadas que já foram as características básicas da teoria constitucionalista
do processo, é necessário estudar os fenômenos citados para justificá-la e, em seguida,
analisar a referida teoria pela filtragem democrática.
7.3.1 Neoconstitucionalismo
O novo constitucionalismo vai apresentar, segundo Luís Roberto Barroso (2005,
online ) marcos histórico, filosófico e teórico. O marco histórico apresentado é a década de
50 do século passado com o fim das experiências totalitárias, fascistas e nazistas, cujos
regimes foram derrubados com a Segunda Guerra Mundial.
Tais experiências levaram à aproximação das teorias da democracia, do
constitucionalismo e dos direitos fundamentais, que só foram experimentadas no Brasil com a
Constituição Republicana de 88, em razão do tardio e lento desenvolvimento do capitalismo
brasileiro. A atração entre aquelas teorias resultou no Estado Democrático de Direito, cujas
características já foram delineadas neste trabalho.
O marco filosófico apontado pelo autor foi o pós-positivismo, movimento conhecido
por ter superado o positivismo exegético, que tinha afastado do Direito a ética, os valores e os
princípios universais de justiça.
Com o retorno destas idéias e a separação entre Direito e lei (fenômeno este
experimentado pelo próprio Kelsen com seu positivismo normativista de segunda fase ao
acrescer à sua “Teoria Pura Do Direito” o capítulo VIII) o autor passou a entender que a
aplicação do direito se dava por um ato de vontade dentro de uma moldura semântica,
“despurificando” sua teoria.
Tal fato, inclusive, leva alguns autores a negarem esse novo positivismo e a
reaproximação entre Filosofia, Sociologia e o Direito. A moral e os valores voltam a
impregnar a ordem jurídica. As principais características do pós-positivismo foram a
atribuição de eficácia normativa aos princípios e o fortalecimento da teoria dos direitos
fundamentais, agora estribados na dignidade da pessoa humana (BARROSO,2005, online.)
Luís Roberto Barroso (2005, online) vai apontar como marco teórico destas
transformações no direito constitucional a expansão da jurisdição constitucional, o
reconhecimento da força normativa da constituição e a construção de uma argumentação
jurídica edificada sobre uma nova hermenêutica constitucional.
No período do pós-segunda guerra, a doutrina inglesa de soberania do Parlamento é
substituída pela doutrina americana de supremacia da Constituição. No entanto, Baracho
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(1984, p.130) ensina que “Schmitt salientou que as Constituições alemãs do século XIX
fixaram, ao lado de outras garantias, um Tribunal de Justiça Constitucional, para a proteção
judicial da Constituição”.
Historicamente, o controle difuso de constitucionalidade surge logo no abrir do
século XIX com o caso Murbury x Madison (1803) nos Estados Unidos, enquanto que
Kelsen, no século seguinte, desenvolve o modelo concentrado de controle de
constitucionalidade na Áustria. Entretanto, é somente após a Segunda Grande Guerra que o
modelo de tribunais constitucionais vai se espalhar por toda a Europa em decorrência mesmo
das ideias de rigidez e supremacia constitucional e principalmente da força normativa da
Constituição. Para que esta fosse efetiva era necessária a construção deste sistema de tutela
constitucional da Lei Maior de um Estado por um Tribunal Constitucional.
Com o reconhecimento dessa força normativa, as constituições deixaram de ser
meras cartas políticas de intenções e promessas inconsequentes para se transformarem em
verdadeiras normas jurídicas dotadas de caráter vinculante e obrigatório. A diferença maior
entre normas constitucionais e as normas jurídicas ordinárias é que estas tiram seu
fundamento de validade daquelas, mas ambas têm normatividade. Demonstrando a
importância desse fenômeno Konrad Hesse, foi quem melhor tratou do tema
[...] Um ótimo desenvolvimento da força normativa da Constituição depende não
apenas do seu conteúdo, mas também de sua práxis. De todos os partícipes da vida
constitucional, exige-se partilhar aquela concepção anteriormente por mim
denominada vontade de Constituição (Wille zur Verfassung). Ela é fundamental,
considerada global ou singularmente. Todos os interesses momentâneos — ainda
quando realizados — não logram compensar ganho resultante do comprovado
respeito à Constituição, sobretudo naquelas situações em que a sua observância
revela-se incômoda. Como anotado por Walter Burckhardt, aquilo que é identificado
como vontade da Constituição “deve ser honestamente preservado, mesmo que, para
isso, tenhamos de renunciar a alguns benefícios, ou até a algumas vantagens justas.
Quem se mostra disposto a sacrificar um interesse em favor da preservação de um
princípio constitucional fortalece o respeito à Constituição e garante um bem da vida
indispensável à essência do Estado, mormente ao Estado democrático”. Aquele que,
ao contrário, não se dispõe a esse sacrifício, malbarata, pouco a pouco, um capital
que significa muito mais do que todas as vantagens angariadas, e que, desperdiçado,
não mais será recuperado. (HESSE, 1991, p. 21-22)

Corolário natural dessa força normativa da constituição, costumeiramente
desconsiderada pelos nossos intérpretes, é o estabelecimento de uma nova hermenêutica
constitucional que, sem abandonar os métodos clássicos de interpretação do Direito, vai exigir
que a interpretação das normas infraconstitucionais seja filtrada pela Constituição. Os
princípios vetores desse movimento são, segundo

Luís Roberto Barroso (1999), o da

supremacia da Constituição, o da presunção de constitucionalidade das normas e atos do
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Poder Público, o da interpretação conforme a Constituição, o da unidade, o da razoabilidade e
o da efetividade.
Assim, a evolução do Direito Constitucional contemporâneo levou, a partir daqueles
marcos apontados, inevitavelmente, no fenômeno da Constitucionalização do Direito.
7.3.2 Constitucionalização do direito
Segundo Luís Roberto Barroso (2005, online), há certo consenso de que o fenômeno
de constitucionalização do Direito surge na Alemanha, a partir do momento em que o
Tribunal Constitucional Federal passou a entender que os direitos fundamentais mais do que
meros direitos subjetivos de estirpe constitucional instituíram uma ordem objetiva de valores.
Ainda segundo o autor, o leading case foi o caso Lüth (1958), que inverteu a ordem
até então imposta de que a Constituição deveria ser lida a partir do Código Civil.
Tal fato passou a exigir que todos os ramos do Direito fossem lidos e interpretados a
partir da Constituição, entendendo naquele julgamento que o exercício do direito
constitucional de liberdade de expressão dentro de seus limites não geraria o dever de
indenizar previsto no código civil (BARROSO,2005, online.). Assim, essa ordem objetiva de
valores fundada nos direitos fundamentais e na dignidade da pessoa humana deve valer como
decisão fundamental para todas as funções estatais e ramos do Direito.
Ao contrário do que o nome pode sugerir, a Constitucionalização do Direito não se
dá somente pela disciplina de determinados temas na própria constituição, fenômeno
denominado por Louis Favoreau, segundo Virgílio Afonso da Silva de “constitucionalizaçãoelevação” (AFONSO DA SILVA, 2005).
Conforme apontado, a partir do momento em que as normas constitucionais, por
meio de um efeito expansivo, se irradiam sobre os demais ramos do Direito, contaminando-os
por um efeito radioativo de constitucionalidade, o fenômeno é denominado por Louis
Favoreu, segundo Virgílio Afonso da Silva, de “constitucionalização-transformação”.
(AFONSO DA SILVA, 2005).
Virgílio Afonso da Silva (2005), com base nos estudos de Schuppert e Bumke,
aponta como as principais formas de manifestação do processo de constitucionalização
adequadas ao direito brasileiro a reforma legislativa e a irradiação do direito constitucional,
apontando como os principais atores deste processo o legislador, o judiciário e a doutrina.
Essa imputação de responsabilidade à doutrina reforça a lembrança que Baracho
(2008) faz de Fix-Zamúdio ao sustentar, para além da constitucionalização por elevação, ser
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salutar que ela (a doutrina) delineie o conceito, a extensão e os limites das garantias
constitucionais no processo.
Virgílio Afonso da Silva (2005), estribado em Favoreu, apresenta como efeitos da
constitucionalização do direito a unificação e a simplificação da ordem jurídica, pois a
Constituição passa a ser o fundamento de todas as normas do ordenamento jurídico, o que
relativiza a distinção entre direito público e privado, além de se tornar norma de referência e
vetor interpretativo de todo o ordenamento jurídico.
Já Luís Roberto Barroso (2005, online) demonstra como esse fenômeno atua sobre as
funções estatais e sobre os particulares. Em comum ao Legislativo e ao Executivo essa
Constitucionalização limita a discricionariedade e a liberdade de atuação em suas respectivas
tarefas, impondo, ainda o dever de agir para se desincumbirem de suas obrigações
constitucionais. Quanto à Administração Pública fundamenta, ademais, a aplicação direta e
imediata da Constituição, sem necessidade de intermediação do legislador ordinário, na
realização dos direitos dos cidadãos.
Em relação ao Judiciário, a Constituição condiciona a interpretação das normas,
servindo como parâmetro para o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos do
Poder Público. Já em relação aos particulares, a Constitucionalização do Direito reduz a
autonomia da vontade condicionando-a aos direitos fundamentais.
Dessa

forma,

compreendidas

a

transformação

do

Direito

Constitucional

contemporâneo e o fenômeno da constitucionalização do Direito, há necessidade de se
verificar como este quadro veio a influenciar o processo.
7. 4 A constitucionalização do processo
Calmon de Passos vai entender que a principal revolução no âmbito do processo no
século XX foi justamente a sua constitucionalização, corolário da instauração do Estado
Democrático de Direito. Esse novo paradigma, como já visto, abre espaço para a participação
e fiscalização constantes do cidadão na formação da vontade estatal, especialmente por meio
do processo. Segundo o autor,
A noção de devido processo legal, já anteriormente trabalhada pela doutrina, ganhou
dimensão nova, revestindo-se do caráter mais abrangente de garantia do devido
processo constitucional. Compreendido o direito como algo não dado aos homens
pela natureza mas por eles produzido, revelou-se fundamental entender-se o
processo de sua produção, que se percebeu ter matrizes políticas, devendo, portanto,
para legitimar-se, adequar-se a quanto estabelecido constitucionalmente para sua
produção, em qualquer de seus níveis. Disso resultou, por exemplo, e para
mencionar apenas uma das mais significativas conseqüências no âmbito do
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processo, erigir-se o direito de ação, cuja autonomia fora teorizada no século XIX, à
categoria de direito fundamental, cujo objeto passou a ser o dever do Estado-juiz de
prestar sua atividade jurisdicional com vistas a produzir o direito aplicável ao caso
concreto, fazendo-o não de modo arbitrário ou pretensamente racional, sim com
obediência irrestrita a quanto disposto como devido processo constitucional.
Destarte, antes de desqualificar o saber anterior, a nova dogmática processual
incorporou-o e buscou superá-lo, ajustando-o às novas realidades. Precisamente esta
ótica constitucional do processo foi que fundamentou o passo adiante, dado nas
últimas décadas, no sentido de se considerar como indissociáveis não só o enunciar
o direito, como também o organizar democraticamente as funções vinculadas a sua
produção e aplicação. (PASSOS, 2002, online)

Nos estudos até agora realizados, concluímos pela adoção de uma teoria dualista do
ordenamento jurídico com a existência de normas processuais e matérias. Calmon de Passos
(1995, p. 36) chama a atenção para o fato de que “a relação entre o chamado direito material e
processo não é uma relação de meio/fim, instrumental, como se proclama, [mas] sim orgânica,
integrativa”.
Apontamos, também, o reconhecimento de uma teoria unicista da Teoria Geral do
Processo, que, por meio da coordenação de generalizações indutivas com particularizações
dedutivas, leva os diversos tipos de processo a um tronco comum, apesar das particularidades
de suas ramificações.
José Alfredo de Oliveira Baracho (1984, p. 124), ao relacionar Constituição e
Processo, entende essa conexão como resultante do “crescimento das normas que procuram
desenvolver novas maneiras de tutelar direitos consagrados no texto constitucional” para
concluir que “o Direito Constitucional representa o centro dessa unidade, o tronco comum”, o
que inclusive justifica, como já estudado, a existência de uma teoria geral do processo.
A literatura Constitucional e Processual tem por costume relacionar Constituição e
Processo. De um lado é reconhecida a existência do Direito Constitucional Processual, cujo
objeto seria as normas de caráter constitucional que vão estruturar e informar o processo,
como o contraditório, a isonomia, a ampla defesa e a fundamentação das decisões. De outro é
admitido o Direito Processual Constitucional, cujo conteúdo seria as normas de caráter
processuais que vão assegurar a supremacia, a aplicação e a eficácia da Constituição, como as
leis que regulam os processos de controle de constitucionalidade, o Mandado de Segurança, a
Ação Popular e a Ação Civil Pública.
De acordo com Baracho (1984, p. 120), a unidade fundamental dos diversos tipos de
processo vai encontrar sustentação em dois fatores: “a) unidade constitucional dos distintos
instrumentos processuais; b) são eles estabelecidos e assegurados para a tutela dos direitos do
homem”.
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Como mostrado ao trabalhar o constitucionalismo, pelo fato de serem as
Constituições modernas organizadoras do Estado e limitadoras do poder estatal, por meio da
previsão de direitos e garantias fundamentais, e de ser o processo o modo normal de atuação
do Estado, é necessário trabalhar a relação entre Constituição, Processo e Direitos
Fundamentais.
7.5 Processo constitucional democrático
O processo constitucional democrático resulta da junção entre a teoria
constitucionalista do processo e o princípio da democracia. Segundo Ronaldo Brêtas de
Carvalho Dias (2010, p. 92), “a viga-mestra do processo constitucional é o [...] devido
processo constitucional ou modelo constitucional de processo”, para, em seguida, apontar
como direitos que lhe dão estrutura os direitos: de ação, de ampla defesa, ao advogado, ao
contraditório, à produção de prova, a sua duração razoável, ao juiz natural, à decisão
fundamentada, à reserva legal e aos recursos. (DIAS, 2010)
Processo devido não é aquele somente de acordo com a lei (devido processo legal),
mas aquele que se desenvolve conforme o Direito e a Constituição (devido processo
constitucional).
O devido processo constitucional se revela o mais importante dos princípios
processuais, pois dele derivam os demais princípios. Não há processo que seja devido e
constitucional sem contraditório, ampla defesa, isonomia, juiz natural e fundamentação das
decisões estatais.
Em razão disso, Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias (2010, p. 125) ensina que este
“deve ser entendido como um bloco aglutinante e compacto de vários direitos e garantias
fundamentais inafastáveis, ostentados pelas pessoas do povo (partes), quando deduzem
pretensão à tutela jurídica nos processos, perante os órgãos jurisdicionais”.
Lado outro, quando foi analisado o Estado Democrático de Direito e a teoria
procedimentalista de Habermas, verificamos que este autor postula por uma legitimidade da
ordem jurídica em que os destinatários do Direito sejam também seus coautores.
Essa coautoria se daria se o direito fosse legitimado em um procedimento em que
haveria uma situação ideal de discurso (ponto já criticado com base em Chantall Mouffe), em
que sujeitos imparciais e isentos de coerção chegariam a um consenso racional.
Habermas, em sua teoria, não demonstra como seria viabilizada a participação das
partes na formação da vontade estatal, relegando ao processo o estabelecimento destas
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condições. Esse fato é comprovado quando o autor (HABERMAS, 2003, p. 274, grifos
nossos) entende que “os direitos processuais garantem a cada sujeito de direito a pretensão
a um processo eqüitativo, ou seja, uma clarificação discursiva das respectivas questões de
direito e de fato”.
Na ordem constitucional brasileira, essa participação é viabilizada especialmente
pelo princípio do contraditório, que vai tornar aquele processo constitucional em um processo
constitucional democrático. A participação e fiscalização constantes das partes durante o
processo devem permitir que seus argumentos sejam decisivos na formação da vontade estatal
(provimento administrativo ou judicial).
Assim, processo democrático é aquele em que vai haver coparticipação, fiscalização
e debate endoprocessual. É aquele em que o processo se reveste como modo de produção da
vontade estatal em que a fiscalização das partes evita os abusos que poderiam ser perpetrados
pelos agentes públicos, que permite a influência de seus argumentos no momento de decidir e
ainda que observem os diretos e garantias fundamentais, sejam os de ordem material, sejam os
de ordem processual.
Segundo Dierle Nunes (2008, p. 176), o modelo democrático de processo será
caracterizado pela: “comparticipação processual (com o decorrente policentrismo e
interdependência processual entre os sujeitos processuais); pelo resgate de uma leitura forte
dos princípios processuais constitucionais; e pelo resgate do papel técnico e institucional do
processo”.
Em razão disso, o contraditório merece nova releitura para ultrapassar as barreiras
que a teoria estruturalista do processo de Fazzalari lhe impôs.
Mais do que mero elemento conceitual do processo e o dizer e o contradizer em
simétrica igualdade de condições espaço-temporal, o contraditório como garantia
constitucional e direito fundamental deve permitir que os argumentos das partes sejam
decisivos no momento decisório como fator indispensável à legitimação do direito. Neste
sentido, Comoglio revela as três facetas do contraditório manifestadas na informação
necessária, na manifestação possível e no direito de as partes verem seus argumentos
considerados, as revelando da seguinte forma
a) o direito de receber adequadas e tempestivas informações, sobre o desencadear do
juízo e as atividades realizadas, as iniciativas empreendidas e os atos de impulso
realizados pela contraparte e pelo juiz, durante o inteiro curso de processo; b) o
direito de defender-se ativamente, posicionando-se sobre cada questão, de fato ou de
direito, que seja relevante para a decisão da controvérsia; c) o direito de pretender
que o juiz, a sua vez, leve em consideração as suas defesas, as suas alegações e
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as suas provas, no momento da prolação da decisão (COMOGLIO, 1988, apud
NUNES; THEODORO JÚNIOR 2012, p. 238, grifos nossos)

