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Luta anticorrupção: a arca dos insensatos 

 
The struggle against corruption: an ark of fools. 
 
Pedro Scuro N. - MSocSc (Praga), PhD (Leeds); Centro Talcott (São Paulo, Buenos 
Aires, Nova Deli); precursor da justiça restaurativa no Brasil e América Latina; 
primeiro diretor do centro de pesquisas da Escola Superior da Magistratura (RS); 
consultor em cultura organizacional; autor de Sociologia geral e jurídica, cuja oitava 
edição brasileira sai este ano publicada pela Editora Saraiva. 
 
RESUMO: Há duas décadas a luta contra a corrupção envereda por caminhos 
tortuosos e contraditórios. A Convenção e Recomendação 1997 da OECD quis 
controlar “corrupção ativa” em transações internacionais, notadamente das indústrias 
do petróleo e gás, mineração, construção e engenharia, todas de alto risco e alvo de 
investigação no mundo inteiro. A ênfase era o setor e não o país, cabendo aos governos 
elevar os padrões de combate e prevenção, garantindo que as empresas fossem 
responsabilizadas. Contudo, depois da crise financeira de 2007-2008 corrupção 
passou a ser abordada não mais como problema econômico, mas político, focado na 
organização interna do sistema político (de jovens democracias especificamente) e nas 
relações entre Estado, empresas e sociedade civil. Desde então, nesses países a solução 
tem sido “descomplicar” o combate à corrupção introduzindo novos protagonistas, 
reorganizando-o e desviado completamente do seu rumo original, e literalmente 
cancelando a ênfase na elevação de padrões e na responsabilização das empresas. 
 
ABSTRACT: For two decades the anticorruption struggle has wandered through 
tortuous and contradictory routes. At first, the OECD 1997 convention intended to 
control ‘active corruption’ in international business transactions, notably by oil and 
gas industries, mining, building and engineering, all of high risk and targeted by 
inquiries all over the world. Sector and not country was the emphasis and the task of 
governments to uplift the standards on how effectively to prevent and to engage 
corporate corruption. However, after the 2007-2008 world financial crisis corruption 
began to be approached no longer as an economic problem but political and focused 
on the internal organization of the political system (of young democracies specifically) 
and on the relations between society, state and corporations. The ‘solution’ adopted in 
those countries was to ‘simplify’ the anticorruption struggle by introducing new 
dramatis personae, by entirely reorganizing and diverting it from its original course 
and by literally cancelling the emphasis on standard enhancement and company 
accountability.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Corrupção ativa, geopolítica, mídia, operações Mani Pulite e Lava-

Jato, cooperação premiada, crise de confiança. 

KEYWORDS: Active corruption, geopolitics, media, Mani Pulite and Lava-Jato task-

forces, plea bargaining, global crisis of trust 

SUMÁRIO: 1. Sobre cachorros e corrupção honesta; 2. Os grilhões da política; 3. Foco 

no vulgo e no destino; 4. As empresas não têm escapatória; 5. Do controle ao 

espetáculo; 6. Escolhas desastrosas; 7. Prisioneiros da passagem; 8. Referências 

bibliográficas. 
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Imagine isto acontecendo em várias embarcações 

ou em uma só. O capitão, o maior e mais forte de 

todos a bordo, é surdo, míope e possui escassos 

conhecimentos de navegação. Os marujos brigam 

pelo controle do navio, mas quase nada sabem 

sobre navegar nem quem lhes ensinou ou quando 

aprenderam o pouco que sabem; insistem que 

isso não é algo que se possa ensinar, e que vão 

cortar em pedacinhos quem disser o contrário. 

Em barcos amotinados como esses como se 

chamariam os timoneiros de verdade? Inúteis, 

românticos ou fanfarrões? 

Platão, A república, Livro VI. 

 

1. Sobre cachorros e corrupção honesta 

A luta anticorrupção está cada vez mais associada a espetáculos de 

paroxismo político e moral criados em grande parte pelos meios de comunicação 

de massa, no exercício de “um satânico papel midiático na mudança dos 

mecanismos de percepção da realidade” (Bauman, 1972: 61). 1 Desempenho 

parcialmente determinado por fatores estruturais como a “drástica queda na 

vendagem de mídia impressa, e a saturação do mercado em que o jornalismo 

tradicional deve competir com modalidades menos formais ou profissionais, todos 

em busca de meios para manter a audiência e uma fatia do mercado através do 

sensacionalismo e da caça desenfreada à notícia” (Transparency International, 

2016). 2 
 

Não existe notícia, o jornalista é quem a cria. Quando se fala de 
mau jornalismo, todos os jornais tratam de fazer acreditar que se 
está falando dos outros. A Internet pode ter tomado o lugar do 
mau jornalismo. Nela a gente confia porque não sabe diferenciar a 
fonte credenciada da disparatada. Basta pensar no sucesso que faz 
na Internet qualquer página que fale de complôs ou que invente 
histórias absurdas: tem um acompanhamento incrível, de 
internautas e de pessoas importantes que as levam a sério (Eco, 
2015). 3 
 

Tanta aberração, no entanto não constrange organizações multilaterais 

como a ONU, o FMI ou o Banco Mundial, que hoje demonizam a corrupção porque 

“desvia recursos do desenvolvimento social e econômico” 4, e ao mesmo tempo 

                                                           
1 Zygmunt Bauman (1972). A note on mass culture: on infrastructure, em Denis McQuail (org.) 
Sociology of mass communications, Harmondsworth, Penguin Books, p. 61. 
2 Transparency International (2016). Three ways to fight corruption in the media, 18/11/2016.  
3 Umberto Eco (2015), entrevista a Juan Cruz, El País, 29/3/2015. 
4 PNUD (2016). Documento de Programa País para a República Federativa do Brasil (2017-2021), 
pp. 3-4. 
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reverenciam o papel da “mídia livre e independente” na luta por reformas para 

reduzir práticas corruptas e mitigar os seus efeitos. Não deixam, porém de 

“alertar” o consumidor para o fato de a mídia ser “facciosa”, portadora de 

“tendências destrutivas” (Transparency International, 2016). O que pode ser 

compensado, dizem, se a mídia usar fontes e mensagens com credibilidade – algo 

que mais da metade do público no Brasil (e nos Estados Unidos) não acredita, e 

cada vez menos (Edelman, 2017). 5 

 

Esse nível insatisfatório mesmo assim não impede que a mídia tenha um 

impacto formidável e seja uma “indústria conformadora de consciências” a 

“pervadir cada vez todos os setores da sociedade e assumir funções de controle e 

orientação” (Enzensberger, 1972: 99).6 Não por conta da informação que 

transmite, mas do “conteúdo” – algo que Marshall McLuhan (1964) 7 definia como 

o pedaço de carne trazido pelo ladrão para distrair o cachorro enquanto saqueia a 

casa. Ou seja, enquanto os “cachorros” estão fixados no “conteúdo” perde-se de 

vista as mudanças estruturais em marcha. Mais ainda, conforme demonstrado pela 

pesquisa empírica, o atributo essencial da credibilidade midiática não é – como 

queria Habermas (1984) 8 – a verdade, a sinceridade nem a conveniência do que é 

transmitido, mas a “inteligibilidade”, o que o consumidor percebe dependendo da 

qualidade/volume do sinal, do tipo/nível do barulho no background, da 

reverberação e do equipamento (Lock e Seele, 2017). 9  

 

Não adianta, portanto “alertar” o consumidor, pois a mídia jamais será 

“neutra” – suas mensagens mexem com o consumidor, tomam posse dele; 

especialmente no caso das novas mídias, que o “massageiam” e atiram de um lado 

para o outro como se fosse, ainda segundo McLuhan, uma sessão de “quiropraxia” 

(1967). 10 Desse modo, na condição de “massageados” estariam até mesmo 

movimentos sociais outrora altaneiros, mas que agora não passam de 

instrumentos de uma hegemonia ideológica produzida por “Hollywood, Harvard, 

Microsoft e Michael Jordan” (Nye, 2004), 11 alinhada a um soft power cuja 

influência repercute nos rincões mais afastados da terra, atraindo a atenção e 

fazendo que todos os “cachorros” fiquem sonhando com o mesmo “pedaço de 

carne”. 

                                                           
5 Edelman Trust Barometer (2017), 15/1/2017. 
6 Hans M. Enzensberger (1972). Constituents of a theory of the media, In Denis McQuail (org.) 
Sociology of mass communications. Harmondsworth, Penguin. 
7 Marshall McLuhan (1964). Understanding media, Londres, Routledge. 
8 Jurgen Habermas (1984). The theory of communicative action  (vol. I), Boston, Beacon Press. 
9 Irina Lock e Peter Seele (2017). Measuring credibility perceptions in CSR communication: a scale 
development to test readers’ perceived credibility of CSR reports, In Management Communication 
Quarterly, 31(4), pp. 584-613. 
10 Marshall Mcluhan e Quentin Fiore (1967). The medium is the massage: an inventory of effects, 
Harmondsworth, Penguin Books. 
11 Joseph S. Nye, Jr. (2011). O futuro do poder, Lisboa, Benvirá. 
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Contínuas sessões de “quiropraxia” garantem à mídia um papel de destaque 

nas intensas campanhas anticorrupção de hoje em dia – em que sobressaem o 

aumento da capacidade de produzir uniformidade de pontos de vista (Lorenz, 

1996) 12 sobre questões de significado normativo problemático. Caso da própria 

corrupção, que até recentemente era tida por teóricos destacados como funcional e 

até mesmo desejável. Por exemplo, quando injeta nos serviços públicos um 

ingrediente mercadológico, a propina, “transação voluntária” cujos benefícios 

sociais superam os custos, pois ajuda a contornar regras ineficazes restritivas do 

comércio. Assim, “um sistema de justiça honesto, incorruptível, tanto quanto 

qualquer outra medida pode reduzir a corrupção e aumentar a eficácia econômica. 

Mais importante, no entanto é o compromisso com a livre iniciativa e a 

implantação de uma máquina legislativa e regulatória que evite sobrecarregar a 

atividade econômica com restrições ineficazes” (Posner, 2005). 13 

 

Consequentemente, se não forem restringidas as forças de mercado podem 

conviver perfeitamente com “propina honesta”, com vantagens para os corruptos, 

mas “sem custos para o público”. Ela é um tipo específico de prática corrupta 

inserido em um quadro bem mais amplo, a “corrupção integrativa”, que 

“desfragmenta”, “flexibiliza” a administração pública, viabilizando a coordenação 

entre diferentes departamentos ou escalões de governo (Wilson, 1978). 14 Caso da 

iniciativa privada quando recorre a práticas corruptas para ocupar solo urbano e 

criar “cidades reais” por sobre “cidades de mentira” que existem apenas em 

alvarás, licenças, relatórios e nas plantas das prefeituras. 

 
Quem mora na São Paulo real, pode contemplar um loteamento de 
classe média alta, com 13 prédios residenciais, um shopping e um 
complexo esportivo, misto de clube e academia de ginástica. Quem 
consulta os documentos da Prefeitura verá também 13 edifícios, 
mas em vez do complexo esportivo achará um parque público, e 
no lugar do shopping nove pequenos prédios para fins comerciais 
e serviços. O loteamento real contraria a Lei de Zoneamento, que 
norteia o uso e a ocupação do solo na cidade. O loteamento no 
papel é perfeitamente regular (Antenore, 1999). 15 

 

Para a população, os custos dessas “cidades reais” baseadas em “corrupção 

integrativa” são serviços públicos sobrecarregados, permanentemente atrasados 

em relação à velocidade da demanda, trânsito congestionado que quase não sai do 

lugar, e planejamento urbano público desqualificado como elemento de melhoria 
                                                           
12 Konrad Lorenz (1996). Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit. Munique, Taschenbuch 
Verlag. 
13 Richard Posner, Economics of corruption, Crime and corruption (6/5/2007), In The Becker-
Posner Blog, 28/8/2005 e 6/5/2007.  
14 James Q. Wilson, Varieties of police behavior. The management of law and order in eight 
communities, with a new preface by the author. Harvard University Press, 1978.  
15 Armando Antenore (1999). Prefeitura de SP autoriza empreendimento irregular que inclui 
shopping e academia, In Folha de S. Paulo, 10/5/1999. 
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da qualidade de vida. Assim mesmo, economistas e juristas livre-mercadistas 

acham que os impactos desses custos devem ser desconsiderados. Para eles, se 

existe corrupção “de verdade”, nociva e disfuncional é, nas palavras de um ilustre 

magistrado norte-americano, “no congresso nacional, do qual os ricos há muito se 

apoderaram” (Posner, 2017). Por isso, dizer que algo minimamente parecido existe 

na iniciativa privada seria uma “blasfêmia”. Isso porque, para as norte-americanas 

Google, Amazon e Microsoft, “as melhores multinacionais do mundo”, “basta 

conversar e persuadi-las a mudar um pouco as suas atitudes, que tudo está 

resolvido”. Razão pela qual ninguém “se incomoda se elas são monopólios” e, 

mesmo se houve “algum problema sério, real, insidioso com elas, jamais aparecem 

no meu tribunal”. 16  

 

As razões dessa ausência devem ser: 
 

Durante a administração Barack Obama, a Google aliciou 
funcionários nos altos escalões do governo, enquanto executivos 
seus iam ocupando cargos em órgãos junto ao gabinete da 
presidência, como o Conselho Nacional de Economia e o Serviço 
Digital dos Estados Unidos. Enquanto isso, a empresa e vários de 
seus escritórios de advocacia contratavam funcionários de 
agências públicas estratégicas como a Comissão Federal de 
Comunicações e a Comissão Federal de Comércio – esta última 
encarregada de investigar casos de invasão de privacidade e 
infrações à lei antitruste em que a própria Google esteve 
envolvida (Google Transparency Project, 2018). 17 

 

 
2. Os grilhões da política 
 

Quando postas à prova na crise de 2007-2008 as íntimas relações entre 

bancos, corporações gigantes e governo mostraram que os EUA devem ser um dos 

países mais corruptos do mundo. Os norte-americanos, contudo as consideram 

“normais”, provavelmente porque não precisam ser feitas às escondidas. São 

relações legítimas, perfeitamente legais desde 2010 quando a Suprema Corte, 

depois de ouvir, por mais de dois séculos, o alerta dos patriarcas da independência 

(“se a corrupção não for combatida, nossos dias como nação estarão contados”) 18, 

resolveu declarar, por seis votos a 5 que, pelo menos nos Estados Unidos 

corrupção política era uma espécie extinta. Não haveria mais como impor limites 

ao investimento privado em partidos políticos – esse dinheiro “não é nem aparenta 

                                                           
16 Richard Posner (2017). “The real corruption is the ownership of congress by the rich”, In The 
blog of the Stigler Center at the University of Chicago Booth School of Business, (28/3/2017) 
17 Google Transparency Project (2018). Google's revolving door (US), 
googletransparencyproject.org;  Pedro Scuro (2012). Direitos autorais e crime organizado, In 
www.academia.edu. 
18 George Mason (1787). In Max Farrand (org.), The records of the Federal Convention of 1787, 1911, 
vol. 1. 
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ser corrupção”, disse o relator da decisão da Corte. Mais que isso, esse 

investimento deve ser equiparado à liberdade de expressão, de modo que coibi-lo 

passou a ser tão grave como impedir o cidadão comum de participar no debate 

político (U.S. Supreme Court, 2010). 19 Decisão histórica que confirmou a mais que 

centenária insistência da Corte em dar às multinacionais os mesmos direitos 

constitucionais dos cidadãos – algo com o que pelo menos 80% da população não 

concorda (U.S. Supreme Court, 2010b). 20  
 

Cinco anos depois da crise de 2007-2008, as duzentas empresas 
mais ativas na política norte-americana gastaram 5,8 bilhões de 
dólares em contribuições para fundos de campanha. Somente elas 
– tirando todas as demais empresas e associações que integram o 
“livre mercado” do país – receberam em retribuição 4,4 trilhões de 
ajuda governamental (Sunlight Foundation, 2014). 21  

 

A literatura científica também mostra que, não obstante as imensas somas 

transacionadas na economia e na política interna e externa norte-americana, o 

cidadão do país aprendeu “a diferenciar entre práticas corruptas graves e aquelas 

com as quais ele pode conviver”. Nos Estados Unidos, e cada vez mais também em 

outros países, o indivíduo sabe que existe corrupção policial, dinheiro não 

contabilizado para campanhas políticas ou contas em paraísos fiscais, mas “sente-

se suficientemente confortado ao saber que algumas práticas corruptas são 

descobertas, que a imprensa as noticia e eventualmente serão investigadas, e que 

alguém vai ser processado, quem sabe punido”. Na política norte-americana 

doações são transparentes e os favores concedidos em retribuição devidamente 

registrados, de acordo com regras para os doadores. “O que surpreende”, todavia 

“é este país se gabar de ser uma democracia, quando somente grupos muito 

restritos de gente endinheirada podem se candidatar com chance de se elegerem à 

maioria dos cargos políticos” (Johnson, 2004: 146). 22  

 

Percepção assaz curiosa da relação entre política e corrupção, que remete à 

afirmação de um dos principais assessores dos presidentes Richard Nixon, Gerald 

Ford e Ronald Reagan: “nossa democracia é uma fraude”, um sistema dominado 

por dois partidos e por políticos cujas “despesas de casa, comida e até a cerveja são 

todas pagas por grandes corporações”. Sistema em que “para se dar bem, o político 

precisa de algo em torno de duzentos milhões de dólares” (Buchanan, 2006). 23 

                                                           
19 U. S. Supreme Court (2010). Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S. 310 (2010).  
20 U. S. Supreme Court (2010b). Appeal from the United States District Court for the District of 
Columbia, No. 08–205.. 
21 Sunlight Foundation (2014). Fixed Fortunes: Biggest corporate political interests spend billions, 
get trillions, https://sunlightfoundation.com  
22 Roberta A. Johnson. Corruption in four countries, In R. A. Johnson (org), The struggle against 
corruption. A comparative study. Palgrave MacMillan, 2004. 
23 Pat Buchanan (2006). Entrevistado no documentário An unreasonable man, dirigido por 
Henriette Mantel e Steve Skrovan. 
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Dinheiro que o parlamentar consegue levantar caindo nas boas graças do 

presidente de seu partido que, de acordo com as conveniências fornece ao 

correligionário uma senha autorizando-o a receber doadores todas as tardes em 

seu gabinete. Além dessas 5 horas obrigatórias, o parlamentar deve participar de 

coquetéis, jantares e eventos que deixam “uma mensagem muito clara: você é um 

escravo e os doadores são os seus senhores”. 

 

Políticos que não se enquadram nesse esquema “normal” têm de contar com 

as suas próprias forças. Alguns desses podem se dar muito mal. Caso de William J. 