No direito alemão, idealizador da teoria da relação jurídica, o contraditório não é
mais assim considerado. Veja-se o voto paradigma e ilustrativo do Ministro Gilmar Mendes
no Mandado de Segurança nº 24.268-0MG, para quem
Não é outra a avaliação do tema no direito constitucional comparado. Apreciando o
chamado “Anspruch auf rechtliches Gehör” (pretensão à tutela jurídica) no direito
alemão, assinala o Bundesverfassungsgericht que essa pretensão envolve não só o
direito de manifestação e o direito de informação sobre o objeto do processo, mas
também o direito de ver os seus argumentos contemplados pelo órgão incumbido de
julgar (Cf. Decisão da Corte Supremo Tribunal Federal MS 24.268/MG
Constitucional alemã — BVerfGE 70, 288-293; sobre o assunto, ver, também,
Pieroth e Schlink, Grundrechte — Staatsrecht II, Heidelberg, 1988, p. 281; Battis,
Ulrich, Gusy, Christoph, Einfuhrung in das Staatsrecht, 3a. edição, Heidelberg,
1991, p. 363-364). Daí afirmar-se, correntemente, que a pretensão à tutela jurídica,
que corresponde exatamente à garantia consagrada no art. 5º LV, da Constituição,
contém os seguintes direitos: 1) direito de informação (Recht auf Information), que
obriga o órgão julgador a informar à parte contrária dos atos praticados no processo
e sobre os elementos dele constantes; 2) direito de manifestação (Recht auf
Äusserung), que assegura ao defendente a possibilidade de manifestar-se oralmente
ou por escrito sobre os elementos fáticos e jurídicos constantes do processo; 3)
direito de ver seus argumentos considerados (Recht auf Berucksichtigung), que
exige do julgador capacidade, apreensão e isenção de ânimo (Aufnahmefähigkeit
und Aufnahmebereitschaft) para contemplar as razões apresentadas (Cf.Pieroth e
Schlink, Grundrechte –Staatsrecht II, Heidelberg, 1988, p. 281; Battis e Gusy,
Einfuhrung in das Staatsrecht, Heidelberg, 1991, p. 363- 364. É da obrigação de
considerar as razões apresentadas que deriva o dever de fundamentar as decisões
(Decisão da Corte Constitucional – BVerfGE 11, 218 (218); Cf. Durig/Assmann, in:
Maunz-Durig, Grundgesetz-Kommentar, Art. 103, vol. IV, no 97). (STF, Tribunal
Pleno, MS nº 24.268-0, Rel. originária Minª. Ellen Gracie, Relator para o acórdão
Min. Gilmar Mendes, j. em 5/2/2004) (BRASIL, 2004).

Entretanto, importante ressaltar que essas três faces do contraditório vão permitir
ainda que ele cumpra dupla função: (i) evitar decisões-surpresa e (ii) permitir a fiscalização da
atividade decisória, pois, ao levar em consideração os argumentos das partes, deverá o órgão
julgador fundamentar neles sua decisão.
As decisões-surpresa são aquelas em que o juiz decide sem antes ouvir as partes,
quando, por exemplo, percebe uma questão que pode conhecer de ofício e não insta as partes
para sobre elas se manifestarem, ou ainda quando em sede de embargos de declaração uma
parte suscita uma questão que pode gerar efeitos modificativos ou infringentes e o juiz decide
sem antes ouvir a outra parte. Pode ocorrer, outrossim, como no exemplo dado por Ronaldo
Brêtas de Carvalho Dias (2010) que o autor sustente seu pedido no código civil, o réu conteste
aquela pretensão com base no mesmo código, mas o juiz, sem instar as partes a se
manifestarem, decide com base no código de defesa do consumidor.
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De acordo com o autor (DIAS, 2010, p. 101) supracitado ao estabelecer a relação
entre contraditório e fundamentação ou motivação das decisões esse “trinômio estrutural do
contraditório – informação-reação-diálogo - que se instala na dinâmica do procedimento
acarreta a conexão do princípio do contraditório com o princípio da fundamentação das
decisões jurisdicionais”. O fato de não se analisar todos os argumentos debatidos pelas partes
e, assim, não fundamentar a decisão com base neles, ainda que seja para afastá-los, macula a
decisão com pecha de inconstitucionalidade por se apresentar déficit de legitimidade.
Não se pode pretender, todavia, que o contraditório sozinho vá resolver todos os
problemas em torno do processo ou que a pretensão de igualdade material seja realizada por
ele endoprocessualmente. O que se quer com isso dizer é que o procedimentalismo puro não
alcança os escopos que objetiva, pois seus pressupostos são meramente ideais, assim como o
consenso racional pode ser prejudicial, como estudado com Chantall Moufe (2005), ou até
mesmo inatingível.
Humberto Theodoro Júnior, ao defender, com base em Comoglio, a teoria do
processo justo ensina que não é ele o que se desenvolve somente em contraditório, assim
considerado como princípio processual dominante e único, mas aquele que “permite a
convivência harmoniosa de todos os princípios e garantias constitucionais pertinentes ao
acesso à justiça e à prestação efetiva da adequada tutela aos direitos subjetivos materiais”
(THEODORO JÚNIOR, 2012, p. 45). Tal fato demonstra a importância dos princípios
apontados e trabalhados na obra de Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias (2010) e aqui já
declinados (isonomia, motivação das decisões, presença de advogado, ampla defesa, devido
processo constitucional, celeridade e todas as demais garantias de índole processual).
O contraditório é importante por ser um vaso comunicante entre a sociedade (partes)
e o Estado (julgador), permitindo que aquela participe da formação da vontade estatal.
Entretanto, a igualdade trazida pelo contraditório é somente espaço-temporal, é apenas
momentânea, mesmo dentro do processo. Assim como o fóton media as interações
eletromagnéticas propiciando a criação de todas as formas de luz, assim é o contraditório, que
propicia a interação entre as partes e permite a criação da decisão por meio de sua influência,
e que será respeitada em razão de uma hegemonia provisória, consoante Mouffe (2005).
Entretanto, não é ele, ainda, o “Bóson de Higgs” que vai levar à eficácia processual,
mesmo porque até hoje não se construiu um “super acelerador de partículas processuais” que
isolasse e implementasse, em toda a sua concretude, os elementos e condições para que o
processo seja efetivo, tempestivo e adequado dentro de uma teoria constitucional democrática.
Se descoberta houve, ela foi apenas teórica, pois não se conseguiu, ainda, sua comprovação
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prática, pois nenhuma experimentação científica demonstrou que todos os princípios
processuais são aplicados devidamente na práxis.
A prática e a teoria processual encontram-se ainda entre o protagonismo judicial do
Estado Social e a pretensão de um procedimentalismo asséptico, sendo necessária, ainda, a
construção de uma nova hermenêutica constitucional que consiga balizar a correta aplicação
do Direito. Não bastasse tudo isso, as condições extraprocessuais (estrutura do Judiciário,
profunda desigualdade econômica e social, crises financeiras e etc) influenciam diretamente
no comportamento das partes e no desenvolvimento do processo.
Mesmo em uma perspectiva democrática, o contraditório não elimina ou mitiga nem
as vicissitudes extraprocessuais nem o dissenso, sendo que este último é natural e saudável à
democracia, como estudado no capítulo terceiro com Chantall Mouffe (2005). O contraditório
é o canal aberto para a penetração da politics e do the political, segundo o ensinamento de
Mouffe (2001), no processo, que deve ser conformada pelos outros princípios processuais e
pelos direitos fundamentais de índole material.
Acaso existisse o consenso racional pretendido por Habermas, quando se optasse
pela via administrativa antes da jurisdicional (e a pretensão fosse desenvolvida dentro dos
parâmetros discursivos e procedimentalistas habermasianos) e se chegasse ao consenso não
seria necessária a via judicial, pois aquele se arvoraria da pretensa racionalidade.
No mesmo sentido, fosse verdadeira a tese de Habermas, em um processo de rito
ordinário em que fossem observadas todas as garantias processuais com as partes
influenciando decisivamente na sentença por meio do contraditório o consenso só seria
comprovadamente racional se as partes não recorressem (ou cumprissem voluntariamente a
decisão condenatória, dispensando-se a fase de cumprimento da sentença). Ora, se a decisão é
racional e atingida em uma situação ideal de discurso não haveria o porquê de se recorrer
daquela decisão, cujo papel da parte na construção fora decisivo, salvo se, evidentemente,
ainda sim fosse cometida alguma falha pelo julgador.
Acontece que o ingresso na via judicial, após a utilização (facultativa) da via
administrativa ou a interposição do recurso dentro do processo judicial, se explica porque o
procedimento não elimina o dissenso, e porque a democracia não é deliberativista, segundo as
teorias de Habermas e Hart, mas agonística, de acordo com Chantal Mouffe.
Portanto, o pluralismo e a diversidade de concepções permanecem mesmo após a
decisão, já que é impossível, como se viu, chegar a um consenso sem que haja exclusão de

225

opções, desejos, ideais e valores de alguns dos partícipes ou, ainda, que seja eliminada pelo
consenso a possibilidade de contestação (MOUFFE, 2005).
O contraditório não elimina a paixão nem faz com que as partes sejam imparciais.
Assim, o consenso possível se dá somente entre princípios ético-políticos constitutivos do
procedimento (liberdade e igualdade).
Ainda na linha de Chantal Mouffe (2005), o consenso não é racional, mas sempre
conflituoso, o que explica o porquê, v.g, da utilização do recurso, mesmo depois de
obedecidas todas as regras do procedimento (salvo, obviamente nos casos de error in
procedendo, pois se a decisão se pretende racional não haveria o error in judicando). Em suas
palavras “devemos aceitar que cada consenso existe como resultado temporário de uma
hegemonia provisória, como estabilização do poder e que ele sempre acarreta alguma forma
de exclusão” (MOUFFE, 2005, p. 21).
Assim, verifica-se que o fato de contraditório legitimar a decisão pela participação é
de suma importância para o processo, mas, entender que apenas a atribuição de oportunidade
espaço-temporal simétrica faz do processo a técnica de realização justiça, é romantismo.
Não se descobriram, ainda, mecanismos processuais que mitigassem as
desigualdades extraprocessuais e colocassem as partes em posição de igualdade material no
processo, nem mecanismos ou vontade política que resolvessem os deficits estruturais (etapas
mortas do processo, falta de preparação adequada de advogados, juízes e serventuários e etc.).
Exemplo disso são as conciliações realizadas no Juizado Especial e na Justiça do Trabalho,
em que, apesar do contraditório, as partes conciliam não em razão do exercício de sua
autonomia privada, bem como se encontram com disparidade de recursos materiais e em
posição de igualdade processual meramente relativa, o que faz das conciliações um jogo
estratégico.
Nesse sentido, à título de exemplo, Cappelletti e Garth (2002) fazem a distinção entre
litigantes habituais (patrões e grandes corporações) e litigantes eventuais (empregado e
consumidores), o que permite àqueles frente a seu poderio econômico e técnico
(conhecimento jurídico, por estarem representados por eficientes advogados)

utilizarem

estrategicamente do processo. Assim, os litigantes habituais têm
a) maior experiência com a demanda que lhes possibilita melhor planejamento e
estratégia de atuação; b) litigância com economia de escala; c) oportunidade de
desenvolver relações informais com os serventuários da justiça; d) diluição dos
riscos da demanda por maior número de casos; e) possibilidade de testar estratégias
visando a um melhor desempenho em casos futuros. Com isso, fica “muito mais
fácil ao empresário, do que ao cidadão comum, assumir os riscos de uma derrota
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judiciária. O empresário contabiliza a derrota como perda e facilmente encontra
formas de equilibrar o seu orçamento”. (CAPPELLETTI; GARTH, 2002, p. 25-26)

Tal fato demonstra que não se deve colocar toda a sobrecarga e expectativas da
eficácia processual sobre o contraditório. Ressalta-se que o que se quis demonstrar é que o
contraditório quando observado na sua concepção atual é capaz de legitimar a decisão. Em
razão disso, se revela escorreita a lição de Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira ao afirmar
que
O que garante a legitimidade das decisões são antes garantias processuais atribuídas
às partes e que são, principalmente, a do contraditório e a da ampla defesa, além da
necessidade de fundamentação das decisões. A construção participada da decisão
judicial, garantida num nível institucional, e o direito de saber sobre quais bases
foram tomadas as decisões dependem não somente da atuação do juiz, mas também
do Ministério Público e fundamentalmente das partes e dos seus advogados. Não é,
pois, sem motivo o fato de que ordens jurídicas que refletem o paradigma do Estado
Democrático de Direito determinarem, sob pena de nulidade, que as decisões
jurisdicionais sejam fundamentadas, no quadro de um devido processo.
(OLIVEIRA, 2002, p. 78-79)

Destarte, o contraditório não pode ser visto como a panacéia do processo e suportar
sozinho tamanha responsabilidade. No exemplo apontado, é indispensável a participação do
advogado como ator fundamental à administração da Justiça como consagra a Constituição de
1988 e cuja defesa é feita por Ronaldo Drêtas Carvalho Dias (2010).
Por sua vez, Rosemiro Pereira Leal (2009) vai classificar como princípios estruturais
do processo o contraditório, a isonomia e a ampla defesa, relacionando o contraditório como a
possibilidade de produzir argumentos para a formação do ato decisório, a isonomia como
igualdade espaço-temporal e a ampla defesa como resultado dos outros dois (exercício do
contraditório em igualdade temporal) (LEAL, 2002, p.180).
Não obstante, resta configurada a importância do contraditório na democratização do
processo. O emprego do contraditório e dos demais princípios processuais constitucionais é o
que permite a elaboração de uma teoria constitucionalista e democrática do processo.
São esses os avanços atingidos pelo processo jurisdicional que grande parte da
doutrina nacional e alienígena resiste em aplicar no processo administrativo, ficando presas,
ainda, na concepção de processo como relação jurídica, sem, no entanto, fazer outras
considerações.
No próximo capítulo, será investigada a questão da autonomia do processo
administrativo e da constitucionalização do Direito como elementos que possibilitam a
aplicação do processo constitucional democrático no âmbito do processo administrativo. Com
isso, pretende-se estudar a processualização da atividade administrativa e justificar a
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necessidade de haver um processo administrativo previsto em lei para a constituição de multas
ambientais.
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8 PROCESSO ADMINISTRATIVO E CONSTITUIÇÃO DE MULTAS AMBIENTAIS
Uma vez estudadas as conquistas constitucionais e democráticas alcançadas no
processo judicial, chega-se ao ponto principal deste trabalho: verificar se há a necessidade de
um processo administrativo previsto em lei para a constituição das multas ambientais e se,
neste processo administrativo, aquelas conquistas podem ser aplicadas.
Para se atingir os escopos pretendidos no presente capítulo, é necessário analisar: (i)
o fenômeno da processualização da atividade administrativa, que vai exigir a existência de um
processo e não um mero procedimento na constituição de multas ambientais e (ii) a
necessidade de que este processo tenha previsão em lei (em sentido formal). Somente após
este percurso, será estudado o modo de ser do processo administrativo ambiental para que este
seja constitucional e democrático.
Como já pontuado, é possível perceber que muitas entidades federativas e suas
respectivas administrações, indiretas ou não, ou não possuem nenhuma previsão de processo
administrativo para a constituição de multas ambientais ou essa previsão é feita por
instrumentos normativos infralegais ou secundários (Decretos e Regulamentos).
O maior exemplo deste quadro está no Decreto Federal nº 6514/2008, que dispõe
sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo
administrativo federal para apuração destas infrações, regulamentando a lei 9605/1998.
A União possui a regulamentação para a constituição de multas ambientais por meio
de processo administrativo, cuja regulação se dá, no entanto, por meio de uma norma
infralegal.
As entidades federativas que não possuem essa previsão nem mesmo em decretos,
são levadas a duas situações: (i) ou se utilizam, analogicamente, da previsão de outro processo
administrativo para fazer esta constituição (geralmente o de constituição de créditos
tributários) ou (ii) fazem essa constituição independentemente de um processo administrativo,
lavrando um auto de infração e promovendo imediatamente tanto sua cobrança administrativa
quanto judicial, neste último caso após a inscrição em dívida ativa, consoante a vontade do
Administrador.
Importante ressaltar que a recente Lei Complementar nº 140/2011 (BRASIL, 2011)
em seu artigo 17 vem reafirmar a necessidade de existência de processo administrativo para a
constituição de multas ambientais ao obrigar o órgão administrativo competente para autorizar
ou licenciar um empreendimento ou atividade que cause impacto ambiental a “lavrar auto de
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infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à
legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada”
Portanto, mais do que a determinação legal é necessário justificar juridicamente a
necessidade do processo administrativo na constituição de multas ambientais, não sem antes
ser demonstrada a atual situação da cobrança de multas ambientais por parte da União, por
meio do IBAMA, como forma de ilustrar o atual cenário.
8.1 A cobrança de multas ambientais pelo IBAMA no triênio de 2008 a 2010. Análise e
sugestões do Tribunal de Contas da União
No relatório e parecer prévio sobre as contas do governo da República do exercício
de 2010, o Tribunal de Contas da União -TCU- (BRASIL, 2010) deu especial importância à
arrecadação de multas administrativas. No tópico referente às multas arrecadadas, foram
colhidos dados estatísticos do triênio de 2008 a 2010, analisando o comportamento da
Administração Indireta na arrecadação de multas aplicadas por Agências Reguladoras e outras
entidades da administração descentralizada.
Ao analisar o relatório, constata-se que o pior desempenho é do IBAMA. Na série
histórica de multas aplicadas, a autarquia ambiental foi a quarta entidade em quantidade de
multas aplicadas, totalizando 71.303 autos de infração no referido período. Entretanto, em
termos de valores, no mesmo triênio, o IBAMA foi o campeão, aplicando multas em um total
aproximado de 10,5 bilhões de reais, ou 43,7% do valor total de multas geradas. Apesar disso,
a autarquia ambiental só arrecadou cerca de 36 milhões de reais no período.
No quadro 1, demonstra-se a comparação entre o montante dos valores aplicados e o
montante de multas arrecadadas, sendo que o pior desempenho é do IBAMA, arrecadando
apenas 0,3% do total de multas por ele aplicadas.
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Importante notar que, segundo o relatório, se somados os valores não arrecadados
pelas 17 entidades analisadas no período, chegar-se-á a um total que supera as despesas
liquidadas pela União em funções orçamentárias como Organização Agrária, Ciência e
Tecnologia e Cultura (BRASIL, 2010).
Uma vez detectado este cenário, o TCU apresenta três causas para a ineficácia da
arrecadação das multas administrativas. A primeira delas é a omissão na inclusão dos
autuados no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal
(CADIN), em desobediência ao disposto no §1º do artigo 2º da lei 10.522/2002 (BRASIL,
2002). Segundo o relatório, neste período, o IBAMA só inscreveu 2540 multas das 71.303
lavradas, o que representa um percentual abaixo de 5% do total. O relatório destaca que o
CADIN é um dos poucos mecanismos administrativos capazes de, coercitivamente, estimular
o pagamento dos débitos fiscais, e sua não utilização pode implicar a redução do “quantum” a
ser arrecadado.
A segunda causa apontada pelo TCU é o pequeno número de execuções fiscais
ajuizadas pelo IBAMA no período, representando a cobrança judicial (cerca de 31 milhões de
reais) apenas 0,3% do valor das multas aplicadas. Vale dizer, do total de multas aplicadas
(10,5 bilhões de reais), o IBAMA só ajuizou 0,3% deste valor, o que, segundo o relatório, é
uma das causas responsáveis pela baixa eficácia na arrecadação.
A terceira causa apontada pelo relatório é o fato de os créditos fiscais estarem
sujeitos a um prazo de prescrição de cinco anos para a promoção de sua cobrança, nos termos
da lei 9873/91. Assim, a demora no ajuizamento das execuções fiscais tem levado à
prescrição da pretensão de cobrança de grande número de multas administrativas, o que reduz
a eficácia da cobrança realizada pelo governo federal.
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Entretanto, o TCU (2010, p.110), no mesmo relatório, mostra que um elevadíssimo
percentual das multas aplicadas (75%) é discutido administrativamente, e que tal fato impede
a efetiva arrecadação. Segundo o relatório, “como mencionado, a elevada quantidade de
multas pendentes de decisões definitivas no âmbito dos órgãos e entidades atua contra a
efetivação da arrecadação, com seus consequentes reflexos sobre os resultados da atuação dos
entes de fiscalização”.
Diante deste quadro, o TCU (2010, p.110) sugere que sejam corrigidos os erros
apontados,

requerendo

“especial

atenção”

ao

contencioso

administrativo

“cujos

procedimentos devem ser suficientemente ágeis para produzir decisões tempestivas, sem
atentar contra o pleno exercício do direito de defesa por parte das pessoas físicas e jurídicas
sancionadas com multas”.
Assim, é possível perceber de forma sumária que a preocupação maior da União está
centrada na arrecadação de seus créditos, ou seja, na forma como é realizada
“coercitivamente” a cobrança da dívida (inscrição no CADIN e execução forçada), na
identificação de seus empecilhos e na sua eficácia, e não no momento mais importante, que é
a formação destas multas, cuja constituição deveria se dar por meio de um processo
administrativo, que assegurasse o contraditório e a ampla defesa.
Acreditamos que o TCU quer, na verdade, uma celeridade processual que propicie
uma cobrança mais ágil da dívida pública, e não uma celeridade que atenda uma garantia
fundamental do cidadão de razoável duração do processo. Paulo Coimbra Silva (no Prefácio
de LEVATE e CAIXETA CARVALHO, 2010, p.18), ao discorrer sobre a cobrança
administrativa da dívida pública, ensina que a não observância do direito ao processo
administrativo com todas as garantias processuais fundamentais “não contribui para uma
maior eficácia na atividade arrecadatória, mas, ao contrário, conduz à indesejável beligerância
entre fisco e contribuintes, e ipso, facto, ao congestionamento do abarbado Poder Judiciário”.
Tal apontamento é de salutar observância para a constituição de qualquer crédito público.
Destarte, ilustrada a questão, chega-se ao momento de estudar a importância do
processo administrativo na constituição de multas ambientais.
8.2 A processualização da Função Executiva e o direito fundamental à processualização
Para cumprir os objetivos do presente estudo, como visto, será necessário verificar se
é possível aplicar no processo administrativo ambiental as conquistas constitucionais e

232

democráticas alcançadas pelo processo judicial. Para tanto, será analisado, antes, o fenômeno
conhecido como processualização da atividade administrativa.
O processo traz uma garantia quádrupla: ao cidadão são asseguradas tanto a
participação na formação da vontade estatal quanto a fiscalização das atividades do Estado,
atendendo, assim, os anseios do Estado Democrático de Direito. E, ao Estado, permite-se,
além de legitimar sua atuação, atingir o interesse público da melhor maneira possível, para
que ele cumpra de forma eficiente suas funções constitucionais. Portanto, a participação, a
fiscalização, a legitimação e a eficiência administrativa são as quatro garantias propiciadas
pelo processo.
Entretanto, o processo tem aptidão de oferecer outras vantagens, pois: (i) permite um
melhor controle dos atos administrativos e da formação das relações jurídicas administrativas
(vg. contratos, convênios e etc), seja pelo Judiciário, pelos Tribunais de Contas, ou pela
autotutela e (ii) permite a observância dos direitos subjetivos do particular, sejam eles
fundamentais ou não. Em razão disso, a doutrina consagra uma processualização da atividade
administrativa.
Em estudo similar, Odete Medauar (2008) apresenta dez finalidades do processo
administrativo que justificam essa processualização, enumerando: (i) finalidade de garantia,
abrangendo a vertente geral de garantia, e a vertente de garantia associada à proteção dos
direitos e garantias fundamentais; (ii) a melhora no conteúdo das decisões, pois permite que o
cidadão promova o esclarecimento do administrador e contribua para a formação das
decisões; (iii) tal fato permite uma maior eficácia (e aceitação) das decisões administrativas;
(iv) a legitimação do poder estatal com a participação do cidadão na construção da vontade
estatal, por meio do exercício do contraditório; (v) correição no desempenho da função
executiva, pois representa um equilíbrio ente cidadão e Estado, permitindo, ainda, a
consideração de todos os valores e interesses envolvidos, tanto os estatais quanto os privados;
(vi) possibilidade de realização do valor “justiça” na administração; (vii) maior aproximação
entre cidadãos e Administração; (viii) uniformização e sistematização das decisões e atuações
administrativas; (ix) facilitação do controle da administração pelo judiciário, fenômeno já
revelado dentro da vertente geral de garantia e (x) aplicação dos princípios e regras comuns da
atividade administrativa.
Destarte, a processualização da atividade administrativa é um imperativo do Estado
Democrático de Direito. Tal fato autoriza consagrar um direito fundamental à
processualização, porque o processo é capaz (ou pelo menos deve ser) de se abrir ao
pluralismo de valores tão caros à Democracia. Deve também ser idôneo a realizar direitos
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fundamentais, principalmente em um ordenamento jurídico brasileiro, que possui uma
Constituição suprema elevada à condição de ordem objetiva de valores, cujo epicentro é a
dignidade da pessoa humana.
Assim, de acordo com Canotilho (2004), quando o cidadão desfruta de garantias
processuais que permitem uma “influência directa no exercício das decisões dos poderes
públicos que afectam ou podem afectar os seus direitos, garante a si mesmo um espaço de real
liberdade e de efectiva autodeterminação no desenvolvimento de sua personalidade”
avalizando, assim, a existência deste direto fundamental”. (CANOTILHO, 2004, apud
MARINONI, 2006, p.20)
Feitas essas considerações, é possível estudar os fatos que fizeram irromper essa
processualização: a) autonomia científica conquistada pelo processo administrativo, o que
revela sua independência seja em relação ao direito administrativo material, seja em relação
ao processo civil, e b) relação que deve ser estabelecida entre Constituição, Direitos
Fundamentais e Processo.
8.2.1 Autonomia científica do processo administrativo
Não obstante a maior longevidade e evolução do processo civil, cujo surgimento em
Roma é apontado por Amaral Santos (2008), e do processo penal, ainda que tardia, por
adquirir maturidade científica somente no início século XX, apesar do movimento iluminista,
da obra de Beccaria (Dos Delitos e das Penas) e da declaração dos direitos humanos no século
XVIII, não se pode olvidar do desenvolvimento do processo em outros ramos do ordenamento
estatal, seja o jurisdicional (trabalhista, eleitoral), seja o não jurisdicional (administrativo e
legislativo), o que permite falar em uma concepção não apenas dualista, mas pluralista da
teoria geral do processo, como já visto.
Já foi analisada anteriormente a evolução intestina do direito administrativo, quando
se tomou como ponto de partida o ato administrativo até se chegar ao processo administrativo,
passando pela relação jurídica administrativa. Agora, será demonstrado como o processo
administrativo se destacou do direito material, bem como será feita sua comparação com
outros tipos de processo.
Vários fatores contribuíram para que o processo administrativo alcançasse sua
autonomia tardiamente. Os processualistas sempre quiseram reservar o vocábulo processo
para o âmbito jurisdicional, uma vez que toda a evolução histórica do processo começou no
âmbito civil e as leis regulavam em sua maior monta, desde a antiguidade, a relação privada
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entre os indivíduos. Por influência e maior desenvolvimento do Direito Romano, havia no
início uma concepção privatística do processo.
Avançando no tempo, mesmo a partir da Idade Média, a origem divina e o poder
absoluto dos reis, que faziam com que seus atos e os do Estado (The King can do no wrong)
ficassem imunes a qualquer jurisdição retardaram a criação da concepção publicística do
processo, bem como seu desenvolvimento no âmbito da administração pública, já que o ato
administrativo reinou absoluto até o século XX.
Mesmo entre civilistas e penalistas houve disputa na tentativa de se apropriar
exclusivamente do instituto do processo. Como visto anteriormente, no início, os penalistas
acusavam os civilistas de quererem absorver a acusação criminal ao negar a autonomia do
processo penal, porque na Itália e na Alemanha o processo penal pertencia à cadeira do direito
penal material, como ensina Arenal (2007).
No Brasil, fenômeno semelhante ocorre no âmbito do processo administrativo, cujo
estudo é feito em conjunto com o direito material e na cadeira de Direito Administrativo, não
sendo ensinado como disciplina autônoma nas universidades.
Seja como for, a doutrina tentou reservar o termo “processo” para a função judicial e
o termo procedimento para a função executiva, não sem antes qualificar este último com o
adjetivo pejorativo “mero”: mero procedimento, consoante observação de Cândido Rangel
Dinamarco (2009).
Contribuiu para esta situação o fato de que “ainda que a atual noção de procedimento
não esteja por certo limitada ao âmbito da atividade administrativa, é neste último que
emergiu historicamente sua disciplina”, segundo ensina Fazzalari (2006, p. 110), o que
ensejou a utilização deste vocábulo ao invés de processo no âmbito da Administração Pública.
Outro fator apontado pelos estudiosos para o desenvolvimento tardio do processo
administrativo é a ausência de codificação no Direito Administrativo. Tal fato fez com que as
inúmeras leis esparsas fragmentassem este ramo do direito impedindo uma visão separatista e
independente entre direito administrativo material e processual. Esta fragmentação se dá não
só pela ausência da codificação, mas também pela previsão legal de vários processos
administrativos, seja pela diversidade de matérias que se quer regular (processos
administrativos tributário, ambiental, licitatório, disciplinar e etc), seja pela pluralidade de
fontes em países cuja forma de Estado é a federal, com diversas instâncias de Poder.
Assim, costuma-se fazer referência a processo jurisdicional para se referir a processo
judicial. Entretanto, é precisa a observação de Dinamarco (2009, p. 76), para quem “todos os
órgãos e poderes têm e exercem jurisdição nos limites de sua competência institucional,
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quando aplicam o Direito e decidem controvérsia sujeita à sua apreciação [...]; a decisão
judicial é espécie do gênero jurisdicional”.
Ultrapassadas essas barreiras, é preciso consignar que a Espanha foi pioneira em
editar em 1889 uma lei sobre processo administrativo (Lei Azcarate), consoante os
ensinamentos de Medauar (2008). Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (2011), desde
1927, na Áustria, Merkl já entendia que o fenômeno processual não era exclusivo da função
jurisdicional, sendo comum a todas as demais funções estatais, com o que, de acordo com o
mestre brasileiro, anuíam Carnelutti, Bartolomé Fioini e Royo Villanova.
O processo administrativo se apresenta atualmente como forma de atuação
intríenseca à função administrativa, assim como é o processo na função judicial e o processo
parlamentar da função legislativa. Merkl ensinava àquela época que

el derecho procesal administrativo no es más que um caso particular del derecho
procesal [...] y el procedimiento administrativo un caso particular del procedimiento
jurídico em general. La teoria procesal tradicional consideraba el <proceso> como
propiedad de la justicia, identificándolo con el procedimiento judicial, [...] pero,
desde el punto de vista jurídico-teórico, no es sostenible esta reducción, porque el
<proceso>, por su propia naturaleza, puede darse en todas las funciones estatales,
posibilidade que, em realidad, se va actualizando en medida cada vez mayor.
(MERKL 1975, p.279)55