Jefferson, filho de uma família muito humilde, numerosa e o primeiro deputado 

negro na história dos EUA a representar Louisiana, estado com um dos maiores 

contingentes de eleitores afro-americanos do país. Em seus nove mandatos, de 

1991 a 2009, Jefferson fez parte do grupo “Democratas Progressistas”, que atua 

dentro e fora do Partido Democrata através de organizações que reivindicam 

reformas como o fim das guerras e das ocupações militares dos Estados Unidos no 

estrangeiro, assistência médica como direito humano, justiça econômica e social, 

defesa do meio ambiente, fim da penalização em massa, etc. Contra a vontade da 

direção do seu partido, Jefferson reelegeu-se seguidamente, mesmo depois de ser 

acusado de “práticas corruptas”: organizar e convocar funcionários públicos para 

encontros e eventos promocionais de firmas africanas de energia, agricultura e 

comunicações.  Seus advogados sempre alegaram que à luz da legislação e de 

decisões como a de 2010, tais atividades não seriam crimes. Mesmo assim 

Jefferson foi condenado a 13 anos de cadeia, e continuou preso até que um juiz 

federal desqualificou quase todas as acusações e ordenou a sua soltura em 2017. 

Ainda não se livrou da sanha dos promotores.  
 

O caso de Jefferson ensejou uma batalha judicial de proporções 
constitucionais, quando o FBI [Federal Bureau of Investigation] 
invadiu seu gabinete no Congresso e apreendeu vários 
documentos. Os policiais cumpriam mandato judicial, mas a ação 
foi considerada inconstitucional e os documentos devolvidos. Não 
satisfeitos, os agentes fizeram busca e apreensão na casa de 
Jefferson e ali encontraram 90 mil dólares em um freezer, 
cuidadosamente embrulhados em papel alumínio. Promotores 
argumentaram que o dinheiro seria de um empresário, para 
subornar um alto funcionário africano, depois identificado como 
sendo o próprio vice-presidente da Nigéria (Stout, 2009). 24     

3. Foco no vulgo e no destino 

 

País com um sistema político tão elitizado e subornável, e com “uma 

tremenda droga” de judiciário, onde os ministros da Suprema Corte são escolhidos 

                                                           
24 David Stout (2009). Ex-Rep. Jefferson convicted in bribery scheme, In The New York Times, 
5/8/2009. 
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não por critérios de excelência jurídica, mas por apego a privilégios e opções 

políticas e religiosas (Posner, 2017), jamais poderia alimentar ambições de ser a 

reserva moral da humanidade. Muito menos de intervir militarmente (mais de 200 

vezes no exterior) e ou de interferir em eleições (pelo menos 81 vezes de 1946 a 

2000) de países democráticos (Levin, 2016).25 Não admira suas contraditórias 

posturas no combate à corrupção e na defesa dos direitos humanos. Desde os anos 

1950 se recusam a reconhecer a Corte Criminal Internacional e se opõe ao sistema 

internacional contrário a toda forma de discriminação contra as mulheres, pela 

defesa dos direitos de crianças e adolescentes, dos direitos econômicos, sociais e 

culturais, dos direitos dos imigrantes e suas famílias, dos direitos de pessoas com 

deficiência, dos direitos das pessoas contra desaparecimento forçado, etc. (The 

Advocates for Human Rights). 26  

 

A desculpa mais frequente para tudo isso foi a Guerra Fria, de vez que 

respeitar direitos humanos significaria colocar em cheque a hegemonia global dos 

EUA – conforme lembrava um executivo de empresa, depois ministro da defesa: 

“fazer o bem muitas vezes exige comprometer-se com o mal”. 27 Outro pretexto foi 

uma proverbial indisposição a ter de mudar suas próprias leis e políticas 

discriminatórias somente em respeito a algum tratado internacional. Não 

surpreende, portanto que estados norte-americanos tantas vezes tivessem usado 

leis racistas e criminalizado a oposição política (o que nos anos 1950 atingiu mais 

de 50 mil cidadãos). Da mesma forma como não surpreende que ao homem da rua 

pareça natural que violação de direitos humanos aconteça no estrangeiro e não 

perceber que eles também são violados nos Estados Unidos. Isso teria a ver com 

uma “extraordinária capacidade de aceitar violações de direitos humanos e se 

familiarizar com elas” 28, ou mais provável com as elites do poder no país 

aceitarem que direitos humanos dizem respeito tão-somente a propriedade, livre 

comércio e religião. 

 

A resiliência desses tipos perversos de discernimento se deve a disposições 

psicológicas, mas, sobretudo a uma estrutura social que “organiza” percepções, 

ações e raciocínios para tornar toleráveis e até “naturais” as desigualdades sociais 

e as violações de direitos. Razão pela qual a opinião pública ou mesmo os 

acadêmicos encaram com benevolência não só boa parte dos abusos a direitos, mas 

também das práticas corruptas. Excessos que o cidadão comum tolera e o 

                                                           
25 Dov H. Levin (2016). When the great power gets a vote: the effects of great power electoral 
interventions on election results, In International Studies Quarterly, 2(60), pp. 189–202. 
26 The Advocates for Human Rights. How has the United States handled human rights issues in the 
past and today? 
http://www.theadvocatesforhumanrights.org/human_rights_and_the_united_states. 
27 Robert S. McNamara. Official teacher's guide for the fog of war: An Errol Morris film, Watson 
Institute for International Studies/ Brown University, 2004. 
28 Ed Pilkington. Why the UN is investigating extreme poverty … in America, the world's richest 
nation, em The Guardian, 1/12/2017. 
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observador culto desculpa porque “sentimentos mudam” e se hoje abusos são 

“aceitáveis” amanhã podem deixar de ser devido a novos fatos e acontecimentos, à 

mudança de “costumes, leis e orientações que emanam do Congresso, dos tribunais 

e das agências reguladoras” (Johnson, 2004; 22). Por outro lado, como “nem todos 

os problemas são corrigidos”, o remédio é confiar que o público e a mídia assumam 

um compromisso com “identificar as violações que mais precisam de atenção, 

punição e correção”. 29 

 

Essa tendência de entregar tudo ao vulgo e ao destino denota uma ótica 

maquiaveliana (“o que hoje é mau, amanhã pode ser bom”), incapaz de buscar 

relações ou imaginar outros contextos, que pouco ou nada explica sobre direitos 

humanos ou corrupção. Reduzindo a estrutura social a fragmentos esse modelo 

predominante no modo de pensar das pessoas serve, especificamente aos 

organismos multilaterais, como ferramenta para combater corrupção mediante 

“diálogo democrático” (regulado pela mídia) e construção coletiva de “uma cultura 

de transparência e accountability [responsabilização]” (PNUD, 2016: 8).30 Contexto 

em que ao Estado, o ator mais poderoso, cabe a iniciativa – nos Estados Unidos isso 

ocorreu em 1977, quando um excesso de propinas pagas a funcionários, políticos e 

partidos estrangeiros levou à promulgação da FCPA (Foreign Corrupt Practices 

Act): “Lei de Práticas Corruptas no Exterior”, para zelar da transparência contábil 

das empresas norte-americanas, de modo a reprimir o pagamento de propinas a 

estrangeiros. 

 

Tudo sob o olhar agudo da SEC (Securities and Exchange Commission), a 

“Comissão de Valores Mobiliários”, incumbida de “proteger investidores, manter os 

mercados em ordem, justos e eficientes, e facilitar a reprodução do capital” no país. 

Através dessa repartição os Estados Unidos desempenham um papel crucial na 

“cooperação e coordenação entre agências reguladoras e sistemas de justiça de 

todo o mundo” no combate à corrupção (Peikin, 2017).31 O problema é a SEC ser 

degrau para indivíduos fazerem carreira no mercado financeiro – uma das causas 

de muitos desmandos de corporações não chegarem ao conhecimento dos 

tribunais. 
 

Se você for trabalhar no mercado financeiro e fizer as coisas 
direitinho pode conseguir um cargo na SEC. Depois pode voltar 
para Wall Street ganhando mais, porém para não pode ter sido um 
fiscal muito feroz. Trabalhar em agências reguladoras é só um 
estágio na sua carreira, mais é preciso ter cuidado para não ser 

                                                           
29 Roberta A. Johnson, The United States: in search of the perfect law, In Johnson (org.), 2004:22. 
30 PNUD (2016). Documento de Programa País para a República Federativa do Brasil (2017-2021), 
Nova York, ONU, 9/9/2016. 
31 Steven R. Peikin (2017). Reflections on the past, present, and future of the SEC’s enforcement of 
the Foreign Corrupt Practices Act, New York University School of Law/ U.S. Securities and Exchange 
Commission, In www.sec.gov. 9/11/2017. 
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muito agressivo. Agressividade só é valorizada no setor privado se 
você for promotor de justiça que, cansado da função pode ser 
contratado pelo outro lado para ser um tigre (Posner, 2017). 
 

4. As empresas não têm escapatória 

Não existe país no planeta que permita corrupção, e atualmente a 
tendência é as legislações anticorrupção convergirem. As empresas 
precisam entender que não têm mais escapatória. Corrupção é 
inerente às indústrias de mineração, petróleo e gás, construção e 
engenharia, todas de alto risco e objeto de investigação no mundo 
inteiro. Não é tanto o país quanto o setor, e os governos têm de 
fazer é a sua parte, que é elevar os padrões [de combate e 
prevenção de corrupção] e garantir que as empresas sejam 
responsabilizadas (Pohlmann, 2015). 32 

 

A experiência norte-americana, malgrado o inevitável carreirismo, 

apresenta aspectos bastante positivos. Um deles é a predominância do controle 

premonitório (sintomático) para lidar com informações sobre práticas corruptas 

antes e durante a ocorrência do ato. Ela possibilita estratégias para alterar 

condições favoráveis à corrupção, promover maior responsabilização no ambiente 

organizacional, supervisão mais rigorosa e remover procedimentos que estimulam 

práticas corruptas.  Focado em monitoramento e aviso antecipado o controle 

premonitório, do mesmo modo como aplicado na saúde pública e na defesa civil, 

pode ser mais eficaz na prevenção e repressão de corrupção. Além disso, as provas 

e evidências obtidas por seu intermédio podem ser mais confiáveis e admissíveis 

nos tribunais – conforme estabeleceu um estudo clássico de corrupção em 

organizações públicas (polícia) (Sherman, 1978: 20-21, 120-145). 33 

 

 A SEC possui um sistema muito bem elaborado de controle premonitório da 

corrupção 34, que em vez de trabalhar isolado ouve e aprende com a experiência 

dos atores do mercado. Das empresas, em particular das grandes, exige 

informações atualizadas, completas e precisas, até mesmo para possibilitar 

decisões seguras da parte dos investidores, uma das fontes de informação da 

Comissão. Com a ajuda deles, a SEC promove todos os anos ações contra empresas 

e indivíduos acusados de negociar valores na base de informações desconhecidas 

do público (insider trading), fraudes contábeis ou de fornecer informações falsas/ 

desorientadoras. Em praticamente todas essas funções a Comissão, principal 

supervisor e regulador de mercados nos EUA, atua conjuntamente com o 

Congresso, repartições federais e organizações autorreguladoras como bolsas de 

                                                           
32 Andreas Pohlmann (2015). Entrevista, In Folha de S. Paulo, 22/9/2015 (grifado pelo Autor). 
33 Lawrence W. Sherman (1978). Scandal and reform. Controlling police corruption. University of 
California Press. 
34 In https://www.sec.gov/about.shtml 
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valores estatais e privadas. Algo previsto para vigorar também no Brasil, pela “Lei 

da Empresa Limpa” (nº 12.846/2013), a Brazilian Clean Company Act (BCCA), 

sancionada em 2013 e considerada uma das mais severas do mundo pela SEC e o 

Department of Justice como “mais abrangente” que a própria legislação norte-

americana. 
 

A Lei da Empresa Limpa impõe severas sanções cíveis e 

administrativas (porém não criminais) a empresas brasileiras e 

estrangeiras [inclusive seus empregados] que subornam agentes 

públicos. As principais diferenças em relação à congênere norte-

americana é que a BCCA não exige prova da intenção de 

corromper, não tolera facilitação e, mais que a FCPA, reprime 

corrupção em casos de aprovisionamento, licitações e contratos 

envolvendo agentes públicos nacionais e estrangeiros. Igualmente 

importante é a previsão de créditos a empresas que se engajam 

em programas de compliance [ou seja, dispostas a atender as 

normas dos órgãos reguladores em aspectos intrínsecos ao seu 

próprio controle interno] (Zucker, 2014). 35 

  

Para os analistas estrangeiros, o problema é colocar a ambiciosa legislação 

brasileira em prática, que para ser efetiva depende da agressividade das 

autoridades. Bem razoável considerando que desde a ratificação da Convenção da 

OECD no ano 2000 somente um processo havia sido finalizado. Apesar de haver no 

Brasil bastante conscientização do setor privado e da sociedade civil acerca de 

corrupção nas empresas, “não há como detectá-la no setor privado sem proteção 

aos whitleblowers [membros de uma organização pública ou privada que, sem 

participar dos crimes, denunciam ou informam atos ilícitos voluntariamente à 

autoridade competente]” (OECD, 2017: 5; Nunes, 2018). 36 

 

 Consequentemente, só em 2016 o Brasil finalizou o seu primeiro caso de 

suborno internacional mediante acordo de leniência – firmado entre a União, 

através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e pessoas físicas ou jurídicas 

autoras de infração contra a ordem econômica, autorizadas a colaborar nas 

investigações do próprio processo administrativo e a apresentar provas inéditas e 

suficientes para a condenação dos demais envolvidos na suposta infração. A 

contrapartida para as empresas seriam benefícios como extinção da ação punitiva 

ou redução da penalidade imposta pelo Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica. Contudo, somente esse solitário sucesso aumentou as dúvidas acerca 

do desempenho geral do país: quando o relatório do ano 2016 da OECD foi 

                                                           
35 Jeremy Zucker (2014). BRIC by BRIC, Anti-Corruption Reforms in the BRIC Countries, In The 
Corporate Counselor, 11 (28), 2/2014.   
36 OECD (2016). Brazil: follow-up to the Phase 3 Report & Recommendations, http://www.oecd.org; 
Leandro Bastos Nunes (2018). A Lei 13.608, de 10 de Janeiro de 2018, criou o “Whistleblower”? In 
http://meusitejuridico.com.br. 
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concluído estavam em curso oito casos, um dos quais com 9 indiciamentos, outro 

em vias de resultar em perdão judicial, mais um em acordo de cooperação, e os 

demais em processo de investigação. 

 

Depois de tanto tempo, o desempenho das agências brasileiras 

anticorrupção continuava muito baixo, obrigando a OECD a constatar que muitas 

“camadas de legislação e regulamentos” impediam que suas recomendações 

fossem postas em prática. Somava-se a isso a capacidade “incerta” das agências 

oficiais de reaverem produto de suborno, por conta do despreparo de agentes 

carentes de treinamento e orientação, assim como no que se referia a lavagem de 

dinheiro, contabilidade e auditoria. Reproduz-se aqui o mesmo grande problema 

de toda polícia brasileira, que sequer “consegue dizer quem deve ser preso: ou o 

sujeito é pego em flagrante ou nada acontece, salvo se um dos envolvidos for figura 

importante ou a vitima conhecida de algum policial” (FENAPEF, 2014). 37 

 

5. Do controle ao espetáculo 

 

Mesmo com um decreto tão elogiado ainda se questionava a aplicabilidade 

dos acordos de leniência previstos nos ordenamentos de muitos países, mas 

transplantados para o nosso “sem as devidas adaptações”, segundo os bacharéis. 

Argumentavam como se apenas no Brasil a formação de cartéis (prefixação de 

preços) fosse tipificada como ilícito administrativo e penal, ou se somente nestas 

paragens os empresários “de um mesmo ramo se reúnem, nem que for somente 

para se divertir, sem que o encontro não degenere em conspiração contra o 

interesse público ou em acordo de aumento preços” (Smith, 1776). 38 O fulcro da 

questão residia, de um lado, na desiderabilidade de participação de determinadas 

instituições, como o ministério público – algo debatido encarniçadamente por 

alguns anos. 39 De outro, na noção de interesse público cuja definição jurídica 

permanece ambígua, difícil de ser percebida e classificada, abrangendo disposições 

de juízo que, sem serem propriamente públicas, não são individuais nem grupais – 

apesar de compartilhadas, por exemplo, no que concerne a questões ambientais, à 

qualidade ou preço de uma mercadoria, ou mesmo a práticas corruptas “sem danos 

e até com vantagens para todos”. 

 

 Com tais impasses por resolver a “solução” conveniente foi “descomplicar” o 

combate à corrupção entregando-o a novas personagens: polícia, ministério 

público e judiciário, que o reorganizaram por inteiro, desviando-o de seus 

                                                           
37 Federação Nacional dos Policiais Federais (2014). Você sabe como a polícia investiga no Brasil?, 
http://fenapef.org.br, 28/2/2014. 
38 Adam Smith (1776). The wealth of nations, tomo IV, cap. VIII, § 27, Londres, W. Strahan and T. 
Cadell. 
39 Sem competência. Ministério Público não pode fazer acordos de leniência com empresas, decide 
TRF-4, Consultor Jurídico, 22/8/2017. 
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objetivos e praticamente cancelando a ênfase na elevação de padrões e na 

responsabilização das empresas. Para tanto concorreu o fato de, na “camada” mais 

problemática dentre as identificadas pela OECD, ter lugar um longo processo de 

validação da plea bargaining,  técnica de investigação importada de um sistema 

judicial em que a função dos participantes no processo não é ajudar o magistrado a 

encontrar a verdade, mas defender seus próprios interesses e pontos de vista 

(Caplan, 2016). 40 

 

Conhecida entre nós como “delação premiada”, essa técnica “sem base 

constitucional nem legal mas “com vantagens para o acusado e para a Justiça” 

(Inciardi, 1996: 350) 41 “flexibiliza” o processo penal (U.S. Supreme Court, 1970) 42, 

ou seja, garante condenação em 90% dos casos (U.S. Department of Justice, 1990). 
43 No Brasil, a “cooperação premiada” inicialmente foi introduzida nas leis sobre 

“crimes hediondos” (n.º 8.072/1990) e de “crimes contra o sistema financeiro e a 

ordem tributária” (n.º 137/1990). Contudo, ela só adquiriu vigor, aplicabilidade, na 

lei de combate à lavagem de dinheiro (n.º 9.613/1998) e atingiu o seu ápice 

quando prevista (art. 41) para crimes na calamitosa luta contra as drogas (Lei n.º 

11.343), ao ser elevada ao status de “acordo de leniência” (arts. 86 e 87) na lei n.º 

12.529/2011 que dispõe sobre prevenção e repressão às infrações contra a ordem 

econômica, e de forma acabada na lei n.º 12.850/13 sobre medidas contra 

“organizações criminosas”.  

 

 No Brasil, a noção de “organização criminosa” reproduz a do artigo 416 do 

código penal italiano, que por sua vez remonta a 1930, época do regime fascista 

naquele país. Em ambos os países, as leis que abrigam essa noção, estão paradas no 

tempo, eivadas de medidas simbólicas, e são completamente inadequadas para 

entender o fenômeno. São menos apropriadas até mesmo que o “conceito” do 

comediante Woody Allen para crime organizado: aquele capaz de “girar mais de 40 

bilhões de dólares por ano e ao mesmo tempo gastar muito pouco em material de 

escritório”. Na realidade, a tendência é esse tipo de crime tornar-se cada vez mais 

burocratizado. Por exemplo, em 2011 o Banco Mundial anunciou orgulhosamente 

que a IFC, seu braço no setor privado, abrira uma linha de crédito de 50 milhões de 

dólares para a construtora Norberto Odebrecht. Fundos transformados logo em 

seguida em ações de 250 milhões, dinheiro de corrupção, garantia de contratos de 

projetos de obras públicas no valor de 2 bilhões de dólares. Ainda recentemente a 

base de dados do banco (hoje deletada) exibia “parcerias público-privadas” de 30 

bilhões de dólares no Brasil, Peru, Colômbia e México, com a Odebrecht, e outras 

                                                           
40 Lincoln Caplan (2016). Rhetoric and Law. The double life of Richard Posner, America’s most 
contentious legal reformer, In Harvard Magazine. 
41 James A. Inciardi (1996). Criminal justice, Harcourt Brace College Publishers 
42 U.S. Supreme Court, 1970. Brady v. United States, 397 U.S. 742 (1970). 
43 U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics (1990). The prosecution of felony arrests. 
U.S. Government Printing Office. 
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quatro (Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvão e OAS) que receberam 

outros bilhões do BNDES para operações em África e América Latina. 
 