Depois de Merkl, autores como Themístocles Brandão Cavalcanti, no Brasil, em
1938, como o italiano Sandulli, em 1940, Villar y Romero, na Espanha, na mesma época, e
Benvenuti, na Itália, em 1952, defendem a ideia da existência de um processo administrativo
autônomo que foi ganhando cada vez mais corpo, conforme nos revela Odete Medauar
(2008).
Entretanto, o processo se caracterizava como categoria geral. Em cada função
estatal se especificava um tipo de procedimento, porém Benvenuti (1952) não dava
importância ao contraditório no âmbito da Administração, consoante nos ensina Vasco
Manuel Pascoal Dias Pereira da Silva (2003). De acordo com o autor, os efeitos da decisão
administrativa não diziam respeito às partes ao contrário do que acontecia com a decisão
judicial.
Posteriormente, na França, Jean Rivero (1981, p. 246) defendia que “a autonomia do
direito administrativo tanto se afirma no terreno do processo como no fundo do direito”, sem
55

o direito processual administrativo não é mais que um caso particular do direito processual [...]e o processo
administrativo é um caso particular do processo jurídico em geral [...] a teoria processual tradicional considerava
o ‘processo’ como propriedade da Justiça, identificando-o com processo judicial, [...] mas, deste ponto de vista
jurídico teórico não é sustentável esta redução porque o ‘processo’, por sua própria natureza, pode dar-se em
todas as funções estatais possibilidade que, em realidade, se vai atualizando em medida cada vez maior.
(tradução nossa)
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negar, entretanto que “[...] o processo comum influenciou largamente o processo da jurisdição
administrativa”. Já Cretella Júnior, com base em Tezner, aponta a existência autônoma do
processo administrativo ao lado dos processos judiciais ao ensinar que:
Nos vários sistemas jurídicos, o processo administrativo que, antes de tudo é
processo, está regulamentado por uma série de regras características, típicas, que o
distinguem de seus congêneres – processo penal, processo civil, processo falimentar,
processo trabalhista- também autônomos, com métodos próprios, normas
diferenciadas, princípios e objetos particulares. Entretanto, pelo conteúdo espiritual
de que se reveste o direito processual administrativo, apresenta o mesmo valor que o
direito processual civil ou criminal. (CRETELLA,JÚNIOR, 2010, p 40-41)

Neste diapasão, com a evolução da ciência processual e do próprio direito
constitucional, o processo deixou de ser um fenômeno exclusivamente do Poder Judiciário
para ser considerado, na lição de Cássio Scarpinella Bueno (2009, p.387), como “método
inerente à atuação do Estado, à produção da vontade do Estado”.
A definição de processo, para Fazzalari (2006), como procedimento em
contraditório, cuja essência está na igualdade de participações das partes, torna indiferente
para sua configuração a função pública em que se manifesta.
Assim, é possível falar em “processo administrativo, em que se desenvolve a
atividade da administração, processo legislativo, em que se desenvolve a atividade legislativa,
processo jurisdicional, em que se desenvolve a atividade do Estado de fazer justiça, por meio
de seus juízes”, consoante Aroldo Plínio Gonçalves (2001, p. 115). Peter Härbele também
direcionou seus estudos para o processo administrativo. Segundo o autor
A conhecida tese de Fritz Werner do “Direito Administrativo como Direito
Constitucional concretizado” pode ser confirmada, precisamente, na (e através da)
Lei do Procedimento Administrativo, porque a Constituição necessita das
disposições concretizadoras da Lei do Procedimento Administrativo, assim como do
direito do procedimento em geral,a fim de conseguir a sua realização efectiva,
operada a partir de baixo. (HÄBERLE, 1972, apud, SILVA, 2003, p. 330).

Por sua vez, Cândido Rangel Dinamarco sintetiza assim a questão da autonomia do
processo administrativo
O poder exercido pela Administração através dele [processo administrativo] é o
mesmo poder que os juízes exercem sub specie jurisdictionis, tendo-se verdadeiro
processo estadual lá e cá: “se o processo é o modelo eletivo das atividades
jurisdicionais, estas não lhe detêm a exclusividade”. E o sistema processual
administrativo, no Estado-de-direito, regido por garantias e grandes princípios
constitucionalmente instalados, inclui a limitação do exercício do poder, definidos
os seus limites em uma ordem de legalidade que assegura a prevalência da cláusula
due processo of law; existem formas institucionalizadas nos procedimentos
administrativos, que não podem negar a participação do interessado ( ou
interessados), nem o respeito à igualdade quando pertinente (v.g., licitações
públicas), nem a ampla defesa (processo disciplinar). Tais e tantos pontos comuns,
entre os muitos que marcam a analogia com o processo jurisdicional, impõem
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que se inclua o direito processual administrativo na teoria geral do processo
(modalidade processo estatal não-jurisdicional). (DINAMARCO, 2009, p. 83,
grifos nossos ).

Portanto, é insuscetível de glosa falar em processo como modo inafastável de atuação
do Estado, ou ainda na lição de Sundfeld (2004, p.91) de “modo normal de agir do Estado”,
comprovando-se mais uma vez a existência de uma teoria geral do processo.
O que há de comum e determinante entre os tipos de processo são os idênticos
princípios e regras que sobre ele incidem, principalmente os que têm estatura constitucional.
A presença de princípios e regras distintos decorre da especialização de cada rama processual,
o que não infirma a existência daquela teoria, que se pretende geral.
Destarte, parece não haver empecilhos na aplicação da evolução constitucional e
democrática do processo civil no processo administrativo. Muito pelo contrário. Como será
estudado, há determinação constitucional neste sentido.
Revelada a autonomia científica do processo administrativo como primeiro passo em
direção à processualização da função administrativa, é necessário marcar a relação entre
Processo, Direitos Fundamentais e Constituição.
8.2.2 A face procedimental dos direitos fundamentais: uma breve visita à Jellinek, Häberle,
Goerlich e Alexy
O segundo passo em direção à processualização da atividade administrativa se dá
com o confronto entre Constituição, Direitos Fundamentais e Processo, o que exige o estudo
da face procedimental dos direitos fundamentais. A constitucionalização do processo e sua
relação com os direitos humanos não é nova. Os direitos e garantias fundamentais do cidadão
irão ter uma eficácia radioativa e contaminante sobre o processo.
Em 1892, Georg Jellinek elaborou uma teoria segundo a qual a relação entre o
indivíduo e o Estado, ou ainda entre Estado e direitos individuais se subdividiria em quatro
status. O positivo, o ativo, o negativo e o passivo.
De acordo com Alexy (2008, p 254-275), o status positivo corresponderia ao direito
de exigir prestações positivas ao Estado, enquanto o negativo corresponderia ao direito de
exigir a omissão do Estado na esfera de liberdade do indivíduo. Já o status passivo significa a
sujeição do indivíduo ao poder do Estado. O último seria o ativo que corresponderia ao direito
de participar na formação da vontade do Estado (status da cidadania ativa). José Miguel
Garcia de Medina ilustra esta relação revelada por Jellinek transportando-a para a seara do
processo,
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Pode-se dizer, seguindo esta teoria, que o direito de exigir do Estado a prestação
jurisdicional corresponde ao denominado status positivo (ou status civitatis). Mas o
status positivo não esgota o papel das partes, no processo. No status passivo (ou
status subiectionis) leva-se em conta a sujeição do indivíduo ao Estado; no negativo
(status libertatis), a liberdade frente ao Estado. Assim, o status libertatis tem a ver
com a faculdade de agir em juízo, que condiciona o início da atividade jurisdicional;
sob outra face, ao exercer o direito de ação a parte reclama do órgão a prestação
jurisdicional que lhe deve ser conferida pelo Estado (status positivo); mas o pedido
apresentado pelo autor pode ser ou não julgado procedente, e a este resultado se
submeterão as partes, o que é manifestação do status subiectionis. Além destas
formas de status, reconhece-se que as partes têm status activus processualis.
(MEDINA, 2010, p. 16-17)

Já as Constituições Européias promulgadas após a Segunda Guerra Mundial
trouxeram garantias constitucionais de índole processual. Héctor Fix-Zamudio (1974) citado
por Baracho (1984, p 139), entendia já em 1974 que “a verdadeira garantia das disposições
fundamentais consiste, essencialmente, em sua proteção processual”.
Foi também na década de 70 do século passado que Peter Häberle, com base na
teoria de Jellinek, desdobrou a ideia de status ativo em status activus processualis. Para
Häberle, aqui residiria o aspecto procedimental dos direitos fundamentais. Segundo o autor
(1972) apud SILVA,V. (2003, p.332), “por intermédio do procedimento fortalece-se o aspecto
jurídico-material dos direitos fundamentais no Estado prestador [Social]”.
Assim, para que os direitos fundamentais cumprissem sua missão, não bastaria que
esses fossem declarados e considerados apenas como direitos subjetivos materiais,
necessitando, deveras, serem encarados como normas de organização em sua faceta
procedimental com possibilidade de sua reclamação em juízo.
No Brasil, Calmon de Passos (2000) estuda a processualização do direito também
sob uma perspectiva democrática de sua produção, que, de acordo com ele, deve ter uma
dimensão linguística e intersubjetiva. Segundo o autor, com base, também, em Härbele,
Se o direito é uma das formas de emprestar sentido e significação ao agir do homem,
ele reclama, para sua compreensão, ser analisado do ponto de vista da comunicação
humana, donde a ineliminável dimensão intersubjetiva e lingüística de sua produção.
Torna-se, pois, fundamental instritucionalizar-se o que provisoriamente pode ser
denominado de status activus processualis, concebido como o reconhecimento do
direito fundamental de se participar, ativa e responsavelmente, nos procedimentos
que objetivam produzir normas jurídicas, em todos os seus níveis, bem como na
institucionalização das respectivas estruturas organizativas. (PASSOS, 2002, s.p).

Quem mais recentemente desenvolveu esta ideia foi Robert Alexy (2008). Ao tratar
em sua obra “Teoria dos Direito Fundamentais” dos direitos Sociais ou de 2ª dimensão, o
doutrinador alemão, após conceituá-los como direitos dos indivíduos de exigir prestação
positivas do Estado, subdivide-os em a) direitos de proteção; b) direitos de organização e
procedimento e c) direitos à prestação em sentido estrito.
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Neste momento, interessa-nos tratar dos direitos de organização e procedimento, não
sem antes definir com Alexy (2008, p. 450), os direitos de proteção como “os direitos
fundamentais em face do Estado a que este o proteja contra intervenções de terceiros”, e os
direitos à prestação em sentido estrito como “direitos do indivíduo, em face do Estado, a algo
que o indivíduo, se dispusesse de meios financeiros suficientes e se houvesse uma oferta
suficiente no mercado, poderia obter também de particulares”, continua o Alexy (2008, p.
499), como o direito à assistência social, ao trabalho, saúde, educação e todos os demais
direitos sociais.
Os direitos de organização e procedimento (ou tão somente direitos procedimentais)
podem ter como destinatários, segundo o mestre alemão, o Tribunal, quando entendido como
proteção jurídica efetiva, ou o legislador, quando seu objeto for a criação de normas
procedimentais.
A teoria de Alexy é sobremaneira importante para o Direito Alemão, porque a Lei
Fundamental de Bonn de 1949 traz garantias processuais mínimas como o direito de acesso à
jurisdição (art. 19, § 4º) a vedação de tribunais de exceção (artigo 101), o direito de ser
ouvido – contraditório - (art. 103,I) e disposições sobre prisão provisória

(art. 104)

(ALEMANHA, 1949). Não obstante, torna-se importante para a teoria dos direitos
fundamentais por atribuir “direitos a procedimentos aos direitos fundamentais materiais”,
conforme Alexy (2008, p. 475).
De nada adianta ter um direito fundamental declarado se não for possível perseguir
sua proteção efetiva perante um Tribunal. Destarte, a proteção efetiva ou a faceta
procedimental de determinado direito fundamental compõe o núcleo essencial deste mesmo
direito.
Tal construção revela a importância de os direitos e garantias processuais estarem
timbradas, de forma indelével, no rol de direitos fundamentais de uma Constituição rígida
como a brasileira, a fim de que não seja necessário recorrer a esta teoria do autor alemão,
quando houver risco de supressão de uma garantia processual.
Como a Lei Fundamental Alemã não traz um rol extenso de garantias processuais e
nem a blindagem conferida pela Constituição Brasileira (o que não tem impedido na prática a
desconsideração e desrespeito a essas mesmas garantias), foi necessário a Alexy desenvolver
essa teoria da face procedimental dos direitos fundamentais, para o direito alemão, com base
na teoria do status ativo de Jellinek, revelador de que
Inúmeras posições jurídicas procedimentais de direito ordinário existem em virtude
de normas de direito ordinário. Se sua existência for exigida pelos direitos
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fundamentais - e isso é o que em grande medida ocorre – o conteúdo jurídicoprocedimental das normas de direitos fundamentais consiste também na proibição de
sua eliminação, ou seja, em protegê-las contra atos de revogação. (ALEXY, 2008, p.
477)

Assim, mais uma vez se revela importante a relação entre Constituição, Processo e
Direitos Fundamentais. Em razão disso, confere-se destaque ao status ativo de Jellinek,
elevado à categoria de status activus processualis por Peter Häberle, como forma de participar
efetivamente, por meio do procedimento, da formação da vontade do Estado, demonstrandose junto a Medina a importância deste contraponto com o Estado Democrático de Direito
Segundo este autor [Häberle], o status activus processualis é a síntese de todas as
normas e formas que dizem respeito à participação procedimental, através do
Estado, daqueles que tiveram seus direitos fundamentais atingidos. O status activus
processualis, assim, corresponde ao direito de participar “no procedimento da
decisão da competência dos poderes públicos”. Tal participação não se limita ao
direito de se manifestar e de ser ouvido, mas, mais que isso, consiste em poder
influir decisivamente nos destinos do processo. Não se confundem as situações em
que se encontram as partes, no processo, frente ao Estado, no status positivo e no
status ativo: além de poder exigir do Estado a proteção jurídica inerente ao direito
material (status positivo), a parte deve poder participar ativamente do processo
(status activus processualis). O status activus processualis tem importante papel, no
Estado Democrático de Direito, já que através deste se assegura a plenitude das
outras formas de status. (MEDINA, 2010, p. 17)

Portanto, Alexy (2008) e Härbele (1972) dão destaque ao aspecto procedimental dos
direitos e garantias fundamentais materiais. Não obstante, outro autor alemão estudou a
processualização da atividade administrativa e sua relação com direitos fundamentais: Helmut
Goerlich. Esse autor sobreleva a importância de direitos e garantias constitucionais de índole
processual, e de acordo com ele, a processualização
Deve ser vista, de ora em diante, como um programa de extensão dos direitos
fundamentais materiais, pelo que deve ser defendida em simultâneo com a extensão
da proteção jurídica no que respeita ao acesso aos tribunais e ao procedimento
judicial [..] Um procedimento correcto, no sentido dos direitos fundamentais, não
conduz apenas à consagração de direitos de acesso, de direitos de apresentação de
provas, de direitos de participação e de audiência, mas talvez antes à instauração
gradual de um procedimento em que as autoridades administativas encarregadas da
audiência sejam diferentes das autoridades que planificam, decidem e que são as
responsáveis pela decisão [...] (GOERLICH, 1981, apud SILVA, p. 390)

Apesar de todos partirem dos direitos fundamentais, a diferença entre Härbele, Alexy
e Goerlich reside no fato de que o primeiro analisa o direito de participação em um viés
democrático (status activus processualis), em que, para ele e Alexy, residiria o aspecto
procedimental dos direitos fundamentais – direito de participação e direito à proteção jurídica
efetiva por meio de procedimentos, podendo, assim, exigi-los em juízo (dever de existir
procedimentos) –.
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Já Goerlich dá maior ênfase não ao aspecto procedimental dos direitos
fundamentais, mas à existência de direitos fundamentais de caráter procedimental ou
processual (garantias processuais constitucionais e fundamentais como ampla defesa,
contraditório, juiz natural, motivação das decisões, dentre outros.). Tais garantias processuais,
como será demostrado, compõem um rol extenso de direitos fundamentais na Constituição
Brasileira.
Nesta senda, com a mudança de paradigma já identificada acima, de forma precisa, é
possível justificar o porquê de o processo ter sido colocado no centro da teoria processual,
afastando desta posição a jurisdição.
Com efeito, a definição de “processo” para Rosemiro Pereira Leal (2009), pode
abranger tanto o processo judicial como o administrativo a demonstrar, mais uma vez, a
processualização da atividade administrativa e o seu núcleo comum: a previsão constitucional
de princípios processuais comuns para ambos os processos. Assim, Rosemiro Pereira Leal
(2009) conceitua processo como
o conjunto de princípios e institutos jurídicos reunidos ou aproximados pelo Texto
Constitucional com a denominação jurídica de Processo, cuja característica é
assegurar, pelos princípios do contraditório, da ampla defesa, da isonomia, do direito
ao advogado e do livre acesso à jurisdicionalidade, o exercício dos direitos criados e
expressos no ordenamento constitucional e infraconstitucional por via de
procedimentos estabelecidos em modelos legais (devido processo legal), como
instrumentalidade manejável pelos juridicamente legitimados”. (LEAL, 2009. p.
100).

Destarte, ao lado das garantias processuais constitucionais, a face procedimental dos
direitos fundamentais vem comprovar a intrínseca relação entre Constituição, Processo e
Direitos Fundamentais, ao demonstrar que a proteção jurídica efetiva de um direito
fundamental, que se dá por meio do procedimento (rectius, processo), requer seja aquela
faceta considerada como pertencente de forma indissociável ao núcleo deste direito.
Ademais, essa face procedimental vem apresentar a possibilidade e a necessidade de
o cidadão, por meio do status activus processualis, exercer sua cidadania de forma a
participar decisivamente da formação da vontade do Estado.
Resta, agora, demonstrar como a Constituição normatiza os direitos e garantias
processuais para estar completa a noção de processualização da atividade executiva.
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8.2.3 A fundamentação constitucional do processo administrativo na Constituição da
República de 1988

Falar em “processo” em um Estado Democrático de Direito, como é o caso do Estado
Brasileiro é, sem dúvida, bem mais diverso que falar em “processo” em um Estado que não
seja nem Democrático nem de Direito.
Nessas condições, a natureza jurídica do processo – o que ele é ou deixa de ser
juridicamente – depende, sempre e em qualquer caso, como de resto, de qualquer instituto do
Direito, das opções políticas feitas em determinado momento da história do homem por dado
ordenamento jurídico.
Assim, não se pode ter como absoluto o ensinamento de Carlos Ari Sundfeld (2004,
p.90) para quem, no direito privado, “o processo de formação da vontade dos indivíduos não é
juridicamente regulado, inexistindo o dever de cumprir, como condição da prática de atos, um
procedimento prévio. [...]”.
Ainda segundo o autor (SUNDFELD, 2004, p.90), “a lei raramente interfere nele. Só
o faz para defender o sujeito, garantindo a livre formação de sua vontade”. Não se pode
olvidar que o fenômeno da constitucionalização do direito teve relevo principalmente sobre o
direito civil, que antes era o regente principal da relação entre os homens. Acontece que a
garantia da manifestação da vontade sem vícios é uma garantia liberal oitocentista.
No direito privado atual, mais que garantir a livre expressão da vontade, há a
preocupação de como ela, quando travestida de decisão que possa alterar de forma invasiva a
situação jurídica de terceiro, é formada, garantindo, como se mostrou antes, a participação
deste por meio da ampla defesa e do contraditório. Tal fenômeno é conhecido pela doutrina
mais autorizada como eficácia horizontal dos direitos fundamentais.
Portanto, é da Constituição Federal (BRASIL, 1988) que, em primeiro lugar, deve
ser extraído o modelo de Estado e verificar em que medida este modelo influencia a forma de
exercício de seu poder (BUENO, 2009).
No atual paradigma, tal fato deve se revelar com sua passagem pelo filtro do
processo democrático com efetiva e decisiva participação do interessado, em razão do
fenômeno da processualização da atividade administrativa.
Historicamente, as constituições brasileiras anteriores a 1988 se referiam de forma
tímida ao processo administrativo e, ainda, somente na sua feição disciplinar, como na
Constituição de 1934, art. 169 (BRASIL 1934); na Constituição de 1937, art. 156, c
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(BRASIL, 1937); na Constituição de 1946, art. 189, II(BRASIL, 1946); na Constituição de
1967, art. 103, II (BRASIL, 1967) e na Emenda 1/69, art. 105, II (BRASIL, 1969). Quanto ao
processo judicial, a Constituição de 1824 já tratava da matéria desde então.
Na Constituição da República de 1988, a fundamentação constitucional que dá ao
processo pedigree reside na consagração do paradigma jurídico-constitucional do Estado
Democrático de Direito em seu artigo 1º, que vê, no procedimento discursivo-dialógico, a
legitimação do processo. Destaque maior são os artigos: 5º, incisos XXXIV - Direito de
petição; LIV – devido processo legal -; LV - contraditório e ampla defesa -; LVI – proibição
de provas ilícitas -; XXXVII; LX – publicidade dos atos processuais; LXXII - habeas-data-;
LXXIV – assistência jurídica integral e gratuita; LXXVIII – duração razoável do Processo.
Entretanto, não se pode esquecer dos seguintes artigos: 16- disciplina do processo
eleitoral- ; 22, incisos I e XXVII e 24, inciso X e XI – competência para legislar - ; 37 XXI –
exigência de processo de licitação pública para compra de bens -; 41, I – exigência de
processo administrativo para perda de cargo público - ; 59 e seguintes - processo legislativo ;
96- exigência que as normas regimentais dos tribunais observem às normas de processo e de
garantias processuais das partes- ; 103-B – disciplina do processo no âmbito do Conselho
Nacional de Justiça- ; 130-A. disciplina do processo no âmbito do Conselho Nacional do
Ministério Público - ; 217, § 2º - processo na justiça desportiva - e 247, Parágrafo único Perda do cargo mediante processo administrativo para os que exerçam atividade exclusiva de
Estado - (BRASIL 1988) .
Nesse sentido, podemos verificar como foi generoso o constituinte originário ao se
utilizar do vocábulo processo como um complexo normativo constitucionalizado e garantidor
de direitos fundamentais. Ao contrário do Direito alemão, a Constituição brasileira de 1988
erige as garantias processuais como direito fundamental e como cláusula pétrea. Nela se
encontram os princípios estruturais e informativos do processo, como visto acima. Trata a
Constituição de 1988 não só do processo jurisdicional, mas também do legislativo (artigo 59)
e do administrativo em diversas passagens.
O enlace entre o processo jurisdicional e o administrativo, a comprovar a existência
de uma Teoria Geral do Processo e a aplicação das conquistas constitucionais e democráticas
do processo jurisdicional no administrativo, encontra-se justamente na previsão conjunta entre
os dois ramos processuais dos princípios institutivos do processo (contraditório, isonomia e
ampla defesa) no inciso LV do artigo 5º (aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com
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os meios e recursos a ela inerentes, BRASIL, 1988). Não podemos olvidar que a isonomia
está dentro do conceito de contraditório como igualdade de condições.
Ademais, reforça tal posição o fato e de diversos princípios informativos como o da
duração razoável do processo no inciso LXXVIII do mesmo artigo (a todos, no âmbito
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação, Brasil, 1988), e o da necessidade de motivação de
decisões judiciais e administrativas no âmbito dos tribunais (artigo 93, incisos, IX e X)
(BRASIL, 1988), fazerem referência a ambos os modelos processuais.
Nesse ponto, Odete Medauar ilustra a questão da proximidade entre o processo
jurisdicional e o administrativo na questão da isonomia entre as partes, ainda que formal, mas
nas duas searas, ao afirmar que:
Também se busca distinguir as duas funções com base na uniteralidade da atuação
administrativa e na desigualdade dos sujeitos, se considerada a Administração como
um deles. Por sua vez, a função jurisdicional caracteriza-se pela bilateralidade,
havendo igualdade entre as partes. De fato, ainda prepondera na função
administrativa a atuação unilateral e a Administração apresenta-se, de regra, em
condição de ascendência, em relação ao administrado (cidadão ou funcionário). Mas,
tratando-se de atuação pautada pela processualidade, a Administração tem sujeições
e deveres. Se na atividade realizada como processualidade houver, além da
Administração, vários outros sujeitos como, p. ex., nas licitações e concursos
públicos, há igualdade entre os mesmos e o resultado final não decorre somente de
unilateralidade. Portanto, na atuação realizada sob o esquema processual, há
igualdade também no âmbito administrativo e o ato final não decorre só do
desempenho unilateral da autoridade, embora lhe seja imputado, da mesma forma
que a sentença é imputada ao juiz. (MEDAUAR, 2008b, p.52).

Demonstra-se com o método investigativo eleito (indutivo) que, apesar das
particularidades de cada ramo processual e até mesmo o fato de se desenvolverem perante
funções estatais diversas, os processos administrativo e judicial possuem um tronco comum,
que é a Constituição da República de 1988. Ela consagra princípios informativos e estruturais
comuns a ambos os fenômenos processuais.
Diante disso, seja no campo legal, doutrinário, filosófico, sociológico, da dogmática
e da zetética é possível aplicar no processo administrativo as conquistas democráticas e
constitucionais já alcançadas no processo judicial.
Assim, é inconteste que a autonomia científica do processo administrativo e a relação
entre Processo, Direitos Fundamentais e Constituição fazem irromper a processualização da
atividade administrativa como um direito fundamental à processualização, pois esta é, repitase, um imperativo do Estado Democrático de Direito.
Diante disso, não há como os créditos fiscais oriundos de multas ambientais não
serem constituídos por outra forma, que não o processo administrativo. Nada obstante, torna-
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se indispensável enfrentar a questão da previsão normativa deste processo administrativo: ele
deve se dar por meio de lei em sentido formal ou pode ser feito por ato normativo de segundo
grau em forma de Decreto?
8.3 A previsão do processo administrativo
Antes de se estudar a necessidade ou não de o processo administrativo ser previsto
em lei, é preciso demonstrar um breve quadro, mostrando como foi promovida a positivação
de alguns processos administrativos (Geral e Tributário) antes de se adentrar no campo
ambiental.
Em 1999, a União regulou, por meio da lei 9784, o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, que estabeleceu suas normas básicas. Tal fato
representou um grande avanço no ordenamento jurídico brasileiro, por não haver,
anteriormente, uma lei geral de processo administrativo federal, que dispusesse de forma
integrada sobre todos os princípios de índole material e formal da Administração Pública de
incidência no âmbito processual, apesar da previsão constitucional de alguns destes
princípios.
Não obstante, a Constituição não estabelece aquela estrutura normativa e organizada
do processo (o procedimento), elencando, apenas, alguns princípios e regras. Referida lei
dispôs, ainda, em seu artigo 69, que os processos administrativos específicos serão regidos
por lei própria, mas poderão, no entanto, sofrer a incidência subsidiária desta lei geral
(LGPAF).
É necessário destacar que, na verdade, em alguns pontos, a lei 9784/99 faz observar
as garantias processuais fundamentais no processo administrativo em maior grau que as
próprias leis regedoras do processo judicial.
De outro lado, no âmbito tributário o processo administrativo federal é regulado pelo
Decreto 70.235 de 1976. A situação desta norma é interessante, pois editada antes da
Constituição de 1988.
Sem tomar partido sobre a recepção ou não desta norma pela Constituição da
República de 1988, é de se pontuar que parte da doutrina do Direito Tributário entende como
ocorrido em relação a esta norma o fenômeno da recepção constitucional (já que não haveria
inconstitucionalidade formal superveniente), gozando esta, atualmente, do status de lei
ordinária.
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Já autores como Paulo Adyr Dias do Amaral (2011), revendo posição anterior, tem
entendimento contrário, defendendo a não recepção. Para Paulo Adyr Dias do Amaral (2011,
p. 81, grifos do autor), o referido decreto é inconstitucional, pois a recepção não tem o condão
de “converter Decreto (ato unilateral e solitário expedido pelo Chefe do Poder Executivo) em
Lei (ato democrático de expressão da vontade geral - vontade esta manifestada pelo
Parlamento). Isso seria contrário à própria ideia de Estado Democrático de Direito”.
O autor justifica sua posição por entender que mesmo no regime constitucional
anterior a competência para legislar sobre qualquer tipo de processo já era da União, por meio
do Congresso Nacional (art. 8º, XVII, “b” da Constituição de 1969, BRASIL, 1969). Assim,
para Amaral (2011, p. 82) “é clara a conclusão de que o principal diploma brasileiro (na
verdade o único) no campo do processo administrativo tributário é a LGPAF” (Lei Geral do
Processo Administrativo Federal).
Por sua vez, em matéria ambiental o processo administrativo federal está previsto no
Decreto Federal nº 6514/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao
meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações,
regulamentando a lei 9605/1998. Importante notar que a edição do Decreto está nele mesmo
justificada pelo artigo 84, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição da República e pelas
leis 9.605/1998, 9.784/1999, 8.005/1990, 9.873/1999, e 6.938/1981.
Diante disso, é necessário verificar se há, nas referidas leis, autorizações para que o
processo administrativo ambiental seja regulamentado por decreto e se tal expediente é
constitucional. É preciso, outrossim, investigar se, com base no art. 84, incisos IV e VI, alínea
“a”, da Constituição da República, o Chefe do Executivo pode regulamentar por decreto o
processo administrativo ambiental. Essa pesquisa será feita estudando-se o fenômeno da
deslegalização na Administração Pública, bem como com a análise do Regulamento no
Direito brasileiro.
8.3.1 A “deslegalização” e Administração Pública
A “deslegalização” é um fenômeno recente que consiste na renúncia lícita pelo
próprio legislador da regulação de determinadas matérias por lei em sentido formal,
delegando tal função e disciplina ao Executivo. Segundo Diogo Figueiredo Moreira Neto
(2007, p. 218), a deslegalização consiste “na retirada, pelo próprio legislador, de certas
matérias, do domínio da lei (domaine de la loi) passando-as ao domínio do regulamento
(domaine de l’ordonnance)”.
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Com efeito, no século XX, instaurou-se

a denominada “crise da lei”, pois o

Legislativo, em decorrência de suas idiossincrasias institucionais e da própria regulação
minuciosa do processo legislativo na Constituição e no Regimento dos Parlamentos, não
conseguia acompanhar com a mesma rapidez a evolução e complexidade das situações
sociais, que atingiam todo o Direito.
Como forma de resolver esse problema, o legislador passou a se utilizar de dois
expedientes, principalmente no campo do Direito Administrativo: (i) o emprego dos
denominados conceitos jurídicos indeterminados, deixando a cargo do administrador a
concreção da previsão abstrata, aberta e ampla da lei, consoante o caso concreto e as
exigências sociais e tecnológicas, para que não fosse necessária a alteração constante da lei e
(ii) criou agências reguladoras com poder normativo, cujo conhecimento técnico permitia que
por meio de regulamentos fosse feita aquela mesma concretização da previsão abstrata e
genérica da lei, consoante os condicionamentos fáticos e técnico-científicos de cada situação.
Diante de tal fato, passou a haver interação constante entre as funções legislativa e executiva.
No entanto, tal interação não pode significar uma renúncia do Legislativo quanto a
sua missão constitucional e institucional de servir de espaço e canal democrático de debate de
ideias, a fim de expressar a vontade de seus mandatários, com intuito de congregar e articular
os valores plurais de determinada sociedade e expressá-los por meio da lei geral e abstrata. No
julgamento da ADIN 4568/DF (DJe 30/03/2012), ao tratar do assunto, o eminente ministro
Luiz Fux deixou consignado, com base nos ensinamentos de Batista (2003) e Binenbojm,
(2006), que
Em outras palavras, a crise da Lei tem conduzido ao reconhecimento de um espaço
normativo virtuoso do Poder Executivo, que passa a dialogar com o Poder
Legislativo no desenvolvimento das políticas públicas setoriais, e cujas maiores
vantagens residem (i) no conhecimento técnico inerente à burocracia administrativa
e (ii) na possibilidade de pronta resposta aos novos desafios não previstos,
mormente quando comparado com as formalidades que cercam o devido processo
legislativo previsto na Constituição Federal.(BRASIL, 2012)