O custo da estrada Brasil-Peru passou de 800 milhões para 2,3 
bilhões de dólares. Essas “renegociações contratuais” são, 
segundo José Luis Guasch, antigo funcionário do Banco, “terreno 
fértil para corrupção”, tal como alertado por várias pesquisas do 
próprio BM sobre os efeitos negativos das PPP. “Todo mundo 
sabia que a Odebrecht agenciava corrupção”, diz o professor 
Christopher Sabatini, da Escola Internacional de Negócios 
Públicos da Universidade de Columbia. “A tramoia era evidente 
desde o começo” (Bissio, 2017). 44 

 

Enquanto isso, outra empresa estrangeira, um escritório de 

empreendimentos morais, manifestava sua intenção de avaliar firmas sediadas no 

Brasil e persuadi-las a “adotar padrões de transparência cada vez mais elevados”. A 

ideia seria fazer que o mercado e a sociedade cobrassem essas empresas, desígnio 

frustrado pelo próprio povo brasileiro, que na sua imensa maioria (83%, a taxa 

mais alta entre 78 países) atribui apenas “ao indivíduo o poder de fazer a 

diferença”. Contrário ao entendimento do escritório, que insiste em que “todos 

temos o papel de checar a conduta ética das empresas – mais que isso temos a 

obrigação de cobrar que as promessas sejam levadas adiante”. 45 Por outro lado, 

graças às idiossincrasias dos brasileiros teve enorme repercussão uma 

espetaculosa investigação judicial que a partir de 2014 transformaria “cooperação 

premiada” em fetiche e corrupção em problema político, ao revelar o que o próprio 

escritório chamaria de “o maior escândalo de corrupção da história do Brasil”. 
 

Escândalos são reações de ultraje e desaprovação que resultam da 
constatação de desvios afetando os valores, as normas e os 
modelos de conduta que a sociedade privilegia. A sociedade 
investe altos teores de confiança em seus “sistemas fiduciários”: 
política, Direito e religião, onde a identidade social se forma. 
Desvios nesses contextos indicam o que há de errado com a 
sociedade que, todavia não quer admitir nem está preparada para 
fazê-lo (Sherman, 1978: 60-62). 

 

No Brasil, essas reações de afronta e negação tiveram o condão de expor 

conflitos de diversa natureza, transformados pela mídia em espetáculo com 

endereço fixo, informação, política, confronto, entretenimento e, acima de tudo, 

muitos escândalos. Destes, a atração favorita foram esquemas de propina que 

implicaram dúzias de políticos e executivos, que “até agora resultaram em 282 

acusações de crime e em 165 condenações totalizando mais de 1.634 anos de 

                                                           
44 Roberto Bissio (2017). Leveraging corruption – How World Bank funds ended up destabilizing 
young democracies in Latin America, http://www.socialwatch.org, 17/2/2017. 
45 Transparência Internacional (2018). Transparência em relatórios corporativos. Um estudo sobre 
as 100 maiores empresas e os 10 maiores bancos brasileiros, 
http://transparenciacorporativa.org.br.  
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cadeia” (Transparência Internacional, 2018). Todavia, o escritório nada diz sobre o 

que volume tão alto de condenações teria a ver com controle da corrupção. Na 

China, usa-se a mesma lógica punitiva – avessa a diálogo, negociação e 

compromisso, a resolver problemas enfatizando deveres e obrigações futuras, a 

definir o infrator por sua capacidade de reparar os danos etc. (Scuro, 2015). 46 A 

diferença é que as autoridades chinesas têm “critério”: a severidade da pena 

parece variar com o crescimento econômico – antes de 2016 o condenado era 

fuzilado caso tivesse recebido 100 mil yuan de propina; hoje, para ser executado 

precisa embolsar no mínimo 3 milhões (South China Morning Post, 2016). 47 
 
6. Escolhas desastrosas 
 

Todas essas trapalhadas nos remetem à primeira década deste século e aos 

tsunamis anticorrupção que, do mesmo modo que no Brasil de hoje, assolaram 

sociedades inteiras, dizendo promover boa governança, transparência e 

responsabilidade, mas na verdade usando luta contra a corrupção como pretexto 

para reprimir oponentes políticos (Andersson & Heywood, 2006). 48 A literatura 

científica identifica em que circunstâncias e quando as intenções de “homens de 

boa vontade”, preocupados em conduzir a democracia ao bem comum, se 

transformaram em riscos para a estabilidade política e econômica. Problemas 

observados no passado e em países distantes, mas que seguem se reproduzindo 

em outras terras e derrubando governos democraticamente eleitos: 
 

• Percepção de que os políticos e as instituições básicas da sociedade 
democrática são irremediavelmente corruptas, o que por outro lado 
dissemina descontentamento e ocasiões para protestos e alternativas 
populistas;  
 

• Distorção e vulgarização do debate politico, dificultando a resistência ao 
autoritarismo, promovendo despolitização e busca obsessiva por soluções 
“puras” e “honestas”;  

 
• Ceticismo generalizado quanto à viabilidade da democracia e ao 

empoderamento da população onde corrupção é “sistêmica”, inerente à 
política e resolvida tão-somente com punição e perseguição;  

 

• Anticorrupção alardeada como instrumento de transparência, 
responsabilização e boa governança, mas na realidade um pretexto para 

                                                           
46 Pedro Scuro (2015). O pior cego acha que enxerga. Os limites do combate à corrupção sob a ótica 
punitiva, In emporiododireito.com.br, 13/4/2015. 
47 South China Morning Post (2016). China raises corruption threshold for death penalty, In 
http://www.scmp.com, 19/4/2016. 
48 Staffan Andersson e Paul M Heywood (2006), Corruption and democratic stability: on the 
unintended consequences of international anti-corruption campaigns. In Governments, NGOs and 
Anti-Corruption 
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reprimir adversários políticos e consolidar desigualdades, opressão e 
privilégios.  

 

Nas novas democracias da Ásia, após anos de conflitos sociais, crises 

econômicas e estagnação política a luta anticorrupção serviu de justificativa para 

golpes de Estado. Entretanto, em termos de redução de corrupção os resultados de 

tanto sofrimento foram “irrisórios”. Diminuíram a “liberdade de expressão” e o 

“espaço das liberdades cívicas”, obrigando os empreendedores morais a 

reconhecer que seria melhor “deixar de lado estatísticas, metodologias e 

classificações” e dar prioridade às mudanças que os países realmente precisam 

(Transparency International, 2018).49 Mudanças que aqueles países já estavam 

promovendo antes que a luta anticorrupção criasse um ambiente insalubre que as 

inviabilizou. Notadamente a partir de 2013, quando no resto do mundo iniciou-se 

um sistemático assédio a governos democraticamente eleitos, mas  “suscetíveis à 

influência financeira e política de China, Rússia e outras potências regionais 

(notadamente Turquia e Brasil) – ainda que nenhum desses países possa reunir os 

quesitos de poder econômico, financeiro, tecnológico e militar necessários para 

herdar o protagonismo dos Estados Unidos” (BrzezinskI, 2012).50 

 

 A luta anticorrupção começara a ser usada como fator estratégico. Do 

mesmo modo como, no passado, determinados direitos humanos foram 

instrumentalizados para remover regimes corruptos de militares nacionalistas no 

Terceiro Mundo e substituí-los por formas parlamentares corruptas. Sob as novas 

circunstâncias, contudo a corrupção deixaria de ser uma questão econômica e se 

transformar em um ativo para semi-acadêmicos e semi-estrategistas, 

operacionalizado por organismos multilaterais, como o Banco Mundial. 

 
O Banco Mundial considera corrupção como um grande desafio 
para seus objetivos: acabar com a pobreza extrema até 2030 e 
promover prosperidade para os 40% mais pobres dos países em 
desenvolvimento. Reduzir corrupção é prioridade para o Banco e 
seus parceiros, está no cerne dos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e na perspectiva das ambiciosas 
metas do Financiando o Desenvolvimento (World Bank, 2017). 51 

 

Surpreendentemente, essa organização dotada de quadros técnicos e 

políticos de razoável competência demorou décadas para perceber que corrupção 

era um “grande desafio”. Só tomou consciência quando a mídia transformou em 

espetáculo protestos de rua contra aumento nas contas de luz (Bulgária), contra 20 

centavos a mais nas passagens de ônibus (Brasil), contra a construção de um 

shopping center em parque público (Turquia), contra imposto sobre a Internet 

                                                           
49 Transparency International (2018). Slow, imperfect progress across Asia Pacific, 21/2/2018. 
50 Zbigniew Brzezinski. After America, In The Foreign Policy, 3/1/2012. 
51 World Bank (2017). Combating corruption, 26/9/2017. 
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Hungria), contra um projeto de anistia geral (Tailândia), contra grampo de 

telefones (Macedônia), por desobediência civil no pagamento de impostos 

(Moldávia), contra restrições à cobertura de mídia nas sessões do parlamento 

(Polônia), contra a recusa do governo de aceitar 610 milhões de euros 

emprestados da União Europeia quando a Rússia oferecia 15 bilhões e gás mais 

barato (Ucrânia).  

 

Antes de todo esse assédio o mundo fora agitado com o fim da lua-de-mel 

das multilaterais com “o mercado”, quando centenas de bilhões, provavelmente 

trilhões, de dólares de dinheiro público começaram a ser despejados para resgatar 

bancos e grandes corporações das consequências do livre-mercadismo. Desde 

então, nos Estados Unidos a opinião pública acostumou-se a caricaturar o 

presidente Barack Obama como “o verdadeiro CEO da General Motors”, ao passo 

que outro presidente, o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, tornava-se o bicho-

papão do sistema – precisamente ao declarar (apoiado pelo primeiro-ministro 

britânico, Gordon Brown) que a crise fora “causada pelos comportamentos 

irracionais de banqueiros brancos de olhos azuis, que antes pareciam saber de 

tudo sobre a economia e que agora demonstram que não sabem de nada” (O Globo, 

2009).52 Conclusões razoáveis quando se considera que as operações 

governamentais para socorrer bancos e corporações eram precisamente o 

contrário do que FMI, Banco Mundial e outras multilaterais exigiam de outros 

países. 

 

Foi justamente por isso que o presidente brasileiro pediu reformas nos 

organismos internacionais, e regulação, medidas mais duras com os mercados 

financeiros. Censurou também a mídia por ser preconceituosa e demonizar, por 

exemplo, os imigrantes, na sua “grande maioria pobres que não participam do 

desenvolvimento fruto da globalização, mas ao contrário suas primeiras vítimas”. 

Comentários que atraíram para si o ressentimento dos que “pareciam saber de 

tudo”, mas continuavam aferrados a preceitos ideológicos. Daí terem adotado uma 

ressalva: submeter os mercados a regulação, mas com foco em boa governança: 

“chave para superar os desafios relacionados com segurança, crescimento e 

equidade” (World Bank, 2017). Além disso, outra “chave”, a corrupção, “fonte” de 

todo mal, mas para ser coibida não mais na gestão pública ou administração 

financeira, e sim na organização interna do sistema político e nas relações entre 

empresas e Estado e deste com a sociedade civil. A metodologia: promover 

“contínuas cruzadas contra a corrupção, criar mais e mais de agências e comissões 

de ética e combate a práticas corruptas, e uma interminável produção de novos 

decretos, leis e códigos de conduta” (Kaufmann, 2005: 88). 53 

                                                           
52 O Globo, 29/3/2009 
53 Daniel Kaufmann (2005). Myths and realities of governance and corruption, In World Economic 
Forum 2005.  
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Multilaterais existem para dar palpite sobre gestão e controle em países que 

não os Estados Unidos. Assim, enquanto o Banco Mundial promovia a experiência 

brasileira e suas boas práticas de “Aprendizagem por um Mundo sem Pobreza”, o 

FMI questionava o governo por deixar os gastos sociais fora do cálculo do déficit 

fiscal. Aqueles que “pareciam saber de tudo” viam nisso um “truque” dos 

brasileiros para contornar obrigações ou metas fiscais, discurso logo adotado pela 

opinião pública nacional e internacional para entender de forma simples e direta 

como a “nova potência regional” estava fazendo opções erradas: mascarar o déficit 

fiscal, controlar o câmbio artificialmente, e fixar a taxa de inflação no teto da meta. 

Enquanto isso, escolhas realmente lamentáveis eram feitas quando se começou a 

reverter o sentido das reformas que há décadas as nossas instituições jurídicas 

vinham atravessando.  

 
Caso da tradicional função constitucional do código civil, ora 
perdida na adoção de textos constitucionais transformados 
através da incorporação de inovadoras concepções sociais e 
econômicas. No confronto com uma tradição jurídica 
inquebrantável esses textos continuaram rígidos, porém agora 
prevendo revisão da constitucionalidade da legislação. 
Transformados, obrigaram o eixo gravitacional do Direito a 
propender de forma drástica e definitiva dos códigos à 
constituição, do direito privado ao direito público, do juiz 
ordinário à corte suprema, do positivismo legislativo ao princípio 
constitucional (Scuro, 2011: 4). 54 

 

Durante algum tempo receou-se que essas tendências fracassariam 

exclusivamente por conta do “modelo dogmático” gerado por nossa “tradição 

jurídica” e seu “Direito ruim”, “anticapitalista”, criador de “estruturas que 

impedem a concorrência e a criação de riqueza” (Saul, 2006).55 Mazelas que, 

sonhavam os cronistas, haveriam de ser detidas por uma “economia 

transnacionalizada” capaz de elaborar suas próprias normas, ritos e mecanismos 

de solução de controvérsias. Nesse sentido observou-se, por exemplo, que o 

“transplante jurídico mais exitoso” foram as firmas de advocacia corporativa que 

logo seriam “parte legítima da elite jurídica” (Dezalay e Garth, 2002: 301). 56  

Todavia, esse não foi “o único transplante produziu do Norte para o Sul”, como se 

alardeava – os mais bem-sucedidos seriam os adotados pela luta anticorrupção. 

 

 Nesse particular, foram transplantadas aberrações jurídicas consideradas 

em seu próprio país de origem como “inerentemente injustas e irracionais, e 

                                                           
54 Pedro Scuro Neto (2011). O Direito como indexador. Judicialização e controle do sistema de 
justiça, Programa de Pós-graduação em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina. 
55 John Ralston Saul (2006), La mort de la globalisation, Payot. 
56 Yves Dezalay e Brian Garth (2002), La internacionalización de las luchas por el poder: la 
competencia entre abogados y economistas por transformar los Estados latino-americanos, Bogotá, 
ILSA. 
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objetivamente irrelevantes se comparadas a qualquer outro procedimento penal 

apropriado” (Alschuler, 1981: 652).57 Sua introdução se deu progressivamente 

durante processo iniciado – em 1990, como já vimos acima – menos por força de 

“uma economia globalizada” 58, que pela forja de leis emergenciais, meramente 

reativas. Uma das consequências foi a definição inadequada de corrupção como 

“crime organizado” – reflexo de um ciclo de medo e desconfiança de alcance global 

em que corrupção desponta como um “mal universal”, outro “polvo sistêmico” – 

como o tráfico de drogas – a espalhar seus tentáculos por toda parte. Uma nova 

legislação brasileira, influenciada por esses estereótipos, promoveu a impressão da 

existência de “organizações criminosas” tipo Máfia, que detêm monopólios e se 

parecem a monarquias comandadas por “Números Um”. Alegorias que não 

representam o crime organizado que na verdade são “várias repúblicas 

interagindo aleatoriamente em uma divisão internacional do trabalho criminoso” 

(Santino, 2015).59 A corrupção, por sua vez, só é “sistêmica” a não ser quando 

incorporada a múltiplas instituições do sistema de justiça (judiciário, polícia, 

alfândegas, tributação, etc.):  
 

Corrupção forma redes em que superiores dizem a subordinados 
como e quando empregar práticas corruptas. Caso evidente da 
jovem recém-aprovada em concurso público, nomeada para um 
posto muito cobiçado. Ainda exultando com suas realizações 
pessoais recebeu o primeiro holerite, mas verificou que recebera 
um salário e meio a mais. Atônita, perguntou ao chefe o que 
poderia ter acontecido e como fazer para devolver o dinheiro. 
Paternalmente, o homem pediu que sossegasse, pois o dinheiro 
era todo seu. Disse-lhe que poderia continuar recebendo e até 
mais se executasse determinadas “instruções superiores”. Só não 
falou, mas a moça logo ficou sabendo, que deixar de cumprir as 
tais ordens acarretaria não receber depósitos extras, mas ser 
transferida para uma repartição distante ou ter de pedir 
exoneração (Scuro, 2015). 

 

 Mas isso não é tudo, de vez que há especialistas que enxergam corrupção 

apenas no setor público. No setor privado o termo preferido é “fraude”, com alto 

grau de organização, ausência de corrupção ou violência, e “outsiders” (grupos 

criminosos ou firmas) cooptando dentro de uma empresa com o propósito de 

facilitar crimes, lavar dinheiro ou de alguma forma tirar proveito dela (Center for 

the Study of Democracy, 2010). 60 
 

                                                           
57 A. W. Alschuler (1981). The changing plea bargaining debate, In California Law Review, n.º 69. 
58 “Há uma mudança no conceito de prova, de processo e de delito”: Entrevista com José Eduardo 
Faria, In O Estado de S. Paulo, 6/2/2018. 
59 Umberto Santino (2015). Fighting the Mafia and organized crime: Italy and Europe, Centro 
Siciliano di Documentazione ‘Giuseppe Impastato’.  
60 Center for the Study of Democracy (2010). Examining the links between organized crime and 
corruption, European Commission. 
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7. Prisioneiros da passagem 

As pessoas imaginavam e desejavam as coisas 

mais feias, tornando-se pessoas feias pelo medo e 

pela avidez de continuarem a ser como sempre 

haviam sido. 

Valter Hugo Mãe, O filho de mil homens. 

Inspirados nas 360 condenações e mais de 2.200 anos acumulados de penas 

de prisão do "Maxiprocesso de Palermo" (1986-1987) 61, juristas brasileiros 

construíram, assim como os italianos, um quadro caótico de leis simbólicas, que 

servem menos por seu real valor ou utilidade que para promover instituições 

(Santino, 2015) cujo poder, “aquecido pela chama da vaidade pessoal, tende ao 

infinito” (Batochio, 2016). 62 Daí a importação de um “novo”’ modelo de 

investigação, que mesmo sem base legal ou constitucional (Suprema Corte, Brady 

v. United States, 1970) convém para que nove entre 10 acusados sejam 

penalizados – não importam os defeitos da denúncia ou se o acusado mesmo 

inocente tiver de passar anos na cadeia. Para a Suprema Corte, amargurada, resta 

apenas o consolo de a “cooperação premiada” aliviar a carga do sobrecarregado 

sistema penal norte-americano, torna-lo mais “flexível”, introduzindo nele um 

elemento negocial com “mútuas vantagens”, para o acusado e a Justiça. Com efeito, 

a negociação é somente uma “válvula de escape” para um sistema em estado de 

crise irreversível. 

 
Sem negociação de pena não há solução para o excessivo volume 
de processos penais nos Estados Unidos. Com os recursos atuais 
se hoje alguém for acusado de crime, sério ou não, vai esperar um 
quarto de século por uma decisão. A negociação elimina a 
incerteza, para a acusação e para a defesa, excluindo a 
possibilidade de pena severa mesmo para crimes mais graves. O 
problema é negociação demais, que está levando certas infrações 
à descriminalização – reduzindo, por exemplo, a maioria das 
penas por crimes de drogas a um ano ou menos de prisão 
(Inciardi, 1996: 350). 

 

No Brasil, esse mesmo artifício chega a ser apresentado como fator de 

mudança até para os conceitos de prova, processo e delito, simplesmente por ter se 

transformado no “segredo do sucesso” da luta anticorrupção, vista não do nível 

micro, minimizando implicações e exigências valorativas, mas como fenômeno 

essencialmente político. Fenômeno imbricado em um ciclo de medo e desconfiança 

em relação aos valores, promessas e funções do sistema democrático ocidental. 

                                                           
61 Como está a Máfia 25 anos após o atentado que matou juiz da 'Lava Jato' italiana, BBC Brasil,  
5/6/2017. 
62 José Roberto Batochio (2016). Incriminação sob encomenda. MP inverte o que diz a lei e escolhe 
um acusado para, depois, procurar os fatos. In Consultor Jurídico, 28/8/2016. 
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Sentimentos negativos acelerados pela crise financeira de 2007-2008, após a qual, 

depois de uma breve recuperação, o sistema voltou a ceder em 2015, desta feita 

levando consigo o Brasil – como os países centrais tanto desejavam. 
 
Observa-se agora uma desilusão profunda, tanto à esquerda como 
à direita, com globalização, desregulamentação, inovações, e 
instituições multinacionais. Aumentaram a desesperança diante 
do futuro e a falta de confiança na possibilidade das famílias 
viverem um mundo melhor. Hoje em dia somente 15% acreditam 
que o sistema funciona, 53% não acreditam e 32% não têm 
certeza (Edelman Trust Barometer, 2017). 

 

Resultaram dessa crise sistêmica choques desestabilizadores que a opinião 

pública e acadêmica assimilou através de noções reducionistas bem antigas, como 

“desvios constitucionais” (Aristóteles), “degradação de virtudes” (Machiavelli) e 

“perversão da ordem política” (Montesquieu). Delas dependem as visões mais 

recentes de “processos degenerativos” que afetam as estruturas básicas da política 

e corrompem a capacidade do cidadão de assumir compromissos com o bem-

comum (Dobel, 1978). 63 A recorrência desses ciclos nefastos ao longo de história 

levou Freud a observar quadros coletivos de ansiedade e descontentamento, e as 

suas consequências na forma de sentimentos patológicos e dissolução de elos com 

a sociedade e o universo (2010). 64  

 

 Na atualidade, o ciclo de ansiedade e descontentamento tem 

inquietações/incômodos diferentes de outrora – que nasciam de um demasiado 

desejo de controle e de ordem (Bauman, 1998) 65 – retratadas como se fossem 

“encarnações do mal”: a “corrupção” (está em toda parte), a “globalização” e a 

“imigração” (ameaçam a economia, a cultura e a segurança), a “erosão dos valores” 

e o “ritmo das inovações” (rápidas demais para pessoas e culturas que não as 

entendem, não acompanham e as rejeitam radicalmente). A última e a primeira 

dessas inquietações são as que mais preocupam os brasileiros. Em outros países 

mais descrentes (pela ordem: França, Itália, México, África do Sul, Espanha, 

Polônia, Brasil, Colômbia, Alemanha, Inglaterra, Austrália, Irlanda, EUA e Holanda) 

a “perda de confiança no sistema democrático” se exprime através de (a) sensações 

de injustiça (o sistema favorece elites cada vez mais ricas e indiferentes); (b) falta 

de esperança (trabalho duro não compensa, as novas gerações não terão uma vida 

melhor, os governos não caminham na direção correta); (c) falta de confiança nas 

atuais lideranças; e (d) anseio por reformas (que somente líderes impetuosos e 

populistas podem realizar) (Edelman Trust Barometer, 2017).66 

                                                           
63 J. Patrick Dobel (1978). The corruption of a state, In American Political Science Review, 72(3): 
958-973. 
64 Sigmund Freud (2010). O mal-estar na cultura, Porto Alegre, L&PM. 
65 Zygmunt Bauman (1998). O mal-estar da pós-modernidade, Zahar. 
66 www.edelman.com/research/2017-trust-barometer-global-results 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Números 22/23 – Janeiro/Dezembro 2016 

www.sociologiajuridica.net 
 

24 

 

Não é surpresa que na Itália – nas últimas décadas um dos países mais 

afetados por “processos degenerativos” – tenha surgido um “modelo” de 

intervenção contra essas “encarnações do mal”. Em especial a corrupção, tratada 

pela “Operação Mãos Limpas” (1992-1996), uma força-tarefa que investigou seis 

primeiros-ministros, mandou 500 parlamentares e milhares de agentes públicos 

para a cadeia, e levou vários partidos políticos à extinção. Nas primeiras eleições 

despois do término da operação, 91,8% dos eleitores criam que corrupção era, 

depois do desemprego, o problema mais importante a ser resolvido. Doze anos 

depois somente 0,2% achavam a mesma coisa; o quadro extensivo de corrupção 

persistia e não havia mais interesse na opinião pública para debater políticas 

anticorrupção. Dos envolvidos em escândalos nenhum permanecia na cadeia e dos 

milhares implicados pelo menos 100 voltaram a ocupar cargos públicos. Já antes, o 

próprio coordenador da operação, Antonio Di Pietro, reconhecia que “nos livros de 

história apenas uma linha restaria para a Mani Pulite e não necessariamente a mais 

correta”. 67    
 
O impacto da operação foi curto. Uma ênfase exagerada no papel 
dos magistrados, a quem a sociedade delegou a tarefa de renovar 
a classe política e de purificar o sistema como um todo, teve um 
efeito bumerangue. Seu legado político foi uma escalada de 
tensões institucionais entre o poder político e o judiciário. Seu 
legado social tem sido um profundo pessimismo acerca da 
integridade das elites políticas e econômicas, deslegitimação de 
praticamente todas as autoridades institucionais, e renovada 
tolerância a práticas ilegais. Seu legado econômico foi o 
embaciamento das fronteiras entre mercado e atividades públicas, 
a desregulamentação e os arranjos publico-privados na oferta de 
serviços, especialmente em nível local, e a multiplicação de 
conflitos de interesse devido à descoberta por empresários de 
suas vocações políticas e pelos políticos de suas preferências 
empresariais – fatores que fizeram ainda mais difícil detectar 
práticas corruptas e sancioná-las. As investigações da Mani Pulite 
expuseram corajosamente a extensão das práticas corruptas na 
Itália, mas não a resolveram. Uma melhoria na qualidade ética da 
vida pública exigiria um interesse específico e ação coerente das 
principais lideranças políticas, além de apoio social forte e 
duradouro a uma agenda anticorrupção. Nada disso, porém foi 
alcançado (Vanucci, 2009:258-259). 68 

 

A Itália é hoje um dos países onde menos se confia nas instituições – em 

particular no governo cuja reprovação na última década manteve-se acima dos 

70%.  No Brasil a mesma coisa, pelo menos até quando a confiança desabou em 

2015, e hoje, assim como a África do Sul, falta pouco para que a confiança no 

                                                           
67 Melinda Henneberger (2002). 10 years after bribery scandal, Italy still counts the cost, In The 
New York Times, 24/2/2002. 
68 Alberto Vanucci (2009). The controversial legacy of ‘Mani Pulite’: a critical analysis of Italian 
corruption and anti-corruption policies, In Bulletin of Italian Politics, 1 (2), pp. 233-64. 
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governo desapareça por completo. Enquanto isso, principalmente no mundo anglo-

saxão (onde os índices de confiança no governo são parecidos com os da Itália) 

continua-se a dizer que o modelo Mani Pulite acrescido da colaboração premiada, é 

exemplo de combate à corrupção para o mundo inteiro. Menos nos Estados Unidos, 

onde “não seria próprio pôr alguém na prisão com o único propósito de arrancar 

uma delação premiada. Nenhum juiz concordaria com isso”. 69 

 

Entrementes, o Banco Mundial insiste que seus “clientes” adotem 

‘anticorrupção’ e ‘boa governança’ como prioridades máximas. Clama, mas há 

muito tempo pratica justamente o contrário, desestabilizando política e 

economicamente jovens democracias com projetos “inovadores” que, na realidade, 

são “terreno fértil para corrupção”. Tudo sob uma atmosfera salvacionista 

viabilizada por “mágicas de purificação e exclusão” (Foucault, 1978: 7), como o 

“novo” modelo de investigação – usado por “Marcelo Odebrecht para negociar a 

redução de seus 20 anos de pena, denunciando todos os partidos, o atual e três dos 

quatro ex-presidentes do Brasil, e muitos de seus colegas africanos e latino-

americanos, de receberem propina”.  

 
“No mais, nada a temer, pois as investigações de corrupção não 

chegam a outros países envolvidos, e os representantes do Banco 

estão blindados contra processos judiciais nos países clientes” 

(Bissio, 2017).  

Por conseguinte, não parece haver alegoria mais adequada para as 

experiências recentes de luta anticorrupção que a “arca dos insensatos”, de Platão. 

Nessa embarcação os tripulantes estão constantemente envolvidos em conflitos; 

sua má conduta e seus frequentes abusos obrigam os passageiros a se 

acomodarem às suas peripécias e até mesmo tomá-las como exemplo. No Brasil, o 

grupo político do ex-presidente padecente prioritário de uma dessas experiências, 

capitaneou a promulgação de uma lei anticorrupção internacionalmente 

considerada das mais severas, que, todavia terminou inviabilizada por sentimentos 

carolas do tipo: o judiciário é “plenamente capaz de resolver dúvidas e garantir a 

razoabilidade na incidência da lei”. 70 Assim, curiosamente, quando foi preso 

acusado de práticas corruptas o mesmo ex-presidente afirmou “não ser contra” o 

modelo que completamente inverteu o foco prioritário da luta anticorrupção, das 

empresas e do setor financeiro para o sistema político. Isso não bastasse, ele, um 

dos maiores líderes populares de todos os tempos, disse ainda que “bandido tem 

de pegar e prender” 71, persuadido que corrupção só se resolve com cadeia, como 

no Brasil, ou com pena capital, como na China, no Laos, no Irã...  

                                                           
69 Lava Jato é exemplo mundial de combate à corrupção, diz juiz americano, BBC Brasil, 11/8/2016. 
70 Pierpaolo Bottini e Igor Tamasauskas (2014). Impressões sobre a Lei Anticorrupção. In Folha de 
S. Paulo (29 Jan.). 
71 Lula diz que é a favor da Lava Jato e que bandido seja preso, In Agência Estado e R7, 7/4/2018. 
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 E ainda sobre a metáfora platoniana, em artigo anterior, publicado na 

Rússia 72, o Autor lembrou Herman Melville e Moby Dick (1851), a sua famosa 

descrição de uma louca caçada que, como a luta anticorrupção, terminou à deriva, 

sem mapa nem direção. Na verdade, o problema – como admitiu o próprio Melville 

em obra posterior (1857) 73 – não é a “baleia”, mas o navio que zarpa no Dia da 

Mentira numa viagem em que todos a bordo serão obrigados a se confrontarem 

com tudo em que confiam.  

 
Fechados em um navio de onde não se escapa, os tolos estão 
entregues ao mar de mil caminhos, à grande incerteza exterior a 
tudo. São prisioneiros no meio da mais livre, da mais aberta das 
estradas: solidamente acorrentados à infinita encruzilhada. São 
passageiros por excelência, na verdade, prisioneiros da passagem 
(Cf. Foucault, 1978). 74 
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RESUMO: Atrelado ao cometimento de crimes e ligações com facções criminosas 
dos grandes centros urbanos brasileiros, o funk carioca desponta como uma das 
manifestações culturais que mais exercem influência no estilo e no projeto de vida 
de crianças e adolescentes advindos das periferias e comunidades nacionais. Muito 
além de ser um simples gênero musical, o funk é utilizado como instrumento de 
enfrentamento à situação precária que aflige a população jovem brasileira. 
Destarte, tornou-se impossível desvencilhar a imagem do jovem sobrevivente dos 
subúrbios dos traços socioculturais carregados pelo ritmo. Hoje, versando sobre a 
vida luxuosa, bens de alto custo e mulheres, o gênero tem sido alvo de 
intermináveis discussões cujo fim é criminalizá-lo, colocando-o numa situação de 
subcultura responsável pelo desvio social e pela marginalidade infanto-juvenil. 
 
ABSTRACT: Linked to crimes and links with criminal factions of large Brazilian 
urban centers, funk carioca emerges as one of the cultural manifestations that 
most influence the style and life project of children and adolescents from the 
peripheries and national communities. Beyond being a simple musical genre, funk 
is used as an instrument to cope with the precarious situation that afflicts the 
young Brazilian population. Thus it became impossible to unravel the image of the 
young survivor from the suburbs of the socio-cultural traits charged by rhythm. 
Today, dealing with luxurious life, high-cost goods and women, the genre has been 
the subject of endless discussions aimed at criminalizing it, placing it in a 
subculture situation responsible for social deviance and the marginalization of 
children and youth. 
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infanto-juvenil nas periferias: o funk criminalizado. 4. Considerações finais. 5. 
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1. Introdução 

Com raízes no funk e hip hop norte-americano, o Brasil conheceu o ritmo no 

final da década de 80, principalmente nas periferias e subúrbios cariocas, quando 

alguns DJs iniciaram o processo de nacionalização do gênero e produziram os 

primeiros MCs que criavam letras em português. 

 

Na década seguinte, o funk começa a ganhar espaço entre os jovens de 

classe média e os atraem para os chamados “bailes de comunidade”. A partir desse 

instante, o funk passa a ser alvo de críticas e acusações de fazer apologia ao crime, 

tal como possuir estritas ligações com o crime organizado que se formava nas 

grandes metrópoles brasileiras.  

 

O acesso das classes mais pobres à cultura musical num tempo onde os 

primeiros bailes funk e as “galeras” tomavam a cena carioca foi possível graças às 

transformações urbanísticas de grande relevância que ocorriam nas cidades do Rio 

de Janeiro e São Paulo, capazes de favorecer a criação de cidades-espetáculo e, por 

conseguinte, de criar um modelo urbano regado pela cultura.  

 

Com a amplificação do gênero e do estilo de vida exsurgido nos subúrbios 

nacionais, a criminalização da pobreza veio à tona como consequência natural de 

um estilo que tomava as casas de show de bairros cariocas de classe média, 

fazendo com que crianças e adolescentes desses centros urbanos – grandes 

consumidores desse tipo de música – fossem considerados marginais pelo simples 

fato de integrarem o cenário funk. 

 

A gênese de uma nova forma de criminalização que assola a juventude 

periférica vem acompanhada de outras questões, como a violência, o abandono e a 

invisibilidade social, a inserção no mercado de trabalho, a sexualidade, a evasão 

escolar e o conflito de gerações. 

 

A instituição do processo de criminalização do funk fez com que o gênero 

ficasse atrelado às favelas e, assim, vinculado à criminalidade75, comum em tais 

localidades, resultando no término de equipes de som, desaparecimento de MCs 

que iniciavam suas carreiras no funk e na proibição de grandes clubes que 

recebiam os bailes, isso quando não eram coibidos a encerrarem suas atividades. 
                                                           
75 Em pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde entre os anos de 1980 e 2012, chegou-se ao 
estrondoso resultado de que, em média, o Brasil sediou 1,2 milhões de homicídios, ou seja, uma 
pessoa foi assassinada a cada 15 minutos. As cifras indicaram que, além de vitimar pessoas cujo 
perfil é a moradia localizada em grande centro urbano, homem, preto ou pardo, com baixa 
escolaridade, com morte ocorrida na via pública e possuidor de idade entre 15 e 24 anos, os 
homicídios no País possuem distribuição especial bastante peculiar, de modo que os morticínios se 
encontram aglomerados em bairros periféricos e em regiões ocupadas por pessoas de baixa renda. 
Isso significa que crimes, como o homicídio, mantêm uma coexistência entre fatores de 
vulnerabilidade social e o espaço em que são perpetrados.  
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Sem dúvidas, a justificativa utilizada para sustentar a repulsa penal é 

justamente as constantes denúncias de que os bailes funk mantinham ligações com 

o crime organizado e as canções faziam clara apologia a crimes76.  

 

2. O nascimento de um estilo de vida 

 

O funk carioca consiste na fusão de ritmos, originado da combinação do 

funk norte-americano - que contou com a intervenção do godfather of soul, James 

Brown –, do hip hop e de outras influências. As primeiras letras cantadas nos bailes 

eram formadas apenas por instrumentais e letras em inglês. A origem do termo 

está intrinsecamente relacionada ao sexo.  

 

Na verdade, a gíria americana funky era utilizada pela população negra 

americana para designar o odor produzido pelo corpo durante a prática sexual. 

Ocorre que, no início dos anos 70, a palavra perdeu seu significado pejorativo e 

passou a ser válida para se referir a qualquer elemento da cultura negra, capaz de 

proporcionar orgulho.  

 

Explica Vianna que “tudo pode ser funky: uma roupa, um bairro da cidade, o 

jeito de andar e uma forma de tocar a música que ficou conhecida como funk”77.  

 

Com a chegada do ritmo no Brasil, formaram-se os primeiros bailes de 

comunidade, também conhecidos como “bailes do contexto” - termo usualmente 

empregado no cometimento de delitos relacionados às drogas -, geralmente 

realizados em quadras, ruas, terrenos, clubes ou, até mesmo, no interior das 

favelas e dos bairros mais afastados.  

 

Os bailes, num primeiro instante, ocorriam num modelo chamado de “baile 

da pesada”, arranjados pelos produtores Ademir Lemos e Big Boy78. Ato contínuo, 

as festas foram deslocadas para os subúrbios cariocas e, assim, cada semana um 

bairro recebia o evento. 

 

Em meados da década de 1970, a imprensa brasileira conhece o funk e seus 

bailes, que viriam a ser objeto de uma forte onda pró-criminalização anos depois. 