Conforme será melhor estudado, o regulamento somente pode complementar e
explicitar a lei, porque ela não desce a minúcias. Fora destes limites, a lei não pode transferir
ao Executivo a disciplina de certas matérias, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade
estampado no inciso II do artigo 5º da Constituição Republicana de 1988 (BRASIL, 1988).
Ora, se ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei,
esse direito fundamental impede que a tarefa constitucional de inovação e de criação de
direitos, deveres, pretensões, obrigações, ações e exceções seja abdicada pelo legislador em
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favor do administrador. As funções e obrigações atribuídas pela Constituição são indelegáveis
e irrenunciáveis, sob pena de delegação disfarçada de competência ou atribuição.
Cabe-nos ressaltar, entretanto, que essa delegação da função de complementação da
lei pelo fenômeno da “deslegalização” deve ser feita dentro de certos limites, devendo a lei
estabelecer certos parâmetros e quadrantes para a atuação do executivo por meio dos
regulamentos.
De criação estadunidense, a Doutrina dos Princípios Inteligíveis (Intelligible
Principle Doctrine) entende que a lei deve estabelecer limites mínimos dos quais o
administrador

não

pode

se

afastar,

pois

do

contrário

estaria

incidindo

em

inconstitucionalidade, atuando para além do espaço de conformação que a lei lhe permite. A
liberdade do administrador é uma liberdade restrita e condicionada, devendo observar os
standards e parâmetros legais, de forma a apenas complementar a atuação do legislativo, para
que o ordenamento jurídico possa acompanhar a evolução e peculiaridades das relações
sociais.
Tal fato, de forma alguma, pode significar inovação da ordem jurídica, mas apenas a
concretização do comando normativo. Alexandre Santos de Aragão discorre sobre a referida
doutrina surgida no direito anglo-saxão:
Nos EUA, onde também havia forte setor doutrinário e jurisprudencial no sentido de
que as leis com tal (baixa) densidade normativa seriam inconstitucionais por
constituírem delegações de poderes legislativos, a Suprema Corte, apesar de ainda
haver reações de alguns autores e de algumas Cortes estaduais, acabou se firmando,
como expõe JOHN H. REESE, no sentido de ‘ser proibida apenas a transferência
ilimitada de poderes. Normalmente, a transferência limitada advém da linguagem
utilizada na lei autorizando a Administração a editar normas apropriadas para
cumprir as finalidades assinaladas na lei. A transferência de poderes normativos
também pode estar implícita na linguagem legislativa, ainda que não haja atribuição
normativa expressa’. WILLIAM F. FUNK explica: ‘o Congresso legisla e a
Administração executa as leis; para que a Administração execute as leis, estas leis
devem conter um princípio claro (intelligible principle) para guiar a Administração,
já que, do contrário, a Administração estaria legislando por conta própria.
(ARAGÃO, 2008, p. 330-331)

Na mesma passagem, o autor explica que recentemente a Suprema Corte dos Estados
Unidos entendeu ser constitucional disposição infralegal que estabeleceu padrões mínimos de
qualidade do ar para proteger a saúde pública.
A Corte entendeu que havia na lei um princípio inteligível do qual decorria uma
disposição suficientemente clara para que o regulamento dispusesse sobre referidos padrões,
até mesmo porque o conhecimento científico sobre o caso dependia de conhecimentos
técnicos que, além de não serem da sabedoria do legislador, poderiam ser variáveis e mudar
constantemente. (ARAGÃO, 2008).
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Consoante os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello (2011, p.367), essa
parcela do poder normativo do Executivo só pode aludir a “conceitos precisáveis mediante
averiguações técnicas, as quais sofrem influxos das rápidas mudanças advindas do progresso
científico e tecnológico, assim como das condições objetivas existentes em dado tempo e
espaço”, como já ficou demonstrado acima.
Ainda de acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello (2011, p.367), essa
imposição só deve ser aceita enquanto for adequada e necessária para se atingir o objetivo da
lei e torná-la aplicável, útil e eficaz, não podendo, entretanto, “sacrificar outros interesses
também por ela [lei] confortados”.
Feito isso, é necessário verificar se, em matéria de processo ambiental, ocorreu o
fenômeno da “deslegalização” e se aquela doutrina é nele aplicável.

8.3.1.1 Previsão da “Deslegalização” nas Leis sobre Processo Administrativo Ambiental
Não sendo mais estranho nem o fenômeno da “deslegalização” nem a doutrina dos
princípios inteligíveis é indispensável verificar se estas leis fizeram tal previsão para que o
Decreto 6514/2008 regulasse o processo administrativo ambiental federal.
Como já foi observado, o Decreto Federal nº 6514/2008 dispõe sobre as infrações e
sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal para
apuração destas infrações, regulamentando a lei 9605/1998.
Ao analisar esta lei, verifica-se que ela dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas ilícitas praticadas contra o meio ambiente, e dá outras
providências (BRASIL 1998). O capítulo VI da lei 9605/1998 trata da infração administrativa
e o parágrafo 4º do seu artigo 70 dispõe que “as infrações ambientais são apuradas em
processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório,
observadas as disposições desta Lei” (BRASIL, 1998).
Ora, é evidente que a lei 9605/98 determina que o processo administrativo deve
observar suas disposições, não fazendo nenhuma transferência de atribuição regulamentadora
para instrumentos normativos secundários. No entanto, referida lei só dispõe sobre prazos
processuais, não estabelecendo nenhum procedimento para que se realizasse o contraditório e
incidissem todos os demais princípios e garantias processuais.
Tal fato, entretanto, não autoriza que a regulação do processo administrativo seja
feita por decreto, porque nem a lei autorizou isso. Em momento oportuno, será estudada a
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existência de decretos autônomos em nosso ordenamento além de se verificar se seria esse o
caso do Decreto 6514/2008. (BRASIL, 2008)
Apesar de, em sua parte preambular, esse decreto dispor que o Presidente da
República o expede em razão do previsto no capítulo VI da Lei 9605/98, será demonstrado
que não há tal previsão nesta lei.
Acontece que o referido decreto faz remissão à Lei 9784/99 (LGPAF). Ao analisar a
referida lei, pode-se observar que o único artigo que poderia ter alguma conexão com o
processo administrativo ambiental nele (no Decreto) previsto é o artigo 69 da LGPAF, que
prevê a sua aplicação subsidiária em outros processos administrativos específicos que
estivessem regidos por lei própria (BRASIL, 1999).
Não obstante a previsão da aplicação subsidiária da lei geral do processo
administrativo federal, essa dar-se-á segundo a própria lei, se os outros processos estiverem
previstos em lei em sentido formal ou em decretos que tiverem sido recepcionados pela nova
ordem constitucional com o status de lei. Não se está aqui defendendo que a lei geral não
possa ser aplicada subsidiariamente em Decretos. Entretanto, a justificativa apresentada no
preâmbulo do Decreto 6514/2008 (BRASIL, 2008) de que ele estaria sendo expedido em
razão do disposto na lei geral do processo administrativo demonstra motivação equivocada, o
que já é o bastante para afirmar que mais uma vez não há transferência da atividade
regulamentadora de lei para o decreto que pretendeu disciplinar o processo administrativo
ambiental.
Ademais, o artigo 95 do Decreto 6514/2008 ao fazer referência à Lei Geral do
Processo Administrativo Federal apenas nos remete aos princípios e critérios previstos no
artigo 2º desta lei.
De igual modo, a referência às leis 9.873/1999 e 6.938/1981 não valida nem torna
eficaz o decreto que regulamenta o processo administrativo ambiental. A primeira lei dispõe
exclusivamente sobre prazo prescricional da pretensão punitiva da Administração. Já a
segunda dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, mas em todos os casos as
disposições são de natureza material, não fazendo referência alguma a processo e muito
menos a suas regulamentações por decreto.
Portanto, a análise das leis até agora declinadas permite afirmar que não há nelas
nenhuma transferência de atividade normativa da lei para decreto.
Entretanto, há naquele decreto referência à Lei 8005/90 (BRASIL, 1990). Tal lei
dispõe sobre a cobrança de créditos do IBAMA e seu artigo 6º prevê que “o Presidente do
IBAMA baixará portaria disciplinando o procedimento administrativo para autuação,
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cobrança e inscrição na dívida ativa dos débitos a que se refere esta lei, assegurados o
contraditório e o amplo direito de defesa” (BRASIL, 1990, grifos nossos). Há aqui expressa
transferência de atividade regulatória da lei para ato normativo secundário. Entretanto,
questiona-se se seria o caso de aplicação da doutrina dos princípios inteligíveis? Essa
transferência de função foi válida?
Quando do estudo da Intelligible Principle Doctrine, demonstramos que esta só
pode ser utilizada quando houver necessidade de se fazer a previsão de determinadas matérias
que exigissem conhecimentos técnicos estranhos à atividade e competência do legislador, bem
como quando houvesse a necessidade de se dar uma pronta resposta às constantes
modificações ocorridas nas relações sociais, mas sem que houvesse em um e outro caso
inovação na ordem jurídica.
É possível perceber que a previsão de um processo para a constituição de multas
ambientais não exige conhecimentos técnicos que sejam estranhos ao legislador. Ao contrário,
exige atuação ativa deste, pois o modo de ser do processo revela a preferência política de um
determinado Estado, bem como visa a assegurar e a efetivar direitos e garantias fundamentais
do cidadão.
Ademais, por mais que o processo também tenha que acompanhar a realidade social
sobre a qual o Direito se sustenta, a rapidez de que fala a doutrina dos princípios inteligíveis
tem a ver com a mudança de critérios científicos que exigem constantemente a alteração da
norma, o que não é o caso do processo.
Pode-se ressaltar ainda que não se pode falar que a referida lei traz em seu bojo
todos os princípios inteligíveis que vão direcionar a criação complementar a ser realizada pelo
administrador. A lei 8005/90 (BRASIL, 1990) só faz referência ao contraditório e à ampla
defesa que, apesar de serem princípios estruturais do processo ao lado da isonomia, não
traduzem toda a realidade de um processo que deve ser constitucional e democrático.
Não há previsão, v.g. sobre legitimidade, fases processuais, decisões, recursos,
necessidade ou não de representação por advogado e uma gama de outros princípios e regras
que deveriam estar presentes para que também a lei 8005/90 fosse inteligível a ponto de
permitir a regulação de processo administrativo por meio de decreto. Basta olhar a
constituição para verificar a generosidade com que ela prevê princípios e garantias
processuais.
Não se pode olvidar que o direito ambiental material é campo fértil para a aplicação
da doutrina dos princípios inteligíveis, quando determina, v.g, níveis de emissão de gases, de
dejetos, volume do som para assegurar o direito de tranquilidade e sossego, espécies animais
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em extinção e etc. Todas estas situações são complementares ao direito material e dependem
de conhecimentos técnicos que demandam rápida resposta. Entretanto, esse não é o caso do
processo ambiental.
Assim, não há campo para, com base nas leis citadas pelo Decreto 6514/2008, se
permitir a previsão de processo administrativo ambiental por meio de regulamento.
Entretanto, no vestíbulo do decreto há referência aos incisos IV e VI, alínea “a do artigo 84
da Constituição da República.
Não fosse o bastante, o parágrafo único do artigo 94 do referido Decreto dispõe que
o objetivo do seu capítulo VI é dar unidade às normas esparsas que versem sobre
“procedimentos ambientais”, bem como “nos termos do que dispõe o art. 84, inciso VI, alínea
“a”, da Constituição, disciplinar as regras de funcionamento pelas quais a administração pública
federal, de caráter ambiental, deverá pautar-se na condução do processo” (BRASIL, 2008).
Em razão disso, é necessário analisar os incisos IV e VI do artigo 84 da Constituição
da República, para verificar se a previsão de processo administrativo ambiental por meio de
decreto é possibilitar a “fiel execução de lei” ou se dizem respeito à organização da atividade
da Administração Pública.
8.4 O Decreto no ordenamento jurídico brasileiro
O estudo da função do regulamento prevista na Constituição de 1988
(BRASIL,1988) pode encerrar a questão da possibilidade ou não de processos administrativos
serem previstos por meio de decretos, uma vez que já foram apontadas as limitações impostas
às leis no deslizamento de suas funções.
A lei e o legislador não podem abdicar de suas atribuições, porque tais obrigações
estão previstas e são concedidas pela Constituição, e somente ela pode fazer exceções aos
seus mandamentos.
Os decretos são atos normativos secundários, inferiores às leis, e que servem de
veículo para os regulamentos, cuja natureza jurídica é de ato administrativo de eficácia
externa. Sua principal função é complementar a lei e a competência para a sua expedição é
exclusiva dos Chefes do Executivo das entidades federativas.
De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello (2011), o nomen júris regulamento
não é uníssono na doutrina jurídica mundial, cumprindo fins diversos em cada ordenamento
jurídico, possuindo como denominador comum apenas sua abstração e generalidade, bem
como o fato de não ser elaborado pelo Legislativo. Vale, porém, chamar atenção para
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existência de decretos individuais e concretos, como aqueles que nomeiam ou exoneram
servidores ou que declaram a desapropriação de um imóvel.
Entretanto, a principal diferença entre a lei e o decreto não é o fato de se originarem
de Funções Estatais distintas (legislativa e executiva, respectivamente), nem o fato de a lei ser
superior ao decreto (como será pontuado, há casos em que o decreto pode se contrapor a uma
lei), mas o fato de só a lei poder inovar na ordem jurídica. Somente ela é ato normativo
primário (à exceção da medida provisória, que tem força de lei) com aptidão para criar
direitos e obrigações, o que é bem diferente de se permitir a execução da lei.
Traçadas essas linhas gerais, constata-se que a Constituição da República de 1988 faz
previsão do Decreto e suas funções especialmente no artigo 84, incisos IV e VI. No primeiro
caso, temos os decretos regulamentares ou de execução. No segundo caso, há necessidade de
se pesquisar sua natureza jurídica a fim de verificar se é possível falar, no direito brasileiro,
nos decretos autônomos reconhecidos na teoria geral do direito constitucional.
Dito isto, pode-se proceder ao estudo dos incisos IV e VI do artigo 84 da
Constituição Brasileira (BRASIL, 1988).
8.4.1 O Decreto regulamentar ou de execução
A previsão constitucional do decreto regulamentar reside no inciso IV da
Constituição de 1988, que dispõe ser da competência do Chefe do Executivo expedir decretos
e regulamentos para fiel execução da lei (BRASIL 1988).
A doutrina costuma traduzir essa “fiel execução da lei” na complementação da lei
pelo regulamento. Assim é que o decreto de execução orienta a aplicação da lei, aclarando,
explicando, facilitando e explicitando seus mandamentos.
A lei não desce a minúcias da matéria que disciplina, devendo o regulamento fazê-lo.
Entretanto, essa função regulamentar encontra limites, como já visto: não pode se arvorar da
função legislativa criando direitos e obrigações, excedendo sua função complementar.
Portanto, o regulamento é sempre subordinado e acessório da lei, desempenhando uma tarefa
de caráter administrativo.
Celso Antônio Bandeira de Mello entende que todas essas expressões são muito
vagas e imprecisas, não revelando, em sua plenitude, as estritas delimitações do poder
regulamentar. Aponta o autor, de forma precisa, os propósitos do regulamento:
(i) limitar a discricionariedade administrativa, seja para (a) dispor sobre o modus
procedendi da Administração nas relações que necessariamente surdirão entre ela e
os administrados por ocasião da execução da lei; (b) concretizar fatos, situações ou
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comportamentos enunciados na lei mediante conceitos vagos cuja determinação
mais precisa deva ser embasada em índices, fatores, ou elementos configuradores a
partir de critérios ou avaliações técnicas segundo padrões uniformes, para garantia
do princípio da igualdade e da segurança jurídica; (ii) decompor analiticamente o
conteúdo de conceitos sintéticos, mediante simples discriminação integral do que
neles se contém. (MELLO, 2011, p. 370).