                                                           
76 Segundo Micael Herschmann, o fator decisivo para a proibição de bailes funk e das músicas 
estavam nas suspeitas de que havia proximidade entre o funk e o crime organizado. HERSCHMANN, 
Micael. O funk e o hip hop invadem a cena. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2000. p. 104. 
77 VIANNA, Hermano. O mundo Funk Carioca. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1988. p. 24. 
78 DJ Marlboro, músico respeitado no cenário do funk carioca pela produção de hits do estilo 
musical em questão, explica que “as pessoas que frequentavam os bailes da pesada foram pro 
subúrbio e começaram a fazer bailes...como se fossem o baile da pesada...e eles começaram a criar 
nomes pras festas: festa Soul Grand Prix, festa Som 2000, Uma Mente Numa Boa, Tropabagunça, 
Cash Box...”. MACEDO, Suzana. DJ Marlboro na terra do funk - Bailes, bondes, galeras e MCs. Rio de 
Janeiro: Dantes Livraria e Editora, 2003. p. 43. 
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No mesmo momento, diversas gravadoras buscaram se apoderar do mundo funk, 

cuja tentativa foi em vão, pois, como explica Vianna “a sonoridade dos arranjos 

nacionais, com exceção dos de Tim Maia, não agradou aos dançarinos cariocas”. 

Ainda, para pôr fim à possibilidade de ascensão do funk no campo musical, as 

equipes de som e os MCs79 foram deixados de lado, para dar espaço à disco music. 

 

Na medida em que o funk foi se tornando intrínseco à cultura brasileira, 

ocorreu o divórcio com as antigas raízes oriundas do hip hop americano e deu 

espaço a uma juventude politizada e consciente de seu papel social. 

 

Distante do aumento da violência entre as galeras na década de 1990 e com 

o fechamento de diversos bailes, sob as justificativas da poluição sonora e 

aproximação com líderes de facções criminosas, a repaginação do funk carioca fez 

questão de se contrapor à campanha da criminalização que surgia a partir das 

discussões de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada para 

discutir o tema.  

 

Isso tornou conhecido de todos o “funk consciente”, quando MCs buscaram 

promover temas de relevância social e se adequar ao mercado de consumo com 

letras distintas daquelas trazidas pelo “funk proibidão”. Este, tomou parte no 

assunto na virada do século, logo no início dos anos 2000, trazendo aos 

consumidores do gênero músicas com alta conotação sexual, narrando as 

aventuras de justiceiros dos morros, supostamente fazendo apologia ao crime e 

discutindo temas de grande relevância social, como a exploração sexual, 

rivalidades, prisão, tráfico e criminalidade, violência e corrupção policial80.  

 

A criação de um “funk antissocial” representava a nova conduta desviante 

da sociedade, para usar o termo cunhado pelo criminólogos clássicos. Frisa-se, 

aqui, a presença massiva de vozes masculinas, que enalteciam a figura da periferia 

e dos subúrbios cariocas, bem como promoviam uma visão da mulher como 

“objeto”.  

 

                                                           
79 O termo MC deriva do inglês “Master of Cerimony”, traduzido como “Mestre de Cerimônias”, pelo 
fato de presidir as apresentações no baile e animava o público. 
80 Vedados de qualquer circulação, venda, e, muitas vezes, não gravados no interior de estúdios 
profissionais, os “proibidões” são tocados apenas em bailes de comunidade, com gravações ao vivo 
e inclusão do som de rajadas de baladas, como forma de despertar a ordem sensorial e criar um 
“clima” que se refere à paisagem vivida pelo consumidor de tal estilo musical. Hoje, os CDs circulam 
em versões piratas pela internet ou são distribuídos nos próprios bailes. Claro que os discos não 
possuem apenas músicas que fazem expressa referência ao crime e aclamações por justiça nas 
favelas. Alguns possuem conteúdos ambíguos (letras de duplo sentido), religiosos, non-sense, banais 
e pornográficos. Nesse sentido, vide ESSINGER, Sílvio. Batidão: uma história do funk. Rio de Janeiro: 
Record, 2005. p. 230. 
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A partir de então, nas palavras de Suzana Medeiros, nota-se a “grande 

virada feminista no funk”. As mulheres tomam o cenário funk, aderindo ao estilo de 

vida e cantando letras que valorizavam sua sexualidade e autonomia em relação ao 

homem. Decorrido determinado tempo, uma década depois, o funk com temas 

sexuais já era objeto de trabalho de quaisquer dos gêneros. Nota-se que o “funk 

proibidão” perdeu espaço para uma nova era da música do estilo, conhecida como 

“funk ostentação”, que discursa sobre a vida de luxo e o acúmulo de bens.  

 

A ostentação surge no cenário carioca e paulista para tratar dos prazeres 

imediatos, característicos das classes populares81, como uma forma de 

materialismo e consumismo em massa. Versando sobre carros luxuosos, bebidas 

de alto custo, roupas de grife e exteriorização de sonhos e projetos de vida82, o 

funk ostentação se diferencia dos demais subgêneros do movimento por realizar 

apologia ao consumo, de tal modo que os funkeiros ostentação ressaltam 

constantemente a importância de “ostentar o kit”, isto é, os acessórios que são 

capazes de conferir prestígio social e status.  

 

Realizando uma ligação entre a música proveniente das periferias das 

grandes cidades brasileiras com a cultura do consumismo, explica Dayrell: 
 

Isso faz com que as músicas que produzem sejam efêmeras, 
caracterizadas por um sentido de transitoriedade, executadas 
num período relativamente curto, logo substituídas por outras. 
Parece expressar, em nível de música, o ritmo frenético imposto 
pela sociedade de consumo83. 

  

Não obstante o caráter eminentemente mercadológico, essa vertente do 

funk foi originada predominantemente em São Paulo, onde MCs disponibilizam 

suas músicas na internet, a fim de facilitar o acesso de todos, conquistar o 

reconhecimento e um “deslocamento” de sua camada social originária84.  

                                                           
81 BORDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. 2. ed. Porto Alegre: Zauk, 2011. p. 153. 
82 Dentre os bens mais citados pelos funkeiros ostentação estão motocicletas, principalmente 
Hornet e Hayabusa, óculos escuros, marcas de roupa e calçados, como Nike, Adidas, Ed Hardy, e 
bebidas caras, como Chandon, Red e Black Label, vodcas Absolut. Sobre as vestes e trejeitos dos 
funkeiros nos clubes noturnos, vide PEREIRA, Alexandre Barbosa. Funk ostentação em São Paulo: 
imaginação, consumo e novas tecnologias da informação e da comunicação. Dossiê sobre cultura 
popular urbana. Revista de Estudos Culturais, n.1, 2014. Disponível em: 
<https://www.revistas.usp.br/revistaec/article/view/98367/97104>, p. 5. 
83 Nessa corrente, o autor comenta que grande parte dos MCs não tinha perspectivas de 
profissionalização e tampouco encontrava espaço para isso, o que fez com que o funk se tornasse 
repositório de músicas voltadas unicamente para a diversão, ainda mais após as montagens. 
DAYRELL, Juarez. O rap e o funk na socialização da juventude. Revista Educação e Pesquisa, v. 28, 
n.1. São Paulo, 2002. p. 212.  
84 Hoje, com simples acesso ao mais popular site que hospeda vídeos, o YouTube, é possível notar 
que a música Plaquê de 100, de MC Guimê, possui cerca de 75.506.274 acessos. Isso demonstra, 
entre outros aspectos, a eficiência do uso da internet como fator de promoção da música funk nos 
dias atuais. Quanto à letra, a representação trazida é de um indivíduo que possui alto poderio 
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Em 2012, a Revista Época trouxe uma matéria intitulada “O funk da 

ostentação em São Paulo: jovens MC’s transformam o estilo criado no Rio de 

Janeiro num hino à exaltação da riqueza”85, demonstrando essa mudança de 

alocação social que o funk promoveu na vida de diversos MCs, que deixaram de 

exercer profissões de baixa renda, como office boy, porteiro, servente de pedreiro e 

faxineiro, para protagonizarem diversos shows mensais e receberem entre cinco e 

trinta mil reais por cada um deles.  

 

Isso demonstra que o ritmo figura como um dos mais expressivos meios de 

lazer da população infanto-juvenil das periferias nacionais, que se valem da música 

funk como verdadeira “válvula de escape” da situação precária que enfrenta e das 

problemáticas sociais a que se vincula. Além disso, funciona como fator de 

trabalho, já que muitos jovens têm o sonho de se tornarem MCs e obterem 

reconhecimento por vias lícitas, sem conquistarem recursos por canais 

socialmente ilícitos.  

 

3. A cultura musical infanto-juvenil nas periferias: o Funk criminalizado 
  

Nos últimos instantes antes do encerramento da década de 1980, o funk 

carioca já era responsável por unir cerca de um milhão de pessoas em bailes 

promovidos pelos principais clubes da cidade do Rio de Janeiro, herdando as bases 

estadunidenses do hip hop. A pouca expressão midiática do movimento trazia 

como indagação, num primeiro momento, como uma manifestação cultural fixada 

pelas camadas mais pobres da sociedade e contrária aos valores burgueses tinha 

sido capaz de conquistar a população jovem oriunda das favelas e dos subúrbios 

naquela cidade. 

 

A nacionalização do gênero e a consolidação do cenário funk carioca 

tiveram especial requinte no curso dos anos 1990, como desdobramentos lógicos 

da inserção de elementos musicais tipicamente internacionais a ritmos brasileiros, 

quando o conhecido DJ Marlboro passou a trabalhar como produtor dos primeiros 

MCs nacionais86, cujas letras eram, pela primeira vez, cantadas em língua 

portuguesa. 

                                                                                                                                                                          
econômico por contar plaquês (notas) de cem no interior de um veículo luxuoso e, por isso, capaz de 
atrair a atenção de mulheres. A alteração dos principais temas tratados nas líricas demonstra a 
ambição do agente sair do subúrbio e conquistar objetivos, pelo menos aqueles que caráter 
material. 
85 Matéria disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/cultura/noticia/2012/09/o-funk-da-
ostentacao-em-sao-paulo.html>. Acesso em: 10 set. 2017. 
86 Autores que tecem uma historiografia do funk em âmbito nacional atribuem ao DJ Marlboro a 
iniciativa no processo de nacionalização do gênero, a partir da gravação do primeiro disco de funk 
nacional, que recebeu o nome de Funk Brasil I. Conforme Cechetto, “no início da década de 90 deu-
se um movimento de rearrumação de papéis, com o desenvolvimento rápido da comercialização e a 
expansão da base social do funk como indústria cultural. CECHETTO, Fátima Regina. Galeras funk 
cariocas: o baile e a rixa. Rio de Janeiro: UERJ, Departamento de Ciências Sociais, 1997. p. 52. 
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Com letras reflexivas sobre o cotidiano nos bairros pobres, o funk rompe 

com as fronteiras socioculturais da cidade do Rio de Janeiro e atinge jovens de 

classe média, levando-os diretamente para os “bailes de comunidade”, que 

aconteciam no interior das favelas e em clubes da Zona Sul. 

 

Porém, a expansão do número de simpatizantes teve como consequência 

nefasta o espectro do preconceito musical. Em duas décadas, a mídia transformou 

o funk, antes objeto cultural, em manchete dos cadernos policiais e, assim, o jovem 

da periferia foi apresentado ao público, nos dizeres de Herschmann, como “um 

personagem ‘maligno/endemoniado’ e, ao mesmo tempo, paradigmático da 

juventude da favela, vista como revoltada e desesperançada”87. 

 

É desde os primórdios que a cultura funk tem sido alvo de particular 

repulsa penal, pois já haviam denúncias informando supostos relacionamentos 

entre os cantores e o crime organizado carioca. Exemplo marcante disso é a 

condução dos MCs Júnior & Leonardo, que depuseram em inquérito policial sobre a 

imitação de som de armas de fogo reproduzidas em sua música Rap das Armas, a 

partir da onomatopeia “paraparapapá”.  

 

Todavia, esse não foi o pontapé inicial para os novos tempos em que a 

sociedade encontrou uma forma de materializar o mal e irradiar a noção de que 

tudo aquilo que não se enquadra no conceito pessoal de cultura é visto como 

impuro, ameaçador e produtor de medo.  

 

O funkeiro como “inimigo público” não foi objeto de uma construção social 

repentina, mas sim de sucessivas ocorrências que já estavam presentes desde o 

início do movimento nos anos 80. Desde muito, as populações elitistas cariocas já 

tinham certo receio em relação aos moradores das periferias, que hoje incluem 

jovens funkeiros88. 

 

A relação cotidianamente realizada entre o funk e a criminalidade, seja ela 

organizada ou não, teve como marco inicial o acontecimento que marcou os 

banhistas que frequentavam a praia do Arpoador, no sul da cidade do Rio de 

                                                           
87 A vinculação de jovens da periferia ao cometimento de infrações penais em muito se assemelha à 
teoria criminológica do labelling approach (ou do etiquetamento), desenvolvida na década de 1960 
por Becker e Goffman, nos Estados Unidos. Segundo essa teoria, a criminalidade é a consequência 
de um processo no qual se atribui a qualidade de “desviante social” a alguém. Ou seja, o criminoso 
se diferencia do homem comum tão somente pelo estigma que sofre e pelo rótulo que recebe. Sobre 
o tema, ver SHEICARA, Sérgio Salomão. Criminologia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 287. 
88 Segundo Mary Douglas, aquilo que não está enquadrado em nosso sistema de classificação, 
segundo nossa cultura, ou o que está à margem do sistema, é visto com frequência como ameaçador 
e, assim, produtor de repulsa, de medo, impuro e sujo. DOUGLAS, M. Pureza e perigo: ensaio sobre as 
noções de poluição e tabu. Lisboa: Edições 70, 1991.   
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Janeiro, quando, numa tarde ensolarada de 1992, houve o que a mídia intitulou 

como “arrastão”.  

 

Sem a mínima possibilidade de individualização dos verdadeiros autores 

dos fatos, a responsabilidade foi imputada aos jovens que frequentavam bailes 

funk localizados no subúrbio e nas favelas cariocas, rotulados, em maior grau a 

partir daí, como “gangues urbanas”, “juventude transviada, desajustada, revoltada 

e desesperançada” e “criadores de pânico e terror”89. 

 

Segundo Olívia Cunha, os policiais que atenderam os fatídicos episódios na 

época sustentaram a tese de que a praia foi invadida por dois grandes grupos de 

adolescentes, que sempre se encontravam em bailes para promover guerras 

internas90. Todavia, é claro que o funk não se iniciou com o alcunhado “arrastão”, 

mas é igualmente certo que o evento proporcionou ao gênero um surto de 

popularização, inserindo os esquecidos jovens da periferia no ponto mais alto dos 

meios de comunicação91.  
 

Isso quer dizer que o “arrastão” de 1992 significou, na visão da burguesia 

carioca, o grande movimento que trouxe à tona a “conduta desviante” dos 

funkeiros. A perturbação foi tamanha que alguém deveria sofrer as consequências 

daquele terror sofrido na tarde de 18 de outubro e, não diferentemente, os 

escolhidos foram os pertencentes ao cenário funk. 

 

Ângela Arruda et al explicam, com propriedade: 
 

Não era o funqueiro que estava sendo criminalizado, mas o jovem 
pobre, negro e favelado. O funqueiro era sua objetivação no 
momento. Esses jovens, multidão em movimento agressivo para 
os padrões locais, surgem como algo inquietante. O fenômeno do 
confronto de galeras na praia, território sagrado da classe média 
da Zona Sul do Rio de Janeiro, é algo inusitado, de modo geral - e 
inaceitável para a população que frequenta esse espaço. Na 
verdade, então, o que se está traduzindo é esta invasão de 
território por “bárbaros”, estranhos no ninho, que vêm perturbar 
a paz ensolarada do paraíso urbano. No caso, as imagens já 
estavam lá, e se reacomodariam, ganhando nova denominação. A 

                                                           
89  CYMROT, Danilo. A criminalização do funk sob a perspectiva da teoria crítica. Dissertação de 
Mestrado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo. 2011. p. 25. 
90 CUNHA, Olívia M. G. Bonde do mal. In: MAGGIE, Y.; e REZENDE, Cláudia B. Raça como retórica: a 
construção da diferença. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. p. 97. 
91 O “arrastão” se constituiu como verdadeiro marco na história da sociedade do funk. Nota-se que 
jornais de grande circulação da época, como Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, O Globo e O Dia, 
traziam em suas manchetes mensagem que induziam o leitor, invariavelmente, a considerar os 
jovens pertencentes ao cenário funk como o “novo medo” do Rio de Janeiro. Por vezes, as matérias 
apresentavam dados cartográficos, com mapas demonstrativos das “áreas de risco” da cidade e nas 
praias. Outras vezes, o leitor se deparava com um “perfil do funkeiro”, descrevendo as 
características na fala e nas vestimentas.  
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denominação dada foi o arrastão, cujo personagem principal logo 
seria identificado ao funqueiro92. 

  

Muito diferente da primeira cena do funk no Brasil, pautada pela inserção 

do gênero como cultura e estilo de vida, retratado como a “diversão dos subúrbios” 

e marcado pelo completo desconhecimento do público vivente na Zona Sul da 

cidade, os acontecimentos posteriores marcaram negativamente a cena.  

 

E mais: hoje, taxados de criminosos e marginais pelo simples fato de 

integrarem comunidades situadas nas periferias de grandes centros urbanos 

brasileiros, crianças e adolescentes originários de parcelas pobres da sociedade 

têm sido vítimas dessa nova forma de criminalização que assola a juventude pobre, 

relacionada ao fato de estarem vinculados à cultura funk93, dentre tantas outras 

problemáticas que aterrorizam a mocidade brasileira, como a violência, o 

abandono e a invisibilidade social, a inserção no mercado de trabalho, a 

sexualidade, a evasão escolar e o conflito de gerações. 

 

4.   Considerações finais 

 

Por ser uma das maiores alternativas de vida e de lazer para uma juventude 

marcada pela pobreza e inserida no contexto da favelização, há diversos relatos – 

muitas vezes midiáticos – de que os bailes funk são financiados, na verdade, por 

associações criminosas que realmente comandam as periferias das grandes 

cidades. 

 

 Nesse ínterim, mal se sabia que o funk um dia despontaria como principal 

fator etiológico da criminalidade94, ainda mais por serem os bailes e trejeitos do 

estilo extremamente únicos e por constituírem espaços de sociabilidade, onde 

muitos MCs de cada comunidade possuem apenas aquele local para apresentar 

suas músicas e, como outros, seguir na busca pelo reconhecimento midiático.  
                                                           
92 ARRUDA, A.; JAMUR, M.; MELICIO, T.; BARROSO, F. De pivete a funqueiro: genealogia de uma 
alteridade. Cadernos de Pesquisa, v. 40, n. 140. p. 407-425, maio/ago. 2010. p. 415. 
93 No ano de 2017, um internauta da cidade de São Paulo, através do Portal e-Cidadania, 
disponibilizado pelo Senado Federal, apresentou sugestão legislativa (nº 17/2017) que propunha a 
criminalização do funk e sua inclusão entre os delitos contra a saúde pública, sobretudo quando 
atingir crianças e adolescentes. Em consulta pública, a sugestão foi apoiada por cerca de 59.630 
pessoas, enquanto foi rejeitada por outras 38.420. Mais recentemente, a Comissão de Direitos 
Humanos (CDH) rejeitou a proposta. Disponível em: < 
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=129233>. Acesso em: 15 set. 
2017. 
94 Vale lembrar-se do episódio ocorrido em 1995, quando os MCs Júnior & Leonardo foram 
intimados para depor em inquérito policial aberto pela Divisão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente (DPCA), sob o pretexto de que o célebre Rap das Armas constituía flagrante 
transgressão aos valores morais da época e fazia expressa alusão ao crime, retratando a invasão de 
favelas e o temor que o policiamento sentiria ao enfrentar os moradores de tais localidades, o que 
influenciava diretamente o comportamento de crianças e adolescentes da época, que foram 
expostas a tais refrãos. 
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A trajetória vivenciada pelo funk, seus produtores e consumidores, 

demonstra que, ao realizar estudos de tal envergadura, devem-se levar em 

consideração as inquietantes disparidades socioculturais existentes entre os atores 

envolvidos. 

 

Percebe-se que, além de outras questões que permeiam a juventude pobre 

brasileira, a criminalização do funk atinge diretamente crianças e adolescentes que 

se encontram no limiar da precariedade. Igualmente, a situação dos jovens típicos 

de periferia é ainda mais agravada quando o Estado não estende um de seus 

muitos tentáculos para oferecer opções e soluções que beneficiem a juventude por 

meio de políticas públicas. 

 

 A ruptura com o modelo clássico de “funk proibidão” e o surgimento do 

“funk ostentação” demonstra que a alocação da música funk no campo do consumo 

cultural traz para crianças e adolescentes suburbanos momentos importantes para 

promover trocas sociais com outras classes, bem como o acesso a estilos antes 

desconhecidos.  

 

 É a partir da vivência no ambiente do funk como consumidor cultural de 

músicas, discos e shows que muitos jovens conseguiram reescrever suas carreiras, 

rumando aos palcos ou às produtoras do gênero, enquanto outros ainda veem a 

clara possibilidade de realizarem seus sonhos e fantasias.  

 

Numa conjuntura marcada cotidianamente pela violência, criminalidade e 

seletividade penal, o funk se ergue como legítima manifestação simbólica das 

culturas juvenis, representativo de suas identidades individual e coletiva. 

Contrariando a ultrapassada visão classicista, significa dizer que o funk é o 

instrumento capaz de retirar o fascínio que o crime exerce sobre a juventude e de 

dar continuidade ao processo lento e gradual de transformação das sociedades em 

espaços mais justos e inclusivos. 
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RESUMO: A modernidade se caracterizou pelo rompimento da compreensão 
teológica e metafísica do mundo social, propiciando o surgimento de movimentos 
com caráter emancipatório, a exemplo do movimento feminista. Nesse sentido, 
considerando as críticas feministas às instituições sociais, o objetivo desse artigo é 
apresentar as teorias feministas como instrumento de análise do Direito. Para 
tanto, a trajetória dos feminismos é traçada, pontuando as reivindicações e as 
críticas de suas vertentes − liberal; socialista ou marxista; cultural ou da diferença; 
radical e, pós-moderno ou pós-estruturalista. Perpassada essa análise, aprofunda-
se o debate com o feminismo pós-moderno, que se orientou sob a desmistificação 
do aspecto masculino da ciência jurídica. A discussão se encerra questionando 
como a perspectiva feminista é operada no contexto jurídico brasileiro. 
 
ABSTRACT: The modernity was characterized by the rupture of the theological 
and metaphysical understanding of the social world, favoring the emergence of 
emancipatory movements, such as the feminist movement. In this sense, 
considering the feminist critiques of social institutions, the objective of this article 
is to present the feminist theories as an instrument of analysis of the Law. For that, 
the trajectory of feminisms is traced, punctuating the demands and criticisms of its 
aspects − liberal; socialist or marxist; cultural or difference; radical, and 
postmodern or poststructuralist. After this analysis, the debate with postmodern 
feminism is deepened, which was oriented under the demystification of the male 
aspect of legal science. The discussion ends by questioning how the feminist 
perspective is operated in the Brazilian legal context. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Modernidade; Teorias Feministas do Direito; Pós-
modernidade; Sistema jurídico; Brasil. 
 
KEYWORDS: Modernity; Feminist Legal Theory; Postmodernity; Juridical system; 
Brazil. 
 
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Críticas feministas às instituições sociais: uma breve 
trajetória; 3. Teoria feminista pós-moderna do Direito; 4. Perspectivas feministas 
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no ensino e na prática jurídica no Brasil: tentativas e impasses; 5. Considerações 
finais; 6. Referências bibliográficas. 
 
1. Introdução 

 A modernidade se caracterizou pelo rompimento da compreensão teológica 

e metafísica do mundo social, propiciando o surgimento de movimentos com 

caráter emancipatório, a exemplo do movimento feminista. Nesse sentido, as 

correntes do feminismo contribuíram para uma releitura crítica das instituições 

sociais, apontando diferentes maneiras de sujeição e opressão a que as mulheres 

eram submetidas. Tal análise também abarcou uma perspectiva pós-moderna, 

apesar de não ser corrente a ideia de que se tenha superado as transformações 

sociais da modernidade e, por conseguinte, não se ter uma definição exata do 

termo.  

 

 O presente artigo, portanto, tendo como objetivo apresentar as teorias 

feministas como instrumento de análise do Direito, apresenta uma metodologia 

pautada na consulta bibliográfica nos campos da Sociologia, da Teoria do Direito e 

das Teorias Feministas. Assim, a trajetória dos feminismos é traçada, pontuando as 

reivindicações e as críticas de suas vertentes − liberal; socialista ou marxista; 

cultural ou da diferença; radical e, pós-moderno ou pós-estruturalista −, às 

instituições sociais, sobretudo, ao campo jurídico. Além disso, considerando que o 

Direito constrói e reproduz um discurso de poder, aprofunda-se o debate da visão 

crítica do Direito a partir do feminismo pós-moderno, que analisa a construção da 

linguagem como uma das formas de opressão dos sujeitos. Por último, questiona-

se como a perspectiva feminista é operada no contexto jurídico brasileiro. 

 

2. Críticas feministas às instituições sociais: uma breve trajetória 

  

A modernidade, período histórico que emergiu na Europa a partir do século 

XVII, é caracterizada pelo afastamento de uma visão teológica e metafísica de 

compreensão do mundo social, com o rompimento de crenças e costumes 

religiosos. Por esta razão, a substituição da tradição pelos postulados da 

racionalidade95, é uma característica que marca a modernidade como o palco do 

surgimento de movimentos com caráter emancipatório. 

 

 O movimento feminista é um exemplo disso. Com raízes ocidentais, surgiu 

da passagem do século XVIII para o século XIX, denunciando o patriarcado e, por 

conseguinte, reivindicando a igualdade entre homens e mulheres. Para esse 

marcante momento histórico, o patriarcado pode ser entendido como "uma forma 

                                                           
95 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. Tradução de Raul Fiker. São Paulo: Editora 
UNESP, 1991, p. 40. 
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de expressão do poder político"96. Contudo, tal significado não é unânime entre as 

teóricas feministas, haja vista que, com o desenvolvimento das dinâmicas sociais, 

tem se utilizado o termo dominação masculina, "com o patriarcado sendo uma de 

suas manifestações históricas"97. 

 

Essa dominação, que divide o mundo social e as suas atividades sob a força 

da ordem masculina98, pode ser observada por estruturas e mecanismos sociais 

mais impessoais e fluidos, em que, apesar de não se ter, necessariamente, 

restrições institucionalizadas99, continuam hierarquizando as diferenças de 

gênero.  

 

 Nesse sentido, uma visão geral sobre os feminismos permite a compreensão 

de que as diferenças entre homens e mulheres precisavam ser reconhecidas, mas 

não devem ser organizadas ou operadas segundo graus de subordinação. Dessa 

forma, considerando que a sujeição feminina é trabalhada de maneira distinta em 

cada corrente feminista − razão pela qual fala-se em feminismos, no plural −, vale 

ressaltar as contribuições e as críticas de suas vertentes para o contexto sócio-

jurídico.  

 

 O feminismo liberal, desenvolvido ao longo do século XIX, reivindicou o 

direito ao voto, a igualdade no matrimônio e a educação das mulheres. Esta última 

demanda era defendida por Mary Wollstonecraft100 que, em sua obra Vindication of 

the rights of woman (1792), criticou os processos de socialização que classificavam 

as mulheres como seres inferiores. Contrapondo-se a este argumento, o modelo 

liberal feminista apontou a necessidade de permitir às mulheres o 

desenvolvimento de suas capacidades humanas por meio do acesso aos direitos 

que só os homens podiam desfrutar.101Desse modo, a extensão dos ideais liberais − 

liberdade e igualdade de tratamento − às mulheres, era vista como fundamental 

para que fossem consideradas cidadãs.  

 

 O século XIX também abarcou o surgimento do feminismo socialista (ou 

marxista), que insere no debate a discussão da relação entre a desigualdade de 

gênero, a exploração sexual e a estrutura econômica capitalista. À época, Flora 

                                                           
96 SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. Gênero, patriarcado e violência. 1ª edição. São Paulo: 
Fundação Perseu Abramo, 2004, p. 53. 
97 MIGUEL, Luis Felipe; BIROLI, Flávia. Teoria política feminista: textos centrais. Vinhedo: Editora 
Horizonte, 2013, p.7. 
98 BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Tradução de Ladomination masculine por Maria 
Helena Kuhner. 2ª edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002, pp. 12-18. 
99 MIGUEL, Luis Felipe; BIROLI, Flávia. Teoria política feminista: textos centrais. Vinhedo: Editora 
Horizonte, 2013, p. 34. 
100 Principal expoente do modelo feminista liberal, Mary Wollstonecfrat é considerada como a 
fundadora do feminismo. 
101 JARAMILLO, Isabel Cristina. La crítica feminista al derecho. In: WEST, Robin. Género y teoría del 
derecho. Bogotá: Ediciones Uniandes, Instituto Pensar, Siglo del Hombre Editores, 2000, p. 114. 
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Tristan foi a autora responsável por vincular dois tipos opressão, a de classe e a de 

gênero.102 Esta perspectiva permite identificar tanto no capitalismo, quanto no 

Direito, uma reprodução do patriarcado, quando da divisão sexual do trabalho. 

Assim, o trabalho assalariado conferido ao homem e o cuidado doméstico, à 

mulher, justificaria a sujeição da esposa ao marido na esfera familiar.  

 

 A argumentação sobre a necessidade da igualdade de gênero foi substituída, 

no século XX, pela valorização da diferença. A partir dos estudos de Carol Gilligan, 

afirmou-se a distinção nos processos de socialização e de formação moral de 

homens e mulheres, demonstrando que os seus raciocínios seriam orientados por 

duas perspectivas distintas: a ética da justiça e a ética do cuidado.103Por esta razão, 

a obra In a diferente voice: psychological theory and women’s development (1982), 

contribuindo para a leitura de teorias políticas e jurídicas a partir de uma 

perspectiva de gênero, ressaltou e valorizou as diferenças femininas. 

Consequentemente, o feminismo cultural (ou da diferença), reclamando 

tratamento especial− e não mais em igualdade de condições −, visibilizou a falsa 

neutralidade do Direito.104 

 

 O estudo da diferença também é observado no feminismo radical, que tem 

como expoente a jurista Catherine Mackinnon. Esta corrente demonstra que a 

igualdade formal entre homens e mulheres não alterou a realidade da 

subordinação feminina na sociedade, apontando que a sexualidade constitui um 

lugar privilegiado de opressão dos homens sobre as mulheres. Nesse caso, sob uma 

leitura marxista, o ponto central de explicação da dominação masculina seria o 

patriarcado, em que as instituições − sociais, políticas, econômicas e jurídicas − 

estariam baseadas em linguagens, interesses e perspectivas essencialmente 

masculinas, modelando o desejo e se apropriando da sexualidade feminina.105 

 

 Diferentemente das abordagens supramencionadas, o feminismo pós-

moderno (ou pós-estruturalista) preocupou-se com a multiplicidade de 

identidades e subjetividades. As reflexões desta vertente partem de uma 

compreensão de gênero como fruto de um discurso de poder, que oprime os 

                                                           
102 No Brasil, a abordagem feminista marxista do patriarcado é inaugurada por Heleieth I. B. Saffioti. 
103 A ética da justiça, considerada tipicamente masculina, estaria baseada em um raciocínio 
abstrato, em que as decisões são tomadas com base em noções de justiça, respeitando direitos 
individuais e normas universais. Já a ética do cuidado, associado ao feminino, consistiria em um 
raciocínio contextual, já que as mulheres se perceberiam como integrantes das relações sociais e, 
dessa maneira, com o devido zelo e atenção, prezariam pela manutenção de relacionamentos 
pacíficos. GILLIGAN, C. In a diferente voice: psychological theory and women’s development. 
Cambridge, Massachusetts and London: Harvard University Press, 1982, pp. 100-105. 
104 FACCHI, Alessandra. El pensamiento feminista sobre el Derecho. Un recorrido desde Carol 
Gilligan a Tove Stang Dahl. Academia: revista sobre enseñanza del Derecho de Buenos Aires, ano 3, 
n. 6, primavera 2005, pp. 32-33. 
105 MACKINNON, Catherine Alice. Hacia una teoría feminista del Estado. Tradução de Eugenia 
Martín. Valencia: Ediciones Cátedra, 1995 [1989], pp. 23-42. 
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indivíduos por meio das noções de feminino e masculino. Nesse sentido, a autora 

Judith Butler106 tensiona as concepções de sexo e gênero, pois ambos seriam um 

produto das relações sociais e culturais dos indivíduos, não havendo uma 

característica inerente ao ser humano que o definisse segundo o binarismo 

homem/mulher. Portanto, provoca-se a desconstrução da neutralidade e da 

naturalidade das convenções sobre sexo, gênero e sexualidade presentes na ordem 

sócio-jurídica.  

 

 Diante dessa breve contextualização, pode-se observar que a construção 

dos sujeitos e a sua relação com a sociedade não estariam mais pautadas em uma 

ordem divina, mas sob uma perspectiva humana, centrada na razão. Não haveria 

mais uma lógica transcendente que determina o sentido do ser e o 

desenvolvimento de papéis sociais para homens e mulheres, mas uma constante 

releitura e reconstrução dos espaços sociais e de quem deles participam. 

 

 Todavia, a discussão de que o Direito não é mais um "dado de Deus" para a 

modernidade, não foi suficiente107, pois apesar da racionalidade como a matéria 

passou a ser tratada, ainda estaria distante da realidade social, principalmente, 

vivenciada pelas mulheres. Por esta razão, considerando que o Direito é 

majoritariamente criado e operado por homens, necessária se fez a sua análise a 

partir de uma perspectiva feminista, para dialogar sobre a complexidade da vida 

em sociedade.  

 

 Nesse sentido, as teorias feministas serviram como instrumento de análise 

do Direito108, razão pela qual são conhecidas como Teorias Feministas do Direito 

(Feminist Legal Theory).109 Esta disciplina passou a ser desenvolvida a partir da 

década de 1970, configurando um "pensamento crítico sobre as epistemologias 

jurídicas e os fundamentos filosóficos que embasaram o pensando jurídico 

ocidental na modernidade"110, aproximando-se da chamada "teoria crítica"111. 

                                                           
106 BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Tradução de Renato 
Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003 [1990]. 
107 MIAILLE, Michel. Introdução crítica ao Direito. 3ª edição. Tradução de Ana Prata. Lisboa: 
Editorial Estampa, 2005, p. 249. 
108 Diferentes são as críticas direcionadas ao Direito, a depender da escolha da corrente feminista 
para a análise − feminismo liberal, feminismo socialista ou marxista, feminismo cultural ou da 
diferença, feminismo radical e feminismo pós-moderno ou pós-estruturalista.  
109 A Teoria Feminista do Direito também é denominada de Teoria Jurídica Feminista (Feminist 
Jurisprudence) por algumas autoras, como Catherine Mackinnon. 
110 CAMPOS, Carmen Hein de. Razão e sensibilidade: teoria feminista do direito e Lei Maria da 
Penha. In: ______. (Org.). Lei Maria da Penha comentada em uma perspectiva jurídico-feminista. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2011, pp. 1-12. 
111 RABENHORST, Eduardo Ramalho. O feminismo como crítica do direito. Revista Eletrônica Direito 
e Política. UNIVALI, Itajaí, n.3, v.4, 3º quadrimestre, 2009, p. 23. 
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 Portanto, as perspectivas feministas sobre o mundo social ressaltaram as 

desigualdades entre homens e mulheres, em que cada corrente dos feminismos 

puderam aprofundar o debate sobre as formas de sujeição da mulher a uma ordem 

social, jurídica, política e econômica marcadamente masculina. Contudo, 

considerando que o Direito constrói e reproduz um discurso de poder, seguem 

alguns apontamentos da visão crítica do Direito a partir do feminismo pós-

moderno, que analisa a construção da linguagem como uma das formas de 

opressão dos sujeitos.  

  

3. Teoria feminista pós-moderna do Direito 

 

A pós-modernidade, como o termo sugere, aparenta a ideia de que se está 

diante de uma nova e diferente ordem social. No entanto, há controvérsias. De 

acordo com Butler, 
 
(...) é preciso dizer que o pós-moderno não se confunde com o 
novo; afinal, a busca do “novo” é a preocupação do alto 
modernismo; quando mais não seja, o pós-moderno lança dúvidas 
sobre a possibilidade de um “novo” que não esteja de alguma 
forma já implicado no “velho”112. 

 

 De igual maneira, nas palavras de Anthonny Giddens, "nós não nos 

deslocamos para além da modernidade, porém estamos vivendo precisamente 

através de uma fase de sua radicalização"113. Desse modo, embora o mundo 

ocidental propicie, de alguma forma, a emancipação e a autonomia dos sujeitos, as 

novas dinâmicas sociais ainda não teriam inaugurado um novo período histórico.  

 

 Não obstante, "pós-moderno" é um termo utilizado para identificar algumas 

teóricas feministas114, haja vista que a teoria feminista pós-moderna se orientou 

sob uma perspectiva de desconstrução dos sujeitos e a teoria feminista pós-

moderna do Direito, sob a desmistificação do aspecto masculino da ciência jurídica. 

Ambas as teorias possuem elementos que se entrecruzam, na medida em que se 

opõem a noção de um sujeito universal e buscam analisar como o Direito cria 

subjetividades e posições sociais para homens e mulheres.115 

 

 Nesse sentido, o olhar está voltado para a multiplicidade de subjetividades. 

Segundo Isabel Jaramillo (2000,120), a teoria feminista pós-moderna se apresenta 

como antiessencialista de gênero. É a ideia de que o sujeito não é mais que uma 
                                                           
112 BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Tradução de Renato 
Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003 [1990], p. 16. 
113 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. Tradução de Raul Fiker. São Paulo: 
Editora UNESP, 1991, p. 40.  
114 Judith Butler e Iris Marion Young, por exemplo.  
115 SMART, Carol. La teoria feminista y el discurso jurídico. In: BIRGIN, Haydée (comp.) El Derecho 
en el género y el género en el Derecho. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2000, pp.32-33. 
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construção social, não tendo nenhuma essência ou característica inerente que o 

defina. O seu ser individual seria "o resultado de interações sociais que se refletem 

e se criam na linguagem, construção social por excelência"116. 