O regulamento tem grande valia na área da discricionariedade administrativa, pois
permite a operacionalização técnica e a densificação da lei, aptas a conduzir a um tratamento
isonômico dos cidadãos. Importante ressaltar que aquele não pode estar sujeito ao humor e
aos caprichos do administrador.
Nunca é demais reforçar: a lei não desce a minúcias. O regulamento deve apenas
complementar a lei, explicitando o que está implícito, sem que isso importe na criação de
direitos e obrigações ou na invasão de área reservada à lei, pois tal expediente representaria
usurpação da função legislativa e ofensa ao princípio da legalidade na sua expressão maior: na
reserva de lei.
Acontecendo tal fato, a própria Constituição prevê a reação contra essa
inconstitucionalidade, pois o Congresso Nacional deve “sustar os atos normativos do Poder
Executivo que exorbitem do poder regulamentar [...]”, consoante o disposto no inciso V do
artigo 49 da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988).
Entretanto, o que se percebe é que o Decreto 6514/2008, em matéria de processo, não
complementou a lei 9605/98. Além de ela dizer que o processo administrativo observaria suas
disposições, referido Decreto não aclarou ou orientou a aplicação da lei de crimes e infrações
ambientais.
Ficou criado, em verdade, todo o arcabouço processual para a constituição das
multas ambientais, extrapolando ultra legem suas funções.
Como será estudado em seguida, o reconhecimento de tal possibilidade no seio da
Administração Pública (disciplina processual por meio de regulamento) é fruto de uma visão
autoritária e de consideração do processo como mero apêndice ou fenômeno adjetivo e
suplementar do direito material.
Diante disso, estudada a função principal dos regulamentos de complementar a lei,
permitindo sua fiel execução, é mister pesquisar a existência ou não de decretos autônomos no
ordenamento brasileiro, a fim de verificar a possibilidade de previsão de processos
administrativos que levem a constituição de multas ambientais por meio deste ato normativo
em detrimento da lei.
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8.4.1.1 O Decreto do inciso VI do art. 84 da Constituição de 1988
Parte da doutrina nacional entende que o inciso VI do artigo 84 da atual Constituição
teria consagrado os decretos autônomos no ordenamento brasileiro, tendo em Hely Lopes
Meirelles (2000) seu principal expoente.
Entretanto, a compreensão dos decretos autônomos exige um breve esforço histórico.
Celso Antônio Bandeira de Mello (2011) ensina que nem mesmo na Europa monárquica
absolutista a normatização de matérias relativas à propriedade e à liberdade das pessoas era
feita por regulamento.
O objeto destes instrumentos normativos era apenas as questões que diziam respeito
à disciplina e à competência interna do Executivo, as matérias próprias e afetas à
Administração e, ainda, aquelas pertinentes à chamada supremacia especial da administração,
também conhecida como relações especiais de sujeição (estatutos e regimentos que
regulamentam relações específicas travadas entre servidores e administração, v.g). As normas
relativas à liberdade ou à propriedade das pessoas (principais institutos e direitos
fundamentais típicos do Estado liberal) eram disciplinadas por lei.
Os regulamentos que tratavam destas matérias eram conhecidos como independentes
ou autônomos, pois não cumpriam a missão de regulamentar ou complementar a lei para sua
fiel execução. Algumas matérias tinham Reserva de Parlamento (algo mais abrangente que
reserva de lei, pois o Parlamento pode deliberar sobre questões que não necessariamente
inovam de maneira originária o ordenamento jurídico, nem seu instrumento de veiculação é a
lei, como v.g. autorizar a declaração de guerra e autorizar pesquisas minerais em terras
indígenas), enquanto outras gozavam de Reserva de Administração. No entanto, toda a
matéria afeta à função executiva era disciplinada em regulamentos, fruto da concepção
originária de separação dos poderes.
No Brasil, a questão sobre a existência dos chamados regulamentos autônomos é
controversa. Alguns autores como Hely Lopes Meirelles (2000) admitem sua existência,
enquanto outros como Celso Antônio Bandeira de Mello (2011) a negam.
Tal polêmica ganhou força, no atual cenário constitucional, com a entrada em
vigência da emenda constitucional nº 32/2001. A redação anterior do inciso VI do artigo 84
da Constituição da República dispunha que ao Chefe do Executivo competiria dispor sobre a
organização e funcionamento da administração federal, na forma da lei. Com a entrada em
vigor da referida emenda constitucional, a expressão “na forma da lei” foi suprimida do texto
do artigo 84 da CR/88.
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Na atual redação, o inciso VI do artigo 84 foi desdobrado em duas alíneas. Segundo a
alínea “a”, o Chefe do Executivo pode dispor mediante decreto sobre “organização e
funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem
criação ou extinção de órgãos públicos”. E nos termos da alínea “b”, pode extinguir cargos e
funções públicas, quando estiverem vagos. (BRASIL, 1988)
Entretanto, quando o Chefe do Executivo dispõe, por meio de decreto, sobre
organização e funcionamento da Administração Pública, com a condicionante de não criar
despesas ou órgãos públicos ou mesmo provocar a extinção destes últimos, estaria ele
inovando na ordem jurídica, como faziam os regulamentos autônomos europeus que
disciplinavam toda a matéria afeta à Administração? Entendemos que não.
Os poderes conferidos pela alínea “a” do inciso VI do artigo 84 são muito limitados e
reduzidos. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (2011, p. 347), o Chefe do Executivo
só pode promover mera alocação de departamentos e órgãos menores em estruturas maiores,
promover a distribuição ordinatória de algumas atribuições entre órgãos, enfim, “mera
competência para um arranjo intestino dos órgãos e competências já criadas por lei”
(MELLO, 2011, p. 347).
Dessa forma, não há inovação na ordem jurídica, nem a esfera jurídica de terceiros é
afetada diretamente. Excepcionalmente o decreto pode se contrapor à lei, mas, neste caso, tal
autorização é feita pela própria Constituição (BRASIL, 1988), que, na alínea “b” do mesmo
inciso do mesmo artigo, prevê, como se acabou de verificar, a extinção de cargos e funções
públicos, quando estes estiverem vagos. Como estes são criados por lei, sua extinção pode se
dar por decreto, porque a norma constitucional assim permite.
Hely Lopes Meirelles (2000) admite expressamente aa existência no ordenamento
jurídico brasileiro dos decretos autônomos. O autor aceita esses regulamentos para suprir a
omissão do legislador, mas desde que tal comissão não invada área reservada à lei. Apesar de
tal fato não significar a existência de decreto autônomo, pois este pressupõe inovação na
ordem jurídica, logo em seguida, após alertar para o fato de que tais decretos não podem
substituir definitivamente a lei, Hely Lopes Meirelles (2000, p.169) entende que os
regulamentos independentes “suprem, apenas, a sua ausência, naquilo que pode ser provido
por ato do Executivo, até que a lei disponha a respeito. Promulgada a lei, fica superado o
decreto.”
Ora, se não há inovação jurídica (“[...] naquilo que só pode ser provido por ato do
Executivo”[...]) não há que se falar em decreto autônomo. Os decretos autônomos europeus
inovavam na ordem jurídica sobre matérias afetas à administração e essa é sua essência, o que
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não ocorre no caso brasileiro. Acontece que, mesmo que o autor admitisse essa inovação ( e
não parece ser o caso), esta seria inconstitucional, por haver usurpação da função legislativa
sem autorização constitucional.
Em razão disso, o Decreto 6514/2008 (BRASIL, 2008) não pode prever o processo
administrativo ambiental federal, seja porque as leis que se pretendem complementar não
permitem a aplicação da doutrina dos princípios inteligíveis, como visto acima, seja porque
não há autorização para que decreto substitua a lei enquanto esta não é promulgada.
Entretanto, uma pergunta ainda pende de ser respondida. A disciplina de
procedimentos e processos por meio de decretos significa dispor sobre organização e
funcionamento da Administração Pública?
Tal perspectiva é fruto de ranço totalitário ainda existente nas sombras da
Administração Pública. Na verdade, se dispor sobre processos e procedimentos por meio de
decreto já foi algo trivial, porque, ao “procedimentalizar” a atividade administrativa, não se
deixa de, indiretamente, organizá-la, essa linha já não é tão tênue.
Tal entendimento era possível quando ainda não se vislumbrava a autonomia
científica do processo administrativo, sendo este considerado mero apêndice do Direito
Administrativo material, algo já superado como visto acima.
Apesar de autores como Odete Medauar (2011, p.115) entenderem que, em alguns
casos, “a execução da lei depende de procedimentos administrativos [...]”, só se compartilha
deste entendimento se essas regras processuais ou procedimentos significarem normas de
apoio ao processo ou procedimento, como modelos de formulários, normas sobre
arquivamento e descartes de autos, providências materiais como cópias, enfim, regramento de
modus procedendi ou operandi secundários e acessórios ao processo.
Essas normas de apoio ao processo foram previstas na Instrução Normativa nº
14/2009 do IBAMA, pois ela disciplina, dentre outras matérias, a atuação das autoridades
administrativas na instauração e desenvolvimento do processo administrativo (como é feita a
notificação, lavratura e requisitos do auto de infração, autenticação e numeração de páginas,
devolução de documentos, comunicação da instauração do processo a outros órgãos e etc.)
(BRASIL, 2009). Tais normas é que poderiam estar dispostas em Regulamento, e não suas
fases, privilégios, ônus das partes e etc, como fez o Decreto 6514/98.
Neste diapasão, Celso Antônio Bandeira de Mello (2011, p. 365, grifos nossos)
defende que o regulamento tem lugar “sempre que necessário um regramento procedimental
para a regência da conduta que órgãos e agentes administrativos deverão observar e fazer
observar, para cumprimento da lei [...]” e quando se instaurarem relações entre

258

administração e administrados, principalmente quando for possível certa discricionariedade,
assim como se dá com o regulamento do imposto de renda que dispõe sobre o modo de
apresentação de lançamentos tributários, horário de entrega das declarações e ato semelhantes.
Além disso, legislar sobre processo administrativo ambiental é inovar no
ordenamento jurídico, pois há a criação de direitos e obrigações para as partes processuais, o
que exige a observância do princípio da legalidade (inciso II do artigo 5º da CR/88).
O descumprimento de uma norma processual pode gerar prejuízo à parte, o que é
muito diferente de dar fiel execução à lei ou organizar a atividade administrativa (incisos IV,
“a” e IV do artigo 84, respectivamente). Como já se afirmou, é tão íntima a relação entre o
processo, o modo de atuação estatal e sua legitimidade; entre o processo, a Constituição e os
direitos e garantias fundamentais, que sua previsão por ato normativo secundário o
desprestigia inconstitucional e democraticamente.
Acreditamos que o fato de se pretender que o regulamento seja um fenômeno
próximo da lei pelo fato de ele possuir as características de generalidade e abstração, bem
como o fato de serem ambos provenientes de um poder eleito pelo povo é reducionismo, visão
estreita. As leis oferecem garantias superiores ao cidadão do que a mera generalidade e
abstração, que, na verdade, são garantias republicanas por permitirem um tratamento
isonômico e impessoal. Mas, além disso, a norma tem que trazer garantias democráticas para
ser legítima.
Destarte, somente a lei emana de um órgão colegiado representativo das maiorias e
minorias. O Parlamento é um canal de ressonância da sociedade, preservando, assim, o
pluralismo de valores, devendo representar a síntese da vontade do povo.
De forma contrária, o regulamento representa uma visão solitária do Chefe do
Executivo, que, mesmo auxiliado por muitos assessores, não permite, tal fato, o debate de
ideias, pois estes auxiliares só fazem viabilizar as políticas públicas de determinado plano de
governo e não a contraposição de valores.
Ademais, o processo de elaboração das leis permite um controle político e jurídico
muito superior ao do regulamento, já que o processo legislativo é composto de várias fases,
estando sujeito a comissões, controles de legalidade e constitucionalidade, revisão por outra
casa, em um sistema bicameral como o brasileiro.
Ao contrário dos regulamentos que são elaborados à sorrelfa, de surpresa e nas
sombras, o processo de elaboração das leis permite a fiscalização por parte da própria
sociedade por meio da imprensa, organizações não governamentais, órgãos de classe e pelos
próprios parlamentares. A lei, por outro lado, traz maior estabilidade e sua revogação por
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outra lei permite percorrer os mesmos caminhos, sujeitos aos mesmos mecanismos de
controle para tal revogação. Em síntese, pode-se afirmar com Celso Antônio Bandeira de
Melo que
É livre de qualquer dúvida ou entre dúvida que, entre nós, por força dos artigos 5º,
II, 84, IV e 37 da Constituição, só por lei se regula liberdade e propriedade; só por
lei se impõe obrigações de fazer ou não fazer.Vale dizer: restrição alguma à
liberdade ou propriedade pode ser imposta se não estiver previamente delineada,
configurada e estabelecida em alguma lei, e só para cumprir dispositivos legais é que
o Executivo pode expedir decretos e regulamentos (MELLO, 2011, p. 370)

Assim, analisada a necessidade de existir um processo administrativo ambiental, bem
como a indispensabilidade de sua previsão em lei, basta verificar o modo de ser desse
processo.
8.5 O processo administrativo ambiental na constituição das multas ambientais
Já foi analisada no presente trabalho a evolução do Direito Administrativo e como a
Administração Pública foi ficando com atividades cada vez mais complexas para atender as
realidades sociais e os imperativos constitucionais e democráticos.
A atividade administrativa não pára de crescer, aumentando suas funções em
quantidade e qualidade à medida que são criadas inovações tecnológicas e que surgem novas
necessidades sociais.
Em razão disso, torna-se cada vez mais indispensável o controle e fiscalização da
atividade estatal pelo cidadão, que deve, ainda, colaborar e participar ativamente da formação
da vontade do Estado. O processo aproxima o particular da administração e sua participação
deve motivar o administrador ao correto exercício de sua função, garantindo uma decisão
imparcial apta a conduzir a um tratamento igualitário entre os cidadãos, bem como a uma
atuação eficiente.
Em um Estado Democrático de Direito, a participação cidadã alivia o fardo do
administrador de decidir solitariamente, permitindo-lhe vislumbrar o melhor interesse para o
indivíduo e para a sociedade em uma ótica que respeite direitos e garantias fundamentais.
Discricionariedade não significa escolher quaisquer das soluções possíveis e
legalmente previstas, mas escolher a melhor decisão para aquele caso concreto, consoante as
variáveis presentes. O particular auxilia a administração na ponderação de interesses
aproximando o interesse particular do interesse público, sendo que este deve significar ou
representar a soma daquele.
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Dessa forma, o processo administrativo possibilita uma melhora na qualidade das
decisões estatais e permite não só que o particular faça a defesa prévia de sua posição jurídica,
mas faz dele um coadministrador.
A relação entre Constituição, Processo e Direitos Fundamentais, representando o
processo o modo normal de manifestação da vontade estatal, exige um processo
administrativo previsto em lei para a constituição de multas ambientais.
O contraditório como garantia individual fundamental faz da participação uma
projeção dos direitos individuais, revelando um aspecto não só político ou de viés
democrático, mas também uma dimensão intrínseca dos direitos fundamentais.
Como já analisado, a observância do processo administrativo com todas as garantias
individuais irá trazer maior eficácia da atividade estatal.
A previsão da garantia do devido processo não só legal, mas constitucional, quando
se dispõe na Constituição de 1988 que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal” (art. 5º, LIV, BRASIL 1988) reforça e reafirma tudo o quanto
foi dito até agora sobre a impossibilidade da constituição de multas ambientais se dar sem
processo ou por meio de processo, cuja previsão seja infralegal. A disciplina relativa à
liberdade e ao patrimônio das pessoas deve vir prevista em lei e não em regulamento.
A concepção governamental de que o processo deve ser célere para aumentar a
eficácia da arrecadação não deve levar à redução das garantias fundamentais. Como ensina
Aroldo Plínio Gonçalves (2001, p. 125)., “[...] a economia e a celeridade do processo não são
incompatíveis com a garantia das partes, e a garantia constitucional do contraditório não
permite que seja ele violado em nome do rápido andamento do processo.” Não é outro o
ensinamento de Dierle Nunes para quem
Costuma-se defender a incompatibilidade tanto no plano teórico quanto prático,
entre um processo que respeite o conjunto de princípios processuais constitucionais
(modelo constitucional do processo) e um processo que seja eficiente [...]. No
entanto, a democratização do processo envolve exatamente a adequação de
todos os princípios constitucionais em cada procedimento estruturado pela norma,
englobando, por óbvio, o princípio da razoável duração do processo, mas também,
obviamente, sem sobrevalorizá-lo, de modo a impor sua busca a qualquer custo, em
prejuízo a uma articulação técnica e constitucionalizada do processo. (NUNES,
2008, p. 151, grifos nossos)

Em razão de toda a construção até aqui elaborada (relação entre Constituição,
Direitos Fundamentais e Processo, Constitucionalização do Direito e etc.) podemos entender
que o legislador não é inteiramente livre para dispor sobre o processo administrativo, devendo
observar o modelo constitucional do processo, bem como todas as garantias e direitos
processuais previstos na Constituição de 1988.
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Manoel de Oliveira Franco Sobrinho afirmava, na segunda metade do século
passado, que tanto o procedimento como o processo eram comuns a todas as funções estatais.
Para o autor citado (1971, p.107) “o processo administrativo é espécie de processo em geral”.
Já Merkl (2004) defendia, já no início do século XX, que o processo administrativo deveria
dar ao indivíduo as mesmas garantias que lhe eram conferidas pelo processo judicial,
principalmente o contraditório, ao afirmar que
El motivo político legislativo para la elaboraración de un derecho procesal
administrativo es el empeño de proporcionar a los hombres que obtienen su derecho
en cada caso particular através de las autoridades administrativas, las mismas
garantias de juridicidad o, lo que eslo mismo, la misma aplicación justa del
derecho administrativo material, o, em fórmula más breve aunque menos
exacta, la misma seguridad de las relaciones jurídicas que ofrece el derecho
procesal judicial a todos aquellos a quienes se les declara o estabelece el
derecho- por la via judicial- es decir, en juicio, fundamentalmente. La necesidad
de observar ciertas formas, tales como las que estabelece el derecho administrativo
formal, se considera com razón uma garantia de que el contenido se adapta a la
norma. La más eficaz de todas estas garantias está supesta por la colaboración en el
procedimiento de personas para las que se deriván o se podrían derivar derechos u
obligaciones del mismo y, por eso, la instituición fundamental del derecho procesal
consiste em la regulación de esta colaboración. La colaboración de las partes, que
han de resultar facultadas e obligadas a consecuencia del procedimiento, hace
posible la inspección de actuar de la autoridad, és mas previsible el resultado de esa
actuación y, en circunstancias, concede posibilidad al interessado para influir sobre
el acto em cuestión. ( MERKL, 2004, p. 283, grifos nossos)56