 

 Um exemplo disso é colocado por Butler, em sua obra Problemas de gênero: 

feminismo e subversão da identidade (2003)117, ao mencionar que as noções de sexo 

e gênero não correspondem a um processo estático, mas fluido. Nesse caso, não 

seria correto afirmar que o gênero é definido pelo sexo, por ser aquele um 

"fenômeno inconstante e contextual", que não pressupõe um ser definido, "mas um 

ponto relativo de convergência entre conjuntos específicos de relações, cultural e 

historicamente convergentes"118.  

 

 Além disso, considerando que a linguagem é um instrumento de poder, 

Butler119 afirma: 

 
Não sei o que é pós-modernismo120, mas tenho alguma idéia do 
que possa significar submeter noções do corpo e da materialidade 
a uma crítica desconstrutiva. Desconstruir o conceito de matéria 
ou de corpo não é negar ou recusar ambos os termos. Significa 
continuar a usá-los, repeti-los, repeti-los subversivamente, e 
deslocá-los dos contextos nos quais foram dispostos como 
instrumentos do poder opressor. 

 

 A perspectiva da desconstrução, sobretudo, no que diz respeito a linguagem, 

é a que caracteriza tal corrente como pós-estruturalista. Nesse sentido, 

questionando a ideia de um Direito neutro, objetivo, imparcial e racional, os 

estudos pós-estruturalistas confrontam o essencialismo de gênero que, criado por 

meio de dualismos, apontam tal normatização como a fonte das formas de 

opressão.  

 

                                                           
116 JARAMILLO, Isabel Cristina. La crítica feminista al derecho. In: WEST, Robin. Género y teoría del 
derecho. Bogotá: Ediciones Uniandes, Instituto Pensar, Siglo del Hombre Editores, 2000, pp. 120-
121.Tradução livre. 
117 Essa obra é considerada o marco para a Teoria Queer, responsável por questionar a existência de 
uma ordem normativa pautada em dois sexos, dois gêneros e apenas uma sexualidade. 
118 BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Tradução de Renato 
Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003 [1990], p.29. 
119 BUTLER, Judith. Fundamentos contingentes: o feminismo e a questão do "pós-modernismo". 
Cadernos Pagu, n. 11, 1998, pp. 11-42; pp. 25-26. 
120 Giddens diferencia pós-modernismo de pós-modernidade. Para o autor, o termo pós-
modernismo "é mais apropriado para se referir a estilos ou movimentos no interior da literatura, 
artes plásticas e arquitetura", pois "diz respeito a aspectos da reflexão estética sobre a natureza da 
modernidade". GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. Tradução de Raul Fiker. São 
Paulo: Editora UNESP, 1991, p. 56.  
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 Frances Olsen, em El sexo del derecho121, parte da constatação de que desde 

o modelo liberal clássico, o pensamento ocidental se estruturou em torno de 

dualismos ou pares opostos: ativo/passivo, racional/irracional, objetivo/subjetivo, 

cultura/natureza, universal/particular. Os primeiros termos seriam culturalmente 

associados ao masculino e os segundos, ao feminino, estando sexualizados e 

hierarquizados. Assim, essa bipolarização teria contribuído para limitar o acesso e 

a influência das mulheres no Direito, já que este é identificado com o lado 

masculino dos dualismos.122 

 

 A autora escreve, entretanto, que o Direito não é uma construção racional 

como a ciência jurídica propõe, tampouco que é masculino. O Direito não teria uma 

natureza imutável. Ele seria uma atividade humana, uma prática social, que tem 

sido operada majoritariamente por homens e que, por este motivo, as 

características culturalmente associadas ao masculino seriam ressaltadas e 

valorizadas, em detrimento das características associadas ao feminino. Estas, por 

sua vez, não teriam sido eliminadas, mas sim invisibilizadas. Dessa forma, afirma 

que o Direito é tão irracional, subjetivo, concreto e particular como também 

poderia ser racional, objetivo, abstrato e universal.123 

 

 As normas são muito específicas e contextuais para que o Direito seja 

considerado como universal. Elas são aplicadas a poucos casos se comparadas com 

os princípios, mas ainda assim o Direito seria mais personalizado e contextual, do 

que abstrato e universal. O Direito também não oferece nenhum fundamento 

racional para a escolha de qual direito deve ser reconhecido e protegido em cada 

caso particular. De igual modo, o Direito não poderia ser objetivo, pois cada 

decisão legal se baseia em razões políticas, que, por definição, não podem ser 

dotadas de objetividade.124 

 

 Olsen125 afirma, então, que "ser irracional é racional e a objetividade é 

necessariamente subjetiva"126, apontando que o objetivo mais fundamental da 

teoria jurídica crítica seria o de trazer à luz que os campos do Direito são 

constituídos por todos esses componentes. É impossível, segundo Olsen, separar o 

Direito da moral, da política e do resto das atividades humanas, porque todas elas 

integram a complexidade da vida em sociedade.127 

 

                                                           
121 OLSEN, Frances. El sexo del derecho. In RUIZ, Alicia E. C. (comp.). In Identidad feminina y discurso 
jurídico. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2000, pp. 25-42. 
122 Idem, pp. 25-26. 
123 Id. Ibid., p. 38. 
124 Id. ibid., pp. 39-40. 
125 Id. ibid, p. 33. 
126 Tradução livre. 
127 OLSEN, Frances. El sexo del derecho. In RUIZ, Alicia E. C. (comp.). In Identidad feminina y discurso 
jurídico.Buenos Aires: Editorial Biblos, 2000, pp. 41-43. 
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 Outra análise do discurso jurídico que convém ressaltar é a de Carol Smart, 

que mapeia a teoria feminista do Direito128 concentrando-se em dois argumentos 

que se entrecruzam. O primeiro examina como o Direito tem gênero e o segundo, 

como o Direito constitui um processo de criação de gênero. Para tanto, a análise do 

primeiro argumento se divide em três tópicos: o Direito é sexista, o Direito é 

masculino e, o Direito tem gênero.129 

 

O Direito coloca a mulher em uma posição de desvantagem em relação ao 

homem. Ocorre que a qualificação do Direito como sexista pressupõe que a 

diferenciação sexual é parte da estrutura binária da linguagem, de modo que 

"sexismo" constitui um meio de redefinir e reinterpretar a ordem normativa do 

Direito e não uma modalidade de análise. Apesar disso, Smart adverte que pensar 

no fim das diferenças é construir uma cultura sem gênero130, podendo recair na 

invisibilização das particularidades das demandas das mulheres.  

 

 O enfoque de que o Direito é masculino, por sua vez, não se justificaria no 

fato do campo jurídico ser constituído predominantemente por homens, mas 

porque os ideais de neutralidade, objetividade e racionalidade, por exemplo, 

identificados como masculinos, são considerados valores universais. Nesse caso, 

quando uma mulher e um homem se apresentam ao sistema jurídico, o Direito 

aplica o mesmo critério objetivo para ambos, mas a diferença reside em que tais 

critérios são masculinos. Desse modo, pleitear por igualdade, neutralidade e 

objetividade seria insistir que o sujeito feminino seja julgado segundo os valores 

do masculino.131 

 

 Nesse caso, se o Direito é tomado como uma unidade (masculina), sem se 

preocupar com as suas contradições internas, pressupõe-se que qualquer sistema 

instituído sobre valores universais serviria a interesses masculinos, dos homens, 

como se fossem uma única categoria de análise. Entretanto, pensar tão somente em 

uma divisão binária (masculino/feminino), mais uma vez, esconde as 

especificidades intragênero.132 É preciso considerar os marcadores sociais da 

diferença, pois gênero, raça, classe, idade, religião e sexualidade não são categorias 

que devem ser somadas, mas vistas sob o prisma da interseccionalidade.  

 

 O Direito, portanto, não oprime as mulheres por ser masculino ou sexista, 

mas por funcionar como uma estratégia criadora de gênero, ou seja, tentar 

                                                           
128 Carol Smart utiliza o termo "Teoria Feminista Sócio-jurídica". 
129 SMART, Carol. La teoria feminista y el discurso jurídico. In: BIRGIN, Haydée (comp.) El Derecho 
en el género y el género en el Derecho. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2000, p.32-33. 
130 Idem, pp.35-36. 
131 Id. Ibid., pp.36-37. 
132 SMART, Carol. La teoria feminista y el discurso jurídico. In: BIRGIN, Haydée (comp.) El Derecho 
en el género y el género en el Derecho. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2000, pp.37-38. 
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estabelecer sistemas rígidos de significados. Nesse sentido, em vez de partir de um 

referencial empírico dotado de gênero, é preciso observar o Direito como uma 

tecnologia social produtora de gênero133. Assim, o Direito pode ser encarado como 

instrumento que fixa as noções de masculino e feminino como pares opostos, as 

quais os próprios indivíduos acabam se associando.134 

  

A teoria feminista pós-moderna ou pós-estruturalista requer, então, a 

compreensão de que o Direito opera, ao mesmo tempo, com valores associados 

tanto ao masculino, quanto ao feminino, embora aquele possa, na maioria dos 

casos, se sobrepor a este. E, além disso, chama atenção para a relação entre Direito 

e gênero. Não em uma ideia de que o Direito possa transcender o gênero135, mas 

como este opera dentro do campo jurídico e, por conseguinte, como o Direito opera 

na produção da subjetividade. Assim, desafiando o próprio conceito de sujeito, 

abre caminho para o reconhecimento das várias possibilidades de existência do ser 

social. 

 

 Diante disso, indaga-se: como as teorias feministas são operadas no campo 

jurídico no contexto brasileiro? É o que se passa a expor.  
 

4. Perspectivas feministas no ensino e na prática jurídica no Brasil: 
tentativas e impasses 
 

Se o Direito participa da produção das identidades, é preciso incluir 

"gênero" em seu ensino. De acordo com Marisol Revoredo136 isso poderia ser feito 

de duas formas: uma mudança de cima para baixo e uma mudança de baixo para 

cima. A primeira consistiria na reelaboração da estrutura curricular das 

faculdades, com o objetivo de formar operadoras e operadores do Direito que 

questionem uma ordem sexista e que estendam essa bagagem cultural para a 

criação e a aplicação das normas. A segunda refere-se a atuação das docentes e dos 

docentes, que deveriam trazer esse debate para a sala de aula, inclusive propondo 

disciplinas que tratem sobre gênero e sexualidade137.  

                                                           
133 Sobre essa análise ver: LAURETIS, Teresa de. Technologies of gender, Indiana University Press, 
1987, pp. 1-30. 
134 SMART, Carol. La teoria feminista y el discurso jurídico. In: BIRGIN, Haydée (comp.) El Derecho 
en el género y el género en el Derecho. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2000, pp. 39-41. 
135 Idem, p.40. 
136 REVOREDO, Marisol Fernández. Usando el género para criticar al Derecho. In: Derecho PUCSP, n. 
59, 2006, p. 368. 
137 São exemplos de disciplinas da graduação em Direito: Gênero, Sexualidade e Direito (FGV – RJ) e 
Direito e Feminismos (UFSC), que podem ser acessadas em 
<http://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/u1882/ementa_-_eletiva_-
_genero_sexualidade_e_direito.pdf> e <http://ccj.ufsc.br/files/2017/03/DIR6001-Direito-e-
Feminismos-20171.pdf>, respectivamente.  
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 Esse exercício já é uma prática em algumas das universidades brasileiras. 

Conforme a pesquisa de Céli Regina Pinto138, os estudos sobre gênero e feminismo 

no Brasil tornam-se mais comuns na década de 1970, quando intelectuais formam 

grupos de estudos, núcleos de pesquisa sobre as mulheres e, mais tarde, grupos de 

trabalhos em eventos acadêmicos de grande porte. A autora ressalta, no entanto, 

que essa prática era comum a poucos cursos – Ciências Sociais, Letras e Educação – 

tendo dificuldade de se inserir em outras áreas, bem como em se institucionalizar 

enquanto disciplinas obrigatórias, aparecendo, na maioria das vezes, como 

disciplinas optativas/eletivas decorrentes de pesquisas em andamento139.  

 

Experiência atuais permitem observar que gênero e sexualidade ainda não 

são temas bem recepcionados dentro da academia, tendo em vista que, quando 

jovens, crianças e adolescentes não encontram esse espaço de discussão no âmbito 

escolar. Assim, o ingresso de ações judiciais contra docentes acusados de 

propagarem "ideologia de gênero"140, as tentativas de censura a pesquisa e a 

necessidade de escoltas policiais para a defesa de teses e dissertações, são reflexos 

de um cenário marcado pelo silenciamento ou cerceamento de falas que divergem 

da cultura hegemônica − masculina, branca, heterossexual e cristã. 

 

 Contra essas formas de opressão, especificamente, sobre as mulheres, a 

autora Isabel Jaramillo, seguindo o Feminist Legal Methods de Katherine Barlett, 

sugere a "criação de consciência". Esse método corresponde a criação de uma 

consciência coletiva a partir das experiências e das demandas das mulheres, 

mobilizando-as em prol da criação ou da modificação de legislações específicas.141 

Essa mobilização coletiva pôde ser observada no Brasil, após a redemocratização, 

quando diversos movimentos de mulheres se organizaram em torno de propostas 

como o direito ao aborto legal e a uma vida sem violência.142 Ocorre que esses dois 

temas ainda estão em pauta, demonstrando que o passo inicial já foi dado, mas as 

mulheres persistem na luta pela efetivação dos seus direitos.   

                                                           
138 PINTO, Céli Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil. São Paulo: Editora Perseu 
Abramo, 2003, pp. 85-89. 
139 Sobre a origem dos estudos feministas e de gênero no Brasil ver PINTO, Céli Regina. Uma 
história do feminismo no Brasil. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2003. 
140 De acordo com Jimena Furlani, Doutora em Educação, não existe "ideologia de gênero". Este 
termo foi criado pela parte conservadora da Igreja Católica e pelos movimentos pró-vida e pró-
família. Em 2015, no entanto, as discussões sobre a inclusão das temáticas de gênero e sexualidade 
nos planos de educação − em nível municipal, estadual e nacional −trouxeram à pauta a suposta 
doutrinação de crianças e jovens contra os valores morais (cristãos) e, por conseguinte, 
reacenderam o debate sobre o Programa Escola Sem Partido. Para saber mais sobre a "ideologia de 
gênero" e o Programa Escola Sem Partido, ver os seguintes sítios eletrônicos: 
<https://apublica.org/2016/08/existe-ideologia-de-genero/> e 
<https://www.programaescolasempartido.org/>. 
141 JARAMILLO, Isabel Cristina. La crítica feminista al derecho. In: WEST, Robin. Género y teoría del 
derecho. Bogotá: Ediciones Uniandes, Instituto Pensar, Siglo del Hombre Editores, 2000, p. 127. 
142 PINTO, Céli Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil. São Paulo: Editora Perseu 
Abramo, 2003, pp. 79-84. 
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 Em se tratando do aborto, em casos de estupro e de risco de vida da 

gestante, a permissão legal encontra-se disposta no artigo 128, incisos I e II, do 

Código Penal, desde a década de 1940.Essa permissão legal se estendeu, somente 

em 2012, aos casos de gestação de feto anencefálico, consagrada no julgamento da 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 54/2004, pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF). Contudo, o que as mulheres requerem é a 

descriminalização da interrupção da gravidez até a décima segunda semana de 

gestação (ADPF 442/2017), para que possam aceder ao aborto legal e seguro e 

gozar de seus direitos reprodutivos, reconhecidos como Direitos Humanos na 

Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, realizada no Cairo, 

em 1994. 

 

 Além disso, a temática acima coloca em questão o fato do Direito ser 

operado majoritariamente por homens, pois eles são a maioria nos sistemas 

Legislativo, Executivo e Judiciário, decidindo sobre os assuntos que perpassam a 

vida das mulheres. Em relação a ADPF 442, no entanto, tendo como relatora a 

Ministra Rosa Weber e como presidente do STF, a Ministra Carmem Lúcia, espera-

se que o tema alcance mais visibilidade na pauta do Supremo, visto que elas 

aparentam entender a urgência da demanda. Essa não é a mesma expectativa que 

se tem, por exemplo, no tocante a aplicação da Lei Maria da Penha (Lei nº 

11.340/2006), já que apenas 37,3% dos cargos da magistratura são ocupados por 

mulheres143 e que o país possui apenas cento e doze varas especializadas em 

violência doméstica e familiar, em que mais da metade está localizada nas capitais 

dos estados144.  

 

 Esses dados refletem o desamparo das mulheres vítimas de violência de 

gênero em termos estruturais, incluindo a rede de servidores públicos que atuam 

na área. Embora a atuação de mulheres nos juizados especializados não signifique 

um tratamento diferenciado, sensível as demandas e particularidades femininas, o 

julgamento de um caso de violência doméstica ocorrido na comarca de 

Guarulhos/SP, chamou a atenção nas redes sociais em março do corrente ano. No 

caso em tela, o juiz absolveu o pai de uma adolescente de 13 anos, acusado de ter 

agredido a filha com fio elétrico e de ter cortado os seus cabelos, ao descobrir que 

ela tinha perdido a virgindade. Na sentença, o juiz afirmou que o pai exerceu o seu 

                                                           
143 FREIRE, Tatiana. Mulheres representam 37,3% dos magistrados em atividade em todo o país. 
Notícia publicada em 08 mar. de 2017, às 14h. Conselho Nacional de Justiça. Agência CNJ de Notícias. 
Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84432-percentual-de-mulheres-em-atividade-
na-magistratura-brasileira-e-de-37-3> Acesso em: 08 jan. de 2018. 
144 BANDEIRA, Regina. Juizados de violência doméstica ainda são insuficientes no interior do país. 
Notícia publicada em 07 mar. de 2017, às 09h. Conselho Nacional de Justiça. Agência CNJ de Notícias. 
Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84405-juizados-de-violencia-domestica-ainda-
sao-insuficientes Acesso em: 08 jan. 2018.  
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poder de correção e que, quanto ao corte de cabelo, não teve a intenção de 

humilhar a filha, mas de protegê-la, criando um meio da mesma não sair de casa145. 