Diante de tais constatações e tendo o legislador um espaço de atuação conformado
pela Constituição, o processo administrativo deve ser previsto com observância do
contraditório, isonomia e ampla defesa, permitindo-se à parte produzir no curso do processo
todas as provas lícitas que fundamentem suas alegações, a despeito daquelas que já instruíam
sua petição. Importante observar a existência de uma afinidade (aspecto correlacional ou
relação jurídica) também entre as partes do processo administrativo, bem como a aplicação da
teoria de Hohfeld da existência de privilígios e não-direitos.
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O motivo público legislativo para a elaboração de um direito processual administrativo é o empenho de
proporcionar aos indivíduos que obtêm seu direito, em cada caso particular, através das autoridades
administrativas, as mesmas garantias de juridicidade ou, o que é o mesmo a mesma aplicação justa do
direito administrativo material ou, em fórmula mais breve embora, menos exata, a mesma segurança nas
relações jurídicas que oferece o direito processual judicial a todos aqueles quem se declara ou estabelece o
direito – pela via judicial- é dizer, em juízo, fundamentalmente. A necessidade de se observar certas
formalidades, tais como as que estabelece o direito administrativo formal, se considera, com razão, uma garantia
de que o conteúdo se adapta à norma. A mais eficaz de todas essas garantias está suposta pela colaboração, no
procedimento, de pessoas para as quais se deveriam ou se poderiam derivar direitos e obrigações do mesmo e,
por isso, a instituição fundamental do direito processual consiste na regulação dessa colaboração. A colaboração
das partes, que há de resultar facultadas e obrigadas como resultado do processo, permite o controle da atuação
da autoridade, faz mais previsível o resultado dessa atuação e, em circunstâncias, concede possibilidade ao
interessado para influir sobre o ato em questão. (Tradução Nossa).
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É imprescindível a defesa técnica, porque o debate que se trava no processo
administrativo em nada se difere daquele que se realiza no processo judicial, exigindo, assim,
conhecimento especializado.
A necessidade de motivação de todas as decisões proferidas no curso do processo é
imperativa, devendo aquelas decisões analisar todos os argumentos das partes, que possuem
um aspecto correlacional, e guardar uma relação de adequação com o caso concreto,
proibindo-se decisões pré-moldadas e pré-fabricadas. O processo deve ser célere, mas sem
prejudicar as demais garantias processuais.
As fases processuais devem estar perfeitamente identificadas para se evitar a prática
de atos inúteis e o atraso do processo. A preclusão é fenômeno que deve estar presente no
processo administrativo. O surgimento de fatos novos exige a manifestação da parte.
Informalidade e simplicidade processuais não significam a falta de uma estrutura normatizada
e organizada, nem, muito menos, o desrespeito a qualquer garantia fundamental.
Necessária, outrossim, a previsão de uma fase recursal que reveja as decisões
proferidas. Enfim, como defendido por Merkl acima, o processo administrativo deve trazer as
mesmas garantias propiciadas pelo processo judicial, pois o fato de os processos se
desenvolverem em funções estatais distintas – e apesar de não ser a aplicação da lei de forma
contenciosa a atividade precípua da função executiva- não faz do processo administrativo um
pária ou uma forma bastarda de formação da vontade do Estado.
Portanto, comprovada a aproximação entre o processo administrativo e judicial, o
conteúdo de ambos deve ser próximo, respeitando apenas as peculiaridades de cada função
estatal. A falta de aparelhamento da Administração não pode servir como escudo protetivo
para a escusa da observância de todos os princípios e regras constitucionais processuais,
porque tendo natureza jurídica de direitos fundamentais, tais normas possuem eficácia
radioativa de forma a contaminar todos os tipos de processo em todas as funções estatais.
À derradeira a constituição de multas ambientais deve ser precedida de um processo
administrativo previsto em lei e que assegure às partes a observância de todos os direitos e
garantias fundamentais.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste trabalho consistiu em analisar em que medida a existência de um
processo administrativo como requisito para a constituição das multas ambientais, contribui
para a efetiva proteção do meio ambiente, sem desrespeitar os direitos e garantias
fundamentais e os princípios do Estado Democrático de Direito.
Foi defendida a existência de um processo administrativo ambiental previsto em lei
como requisito indispensável para a constituição das multas ambientais. Por isso, buscou-se
demonstrar, ao longo desta pesquisa, investigar em que medida a processualização da
atividade administrativa contribui para uma efetiva proteção do meio ambiente.
Verificamos, portanto, que tal proteção deve respeitar os direitos e garantias
fundamentais e observar os princípios do Estado Democrático de Direito, a fim de se efetivar
a fiscalização e de se fomentar a participação do cidadão na formação da vontade estatal,
como fator legitimante da atuação da Administração Pública.
No capítulo primeiro, ficou analisado que a história tem um movimento pendular na
busca de um equilíbrio entre os valores liberdade e igualdade. Ao se estudar a noção de
paradigma no Direito, concluímos que este tem o significado de teoria, cujas funções seriam
de estabilizar as tensões ou fornecer soluções modelares, auxiliar na compreensão e percepção
do mundo, informar e conformar a aplicação do Direito. Além disso, também tem o escopo de
servir de norte interpretativo para a compreensão de normas e princípios jurídicos.
Demonstrou-se, ainda, que a história não é linear e que os paradigmas se sucedem, trazendo,
entretanto, heranças do paradigma anterior.
Assim é que identificamos que as bases do Estado Liberal se fundavam na
propriedade, na liberdade e na razão. A atuação das funções estatais girava em torno destes
fenômenos, refletindo-os e projetando-os nos institutos jurídicos. No entanto, como o
Liberalismo não cumpriu as promessas da Revolução Francesa, as transformações sociais e
tecnológicas levaram a uma mudança de paradigma, cujo ideal era trazer uma maior igualdade
e bem estar para o indivíduo. A Administração Pública ganhou novas funções e o juiz ganhou
ares de protagonista no processo. Identificamos que os indivíduos se tornaram completamente
dependentes do Estado.
Acontece que o Estado Social, por retirar a liberdade crítica dos indivíduos e
considerá-los como meros clientes ou consumidores estatais, também entrou em declínio. Em
razão disso, no capítulo segundo, estudou-se o paradigma do Estado Democrático de Direito.
Buscamos demonstrar, dentro da teoria procedimentalista de Habermas, que os cidadãos
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devem ser considerados como coautores da ordem jurídica, participando ativamente na
fiscalização e formação da vontade estatal.
Essa mudança de paradigma provocou, como era de se esperar, alteração na
conformação das funções estatais e passou a exigir um comportamento ativo dos indivíduos
de forma a desenvolverem sua cidadania. Chegamos à conclusão de que a teoria habermasiana
da democracia merecia alguns reparos em face de sua neutralidade, o que foi sugerido por
meio da teoria agonista da democracia de Chantal Mouffe.
De acordo com a autora, a situação ideal de discurso da teoria de Habermas é
inaplicável na prática. Ademais, concluímos que o dissenso e o pluralismo devem ser
considerados como constituintes da democracia, e não um mal, mas algo saudável e
necessário. Essas características se revelaram importantes para demonstrar que a participação
em um pretenso discurso racional não impede a exclusão de ideias e valores, podendo mesmo
permanecer o inconformismo de um dos interlocutores. O consenso, entretanto, é assegurado
ou estabilizado por uma hegemonia provisória.
Por sua vez, no capítulo terceiro, estudamos a teoria geral do processo com base em
uma investigação coordenada por generalizações indutivas combinadas com particularizações
dedutivas, de modo a justificar a aplicação de princípios do processo judicial no processo
administrativo. Neste momento, não foi necessário sequer fazer uma investigação na
dogmática jurídica para se argumentar em favor da presença de uma teoria que se pretende
geral. Não se pode olvidar que a presença de normas de incidência particular em cada âmbito
processual não exclui a existência de outras normas que permitam inferir a subsistência de um
tronco comum.
No capítulo quarto, concluímos que a tônica do Direito Administrativo não reside
mais no ato administrativo. Apesar de a relação jurídica ter sido considerada como uma opção
ao ato administrativo, ficou constatado que, no direito brasileiro, o deslocamento do ato
administrativo para o processo administrativo era mais adequado e compatível com a
Constituição de 1988, pois o processo legitimava as decisões estatais por meio da participação
cidadão.
É importante se registrar que, pelo fato de o epicentro administrativo ter se deslizado
para o procedimento (rectius, processo), a relação jurídica e o ato administrativo permanecem
vivos e presentes no Direito Administrativo, justificando a aplicação de diversos institutos.
Ficou demonstrado, contudo, que a doutrina administrativista ainda está apegada à noção de
procedimento como sucessão ou encadeamento de atos e de processo como relação jurídica,
confundindo, às vezes, as relações jurídicas de direito material e processual.
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No entanto, como a relação jurídica se mostrou presente tanto no direito substancial
quanto como parte do conceito de processo para a doutrina administrativista, não restou outra
saída a não ser o estudo aprofundado daquele instituto no capítulo quinto. Por mais que
pareça, hoje, dispensável o estudo da relação jurídica processual, frente a novas preocupações
da doutrina processualista, é de se assentar que o grau de desenvolvimento da ciência se
mostra pela clareza de seus conceitos, de sua linguagem e explicação de seus institutos
básicos.
Assim, foi estudada a teoria do processo em Bülow e seus reflexos na teoria jurídica.
Concluímos que as teorias personalista da relação jurídica e do direito subjetivo não tinham
mais a aptidão de explicar a existência de uma relação jurídica entre as partes no processo,
diante das transformações pelas quais passou o Direito.
Entretanto, ficou demonstrado que a relação jurídica é uma espécie de relação social.
Por meio da explicação da existência de uma conexão entre centros de interesses de uma
relação jurídica concluímos que é possível, por meio, inclusive, de uma purificação da
linguagem jurídica, falar em relação jurídica entre as partes no processo, sem que isso
significasse dominação, vínculo ou poder.
Refutamos, todavia, as teorias relacionista e instrumentalista do processo, por não
serem adequadas nem ao paradigma do Estado Democrático de Direito nem à teoria dos
direitos fundamentais.
Há de se destacar que, no capítulo quinto, alcançou-se um ponto em comum entre o
processo judicial e o processo administrativo, qual seja o fato de grande parte da doutrina,
influenciada pela teoria de Bülow, considerar o processo como relação jurídica,
principalmente a doutrina administrativista.
Em razão disso, foram estudadas, no capítulo sexto, a teoria do processo como
procedimento em contraditório e a teoria constitucionalista do processo. Concluímos, com
base em doutrina renomada, que a teoria estruturalista do processo de Fazzalari, apesar de
representar um avanço em relação à teoria de Bülow, colocando o processo no centro da
teoria da jurisdição, possuía, entretanto, deficits de legitimidade. Para Fazzalari, o
contraditório deveria ser concebido como simétrica oportunidade de participação no processo,
não se preocupando, porém, o autor com a influência das partes na formação da vontade
estatal.
Foi necessário, portanto, estudar a teoria constitucionalista do processo no Paradigma
do Estado Democrático de Direito. Ficou demonstrado que a constitucionalização do Direito
exige que todos os ramos da ciência jurídica sejam interpretados conforme a Constituição e os
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direitos fundamentais, que têm eficácia radioativa. O contraditório sofreu nova conformação
para que as partes, além de terem uma participação simétrica no processo, possam influenciar
na formação da vontade estatal, tornando, assim, a decisão legítima. Dessa forma, a
constitucionalização do processo faz com que o devido processo constitucional fosse aplicado
nos diferentes tipos de processo estatais.
Demonstrada a evolução do processo judicial, no capítulo sétimo, estudamosa
processualização da atividade administrativa. Concluímos que a relação entre Processo,
Constituição e Direitos Humanos exige e permite que todos os princípios processuais
presentes na Constituição de 1988 sejam aplicados no processo administrativo, que adquiriu
autonomia científica.
A a Constituição da República de 1988 é o tronco em comum entre os diferentes
tipos de processo, que são alimentados pelo contraditório. Concluímos, portanto, pela
existência de um direito fundamental à processualização, sendo esta um imperativo do Estado
Democrático de Direito.
Todo este percurso, partindo da ideia de paradigma e do estudo dos paradigmas
jurídico-constitucionais e da verificação da existência de uma teoria geral do processo, foi
importante para o estudo e compreensão da evolução do processo administrativo e judicial.
Esse esforço permitiu demonstrar que a teoria do processo judicial se encontra mais
avançada que a teoria do processo administrativo, mas que é possível aplicar as evoluções
constitucionais e democráticas do processo judicial no administrativo. Assim, identificamos a
existência de um processo administrativo, constitucional e democrático.
Feito isso, estava pavimentado o caminho para o estudo do processo administrativo
ambiental, a importância da sua existência e de sua previsão por meio de lei para a
constituição de multas ambientais.
Para que a proteção do meio ambiente seja eficaz, é necessário que a constituição e
cobrança de multas ambientais se dê de forma válida e legítima. Do contrário, a anulação de
multas por inobservância do devido processoconstitucional pode levar à impunidade e deixar
o meio ambiente desprovido de seus principais mecanismos de proteção.
A constituição de multas administrativas deve se dar por meio de um processo que
garanta às partes a observância de seus direitos e garantias fundamentais. A processualização
é um imperativo do Estado Democrático de Direito, sendo que este fenômeno é explicado e
justificado tanto pela autonomia do processo administrativo, quanto pela relação entre
Direitos Fundamentais, Constituição e Processo.
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Não obstante a necessidade de processo para a constituição de multas ambientais, em
que sejam assegurados às partes todos os direitos e garantias fundamentais, seja os de índole
material, seja os de índole formal, a disciplina processual deve se dar por meio de lei em
sentido formal.
O Decreto federal nº 6514/2008 é ilegal e inconstitucional, porque não se está diante
da aplicação da novel doutrina dos princípios inteligíveis, bem como por não existir no direito
brasileiro os denominados decretos autônomos ou independentes.
Em nosso ordenamento, os regulamentos só podem dar fiel cumprimento à lei ou
dispor sobre o funcionamento e organização da Administração Pública, o que é bem diverso
de disciplinar um processo administrativo para se constituírem multas ambientais, por estar
em jogo o patrimônio (propriedade) e liberdades fundamentais do cidadão. Nesses casos,
somente podem vir previstos por meio de decreto normas de apoio ao processo. Portanto, a
constituição das multas ambientais deve ser feita à luz e sob a regência da lei do Processo
Administrativo Federal (9784/99), até que uma lei específica discipline a matéria.
Confirma-se, assim, a hipótese de que é necessária a presença de um processo
administrativo previsto em lei para a constituição de multas ambientais, o que conduz,
necessariamente, a uma maior proteção do meio ambiente.
Destarte, de nada adiantaria imputar a responsabilidade a um eventual infrator se essa
punição não observasse a Constituição e, consequentemente, fosse declarada nula a autuação
ambiental. O processo administrativo deve ser constitucional e democrático para respeitar os
direitos fundamentais e propiciar uma efetiva proteção do meio ambiente, quanto mais que
deve se ter por pressuposto que as multas ambientais não têm por objetivo aumentar a
arrecadação do Estado, devendo os valores arrecadados revertidos para a reparação do dano,
quando houver.
Sendo nulas, as autuações administrativas ambientais não irão cumprir sua tríplice
função: preventiva, punitiva e pedagógica. O processo, como modo inerente e indissociável à
atuação estatal, deve primar pelo respeito aos direitos e garantias individuais, bem como fazer
do cidadão um coadministrador, democratizando a atuação do Estado.
Assim, é forçoso repetir e aqui se insiste à derradeira: a processualização é um
imperativo do Estado Democrático de Direito de modo que as multas ambientais devem ser
constituídas por meio de um processo administrativo, que tenha previsão em lei, por
mandamento da própria Constituição, que exige um devido processo não só legal, mas
também constitucional e democrático com observância de todos os direitos e garantias
processuais.
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E assim deve ser, pois a lei traz maiores garantias ao cidadão do que o Decreto,
sendo indispensável que haja um processo administrativo para a constituição de multas
ambientais e que essa disciplina se dê por lei formal, para que se tenha por atendido o
paradigma jurídico-constitucional do Estado Democrático de Direito.
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