 

 Esse é um dos exemplos que a Rede Feminista de Juristas (DeFEMde) visa 

combater, mediante a criação de estratégias e teses jurídico-feministas para a 

defesa e a garantia das mulheres em todos os campos do Direito. Criada em 2016, 

em São Paulo, a Rede propõe que se adote uma perspectiva alternativa à dogmática 

tradicional, pois 

  
(...) entende que o positivismo e a dogmática tradicional não 
conseguem tratar a discriminação das mulheres nem oferecer 
segurança e confiança para que as vítimas de violações de seus 
direitos obtenham reparação. Avaliamos que não existe o 
reconhecimento bastante de que a condição da mulher é 
diferente da do homem, nem no ordenamento, nem na 
prática jurisdicional e/ou legislativa, nem na política. 
(...) 
A DeFEMde não compactua com a ilusão de neutralidade dos 
operadores do direito, pois deixar de abordar a discriminação 
contra as mulheres não a elimina; pelo contrário, a reforça. 
Entendemos que o direito deve ser utilizado para atingirmos uma 
sociedade mais justa e igualitária, o que só é possível por meio da 
maior participação das mulheres em posições de poder e 
liderança, na produção, na aplicação e na avaliação do direito. 
Concretamente, queremos mais mulheres feministas em 
carreiras públicas, escritórios de advocacia, cargos políticos e na 
academia, com base na percepção de que a desigualdade de poder 
entre homens e mulheres tem origem estrutural.146 (grifos 
nossos) 

 

 Nas redes sociais147, a comunidade conta com pouco mais de quinze mil 

seguidores, entre operadoras do Direito e pessoas que se interessam em uma 

abordagem feminista da ciência jurídica. Esse projeto ainda está distante da escola 

escandinava Women's Law, criada na década de 1980, com as contribuições de 

Tove Stang Dahl. Com enfoque sócio-jurídico, o "Direito das Mulheres" se 

apresentou como uma ciência descritiva, orientada a compreender e a explicar as 

implicâncias de gênero contidas no Direito e, ao mesmo tempo, como uma ciência 

crítica que se colocou em uma perspectiva ética e política de reforma do 

                                                           
145 __________. Justiça de SP absolve pai que espancou filha com fio de TV: 'apenas proteção'. G1. 
Notícia publicada em 19 set. de 2017, às 10h55min e atualizada em 21 set. de 2017, às 14h04min. 
Disponível em: < https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/justica-de-sp-absolve-pai-que-espancou-
filha-com-fio-de-tv-apenas-protecao.ghtml Acesso em: 08 jan. de 2018. 
146__________. Dos Ministérios ao Judiciário, precisamos de mais mulheres feministas no Direito. 
Notícia publicada em 20 jul. de 2016. Rede Feminista de Juristas (DeFEMde). Disponível em 
https://defemde.com.br/. Acesso em: 08 jan. de 2018. 
147 A página da DeFEMde pode ser acessada na página do Facebook a partir do seguinte endereço 
eletrônico: <https://www.facebook.com/DeFEMde/>. 
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Direito.148E apesar desse olhar ser incipiente no Brasil, a DeFEMde já começou a 

trilhar os caminhos para pensar como todos os campos do Direito incidem sobre as 

mulheres. 

 

 Por fim, Smart149 afirma que o sexismo é também um problema de 

linguagem, que pode ser transformado por meio de programas de reeducação, 

acompanhados de políticas que ocultem os símbolos e signos que manifestam a 

diferença (masculino − o − e feminino − a). No caso da língua portuguesa, o 

vocábulo "o" é redutor de gênero, abrangendo tanto o masculino, quanto o 

feminino. Assim, seguindo a proposta de Smart, seria preciso adotar uma 

linguagem não sexista para diminuir o tratamento discriminatório concretizado 

por meio da fala e da escrita no só, mas também no âmbito do Direito. Essa 

proposta pode ser observada no Brasil por meio do "Manual para o uso de uma 

linguagem não sexista. O que bem se diz bem se entende"150, publicada pela 

Secretaria de Políticas para as Mulheres do Rio Grande do Sul, no ano de 2014.  

 

 As teorias feministas do Direito, portanto, entendem que a fala sobre os 

sujeitos não é homogênea e precisa ser plural. Nesse sentido, considerando que o 

sujeito se constitui no discurso, a perspectiva feminista da ciência jurídica não está 

mais tão somente responsável pela crítica às instituições sociais que oprimem as 

mulheres, mas pela própria produção de conhecimento. Desse modo, entre 

tentativas e impasses, o cenário jurídico brasileiro segue na luta contra as formas 

de dominação e opressão, aguardando uma teoria feminista do Direito de acordo 

com o seu contexto social.  

 
5. Considerações finais 

 O afastamento de uma compreensão teológica do mundo social propiciou, 

na modernidade, que as perturbações da vida privada fossem questionadas a partir 

de uma reflexão crítica e emancipatória. Nesse sentido, o movimento feminista 

apresentou diferentes percepções sobre as formas de opressão a que as mulheres 

estão submetidas, revelando que as instituições sociais, políticas, econômicas e 

jurídicas são operadas por uma ordem essencialmente masculina. Desse modo, as 

teorias feministas foram de encontro a todas as relações sociais passíveis de serem 

transformadas em recursos de dominação.  

                                                           
148FACCHI, Alessandra. El pensamiento feminista sobre el Derecho. Un recorrido desde Carol 
Gilligan a Tove Stang Dahl. Academia: revista sobre enseñanza del Derecho de Buenos Aires, ano 3, 
n. 6, primavera 2005, pp. 44-47. 
149 SMART, Carol. La teoria feminista y el discurso jurídico. In: BIRGIN, Haydée (comp.) El Derecho 
en el género y el género en el Derecho. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2000. 
150 O referido manual está disponível para download em: 
<http://www.spm.rs.gov.br/upload/1407514791_Manual%20para%20uso%20n%C3%A3o%20se
xista%20da%20linguagem.pdf>. Acesso em: 08 jan. de 2017. 
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 Em se tratando do Direito, as teorias feministas serviram como um 

importante instrumento de análise, demonstrando que a ciência jurídica, operada e 

construída majoritariamente por homens, está inserida em uma cultura sexista e 

patriarcal, que norteia a sua aplicação. E, além disso, revelaram que o próprio 

poder regulatório do Direito constitui um processo produtor de identidades e 

subjetividades fixas, que constrói os sujeitos a partir de suas noções de 

masculinidade e feminilidade.  

 

 Portanto, a abordagem feminista sugere a reformulação do Direito, baseada 

em uma epistemologia jurídica que não siga o sentido de um sujeito hegemônico, 

mas que esteja atenta a multiplicidade de identidades, incluindo diferentes vozes 

ao debate. Nesse caso, seria preciso direcionar a atenção mais para os sujeitos, do 

que para o conteúdo das normas. Somente assim, a fragmentação das teorias 

feministas poderia refinar o olhar jurídico para as particularidades dos indivíduos, 

especialmente, das mulheres. 
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RESUMO: O debate proposto por Álvaro de Vita acerca da internacionalização do 
princípio rawlsiano de justiça distributiva serve como justificativa teórica para a 
implementação da justiça global, na medida em que fundamenta a aplicabilidade 
do princípio distributivo de justiça à estrutura básica da sociedade global. O 
liberalismo igualitário de recorte cosmopolita apresentado por Vita justifica a 
necessidade de reforma do arranjo institucional da globalização neoliberal (a 
saber, as instituições do direito internacional econômico), que exercem um 
significativo papel na distribuição injusta dos recursos e oportunidades ao redor 
do planeta, aprofundando o abismo de desigualdade que divide o Norte e o Sul 
global. 
 
ABSTRACT: The debate on the internationalization of the Rawlsian principle of 
distributive justice, proposed by Álvaro de Vita, represents a plausible justification 
for the implementation of the ideal of global justice, insofar as it underpins the 
applicability of the distributive justice principle to the basic structure of global 
society. Thus, the cosmopolitan egalitarian-liberalism presented by Vita justifies 
the necessity of reform of the institutional arrangement of neo-liberal 
globalisation, most notably, the institutions of international economic law, which 
play a significant role in the unjust distribution of resources and opportunities 
throughout the planet, deepening the gap of inequality that divides the global 
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1. Introdução 

A teoria da justiça internacional de Rawls apresenta um teor nacionalista 

típico do enquadramento Keynesiano-Westfaliano151, razão pela qual não admite a 

possibilidade de uma justiça global. Com o advento da globalização, no entanto, os 

efeitos transnacionais da liberalização da economia provocaram o aumento da 

interdependência entre os países, e, consequentemente, o gradual esfacelamento 

deste enquadramento, que cedeu espaço a teorias cosmopolitas comprometidas 

com a extensão do princípio de justiça distributiva de Rawls ao âmbito da 

sociedade internacional. 

 

 Neste contexto, em virtude da continuidade da assimetria socioeconômica 

existente entre países desenvolvidos (Primeiro Mundo) e países em 

desenvolvimento (Terceiro Mundo), o interesse de acadêmicos do direito 

internacional na busca pela justiça global tem aumentado. A partir do debate 

proposto por Vita acerca da possibilidade de globalização do princípio Rawlsiano 

da justiça distributiva, o presente artigo buscará fundamentar, a partir de uma 

perspectiva cosmopolita crítica da globalização neoliberal, a necessidade de 

reforma da estrutura básica da sociedade global (o arranjo institucional vigente), 

responsável pela distribuição global injusta de recursos e oportunidades. No caso 

em tela, o paradigma do liberalismo igualitário de recorte cosmopolita proposto 

por Vita servirá para justificar a reforma das instituições econômicas 

internacionais (FMI, Banco Mundial e OMC), responsáveis pelo enfraquecimento da 

soberania econômica e do poder regulatório dos países do terceiro mundo, bem 

como pelas mazelas do subdesenvolvimento que afligem diariamente a população 

periférica e excluída do sistema internacional. O artigo buscará reproduzir o 

referido debate de modo a compreender a natureza e a consistência do 

posicionamento de Vita. 

                                                           
151 A expressão “enquadramento Keynesiano-Westfaliano” foi desenvolvida por Nancy Fraser 
(2009) para explicar os pressupostos teóricos que embasavam as concepções de justiça no período 
anterior à globalização (1945-1970). Segundo Fraser (2009, p. 11), no auge da social democracia, as 
discussões acerca da justiça aconteciam normalmente no interior dos Estados territoriais 
modernos, e concerniam, necessariamente, às relações entre cidadãos de uma mesma nação. Por 
esta razão, tais discussões deveriam submeter-se ao debate dentro dos públicos nacionais e 
contemplar reparações pelos Estados nacionais. Em outras palavras, de acordo com Fraser (2009, 
p. 12), o modelo social-democrático promovido pelo keynesianismo direcionava as reivindicações 
por redistribuição da riqueza nacional por meio de intervenção estatal para a mitigação 
desigualdades econômicas dentro dos Estados territoriais. Percebe-se, assim, que o âmbito 
doméstico era completamente separado do âmbito internacional, colocando o Estado territorial 
moderno (Westfaliano) como a unidade de justiça por excelência, e os cidadãos nacionais como os 
“sujeitos concernidos”. 
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2. Direito internacional e a dimensão ético-normativa da globalização 

 

O fenômeno da globalização está transformando de modo significativo as 

relações entre os Estados nacionais, as organizações internacionais e os demais 

atores do sistema internacional. Dentre outros objetivos, a agenda da globalização 

tem buscado incorporar países em desenvolvimento (e suas regiões não 

capitalistas) à totalidade da economia global. Em tese, conforme anunciado, esta 

incorporação – que acontece em considerável medida por meio do direito 

internacional econômico e suas instituições – deveria trazer benefícios e 

desenvolvimento aos países do Terceiro mundo, não somente pelo argumento dos 

ganhos do comércio e do investimento estrangeiro direto, mas também devido à 

garantia de maior segurança jurídica provocada pela maior institucionalização das 

relações econômicas em nível internacional e pela consolidação dos regimes 

democráticos em muitos países do terceiro mundo (reforçando a primazia do rule 

of law). Todavia, com limitado poder político de barganha, os países do terceiro 

mundo (rule takers da economia política internacional), têm enfrentado pressões 

irresistíveis para aderir a regras que ignoram suas particularidades econômicas, 

políticas e sociais e que restringem suas capacidades para formular políticas 

adequadas a suas necessidades de desenvolvimento. Somando-se a isso, a falta de 

participação efetiva dos países em desenvolvimento no processo de law-making 

internacional e o consequente conteúdo assimétrico das próprias regras 

substantivas dos regimes internacionais permitem concluir que a legalização das 

relações econômicas implementadas no âmbito do direito internacional econômico 

da globalização neoliberal não trouxe os benefícios anunciados aos países em 

desenvolvimento.  

 

 Algumas críticas mais contundentes do fenômeno da globalização vão além 

e consideram que a globalização foi prejudicial aos países em desenvolvimento,152 

o que se confirma se levados em consideração os alarmantes níveis de 

desigualdade internacional, manifesta hoje em dia na realidade mundial da 

pobreza e na natureza contínua do subdesenvolvimento nas regiões periféricas do 

capitalismo.153 Segundo Chimni (2003, 2004), por exemplo, os agentes econômicos 

propulsores da globalização (que ele denomina membros da Classe Capitalista 

Transnacional)154 têm buscado facilitar a globalização do comércio, da produção e 

                                                           
152 Para uma crítica liberal da globalização, ver: FAUNDEZ e TAN (2010). Para uma crítica terceiro-
mundista de teor anti-imperialista, ver CHIMNI (2003, 2004, 2007, 2012). 
153 Para uma melhor compreensão acerca dos níveis da desigualdade mundial e internacional, ver: 
MILANOVIC (2001, 2005); UNDP (2013); UNCTAD (2016) e CREDIT SUISSE RESEARCH INSTITUTE 
(2016). 
154 Chimni (2010) identifica a existência de uma Classe Capitalista Transnacional – doravante CCT – 
composta por corporações multinacionais, instituições financeiras internacionais, burocratas, 
grandes investidores, acionistas, agentes representativos e proprietários de capital transnacional, 
ou seja: a fração transnacional dos capitalistas de todos os países, o que também pode ser chamado 
de burguesia transnacional. 
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das finanças, promovendo, por meio do arranjo institucional internacional vigente, 

a criação de um espaço econômico unificado que visa garantir o domínio absoluto 

do capital transnacional às expensas do poder regulatório e da soberania dos 

países em desenvolvimento. Segundo Chimni, por meio de uma série de estratégias 

como (1) o domínio do capital financeiro sobre o produtivo; (2) a 

internacionalização dos direitos de propriedade; (3) a disseminação da doutrina 

fundamentalista do livre-mercado; (4) a privatização e comodificação de serviços 

públicos (novos modos de acumulação primitiva); (5) o enfraquecimento e 

desregulamentação do direito do trabalho; (6) a propagação de democracias “de 

baixa intensidade”; (7) a padronização do regime de circulação de commodities em 

benefício dos atores corporativos; (8) a impossibilidade de responsabilização das 

Corporações Transnacionais e das instituições internacionais; (9) a proliferação de 

tribunais internacionais com predisposição contrária ao Terceiro Mundo; e (10) a 

recusa em reconhecer diferentes estágios de desenvolvimento e dívidas históricas, 

o arranjo institucional vigente – composto  pelas instituições internacionais do 

direito econômico –  tem servido aos interesses de uma elite transnacional em 

prejuízo dos estados do Terceiro Mundo e de suas populações periféricas (classes 

subalternas e excluídas, que sofrem o flagelo da pobreza e da desigualdade).155 

 

De fato, sob influência da Classe Capitalista Transnacional (CCT), as 

decisões políticas da globalização, voltadas à liberalização da produção, do 

comércio, do investimento e do fluxo de capital transnacional, somadas ao 

significativo desenvolvimento tecnológico nas áreas da informação, da 

comunicação e dos transportes, resultaram em um aumento sem precedentes do 

comércio internacional, dos fluxos financeiros internacionais e dos investimentos 

direitos estrangeiros, principalmente a partir dos anos 1990. Este fenômeno 

propiciou, por um lado, a emergência do direito internacional econômico 

(vinculado à ordem neoliberal do Consenso de Washington) como um campo 

independente e deveras frutífero do direito internacional, ao passo que 

possibilitou, por outro lado, a elevação dos níveis de integração e de 

interdependência econômica e cultural entre os países, fazendo surgir, no meio 

acadêmico da ciência política, das relações internacionais e, em menor medida, do 

direito internacional, um debate acerca da existência e da natureza de uma 

sociedade global, bem como acerca da possibilidade de uma justiça global. 

Entretanto, em que pese direito internacional econômico e as teorias de justiça 

global sejam fenômenos resultantes da globalização, há, na academia do direito 

internacional, escasso conteúdo acerca da relação entre ambos.156  

 

O princípio da soberania estatal, fundamento do direito internacional 

moderno, é um conceito político por excelência, e não filosófico. Logo, não 

                                                           
155 CHIMNI (2003), pp. 8-14. 
156 CARMODY et al. (2012, p. 6).  
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encontra respaldo nas teorias normativas de justiça – sejam elas de viés 

nacionalista ou cosmopolita. Pelo contrário, o conceito de soberania é uma noção 

hobbesiana que encontra maior respaldo nas teorias realistas das relações 

internacionais, garantindo aos estados que ajam de acordo com seu interesses 

nacional e que se comprometam apenas minimamente com obrigações 

internacionais. Nesse contexto, no campo específico do direito internacional 

econômico, a predominância do pragmatismo e da ideologia neoliberal do 

Consenso de Washington tem impedido o desenvolvimento do pensamento crítico 

e de teorias da justiça no âmbito das relações econômicas internacionais. Como 

resultado, tem-se um campo do direito cada vez mais voltado a interesses 

privados, que aceita e legitima os imperativos do capitalismo global de modo 

acrítico e irrefletido, beneficiando a elite transnacional dominante ao mesmo 

tempo que contraria os interesses e necessidades dos países em 

desenvolvimento.157  

 

 Por outro lado, no campo da teoria da justiça, a análise acerca da 

possibilidade de uma justiça global esbarra nas considerações acerca da existência 

ou não de uma sociedade global (seja um arranjo institucional de dimensão e 

influência global ou ainda valores compartilhados por todas as sociedades do 

planeta). Enquanto tanto os liberais-igualitários nacionalistas quanto os 

comunitaristas entendem que os arranjos políticos e institucionais do Estado-

Nação tradicional são a unidade exclusiva por meio da qual se deve pensar a 

justiça, os cosmopolitas aceitam previamente a ideia de uma sociedade global e 

admitem a possibilidade e a necessidade de reforma do arranjo institucional 

existente em nome da justiça distributiva internacional.  

 

 A ideia de justiça global é recente e encontra obstáculos (tanto teóricos 

como práticos) para sua implementação. Ao passo que, em termos econômicos, a 

globalização tornou-se uma realidade implacável, inquestionável (e irreversível, ao 

que tudo indica), tendo internacionalizado a produção e o consumo e alterado a 

natureza e as relações sociais de acordo com as novas demandas do capitalismo 

global, em termos políticos a globalização não se expandiu da mesma forma. Pelo 

contrário, enquanto a economia mundial sofreu um processo de 

transnacionalização, a política se manteve adstrita aos estados-nação clássicos e à 

noção Westfaliana de soberania, razão pela qual o Estado territorial moderno 

continuou sendo a unidade na qual algumas teorias da justiça (não-cosmopolitas) 

se baseiam para pensar a justiça, refutando a ideia da justiça global. Ademais, ao 

                                                           
157 Influenciados pela ideologia neoliberal e pelo fundamentalismo de mercado, os operadores do 
direito internacional econômico parecem aceitar de modo acrítico as teorias da ordem neoliberal, 
como a teoria ricardiana da vantagem comparativa e a teoria do livre comercio, por exemplo, como 
realidades inquestionáveis e justas. Nesse contexto, não ha espaço para reflexões críticas acerca do 
papel distributivo moralmente arbitrário desempenhado pelo arranjo institucional vigente no que 
diz respeito à promoção da desigualdade internacional e da injustiça em nível global.   
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que parece, a globalização econômica – promovida no âmbito do direito 

internacional econômico – tem sido prejudicial ao Terceiro Mundo e à grande 

parcela da população mundial, que é prejudicada pelas decisões e políticas das 

instituições econômicas internacionais – decisões que sacrificam o policy space dos 

países do Terceiro Mundo, suas condições de desenvolvimento endógeno e 

impõem pesados ajustes sobre a população e à classe trabalhadora, além de cortes 

e privatizações nos serviços públicos essenciais.158 Por esta razão, entende-se que 

a globalização não deve ser compreendida somente a partir de sua dimensão 

econômica, pois, em um mundo cada vez mais interconectado, é mais do que 

necessário entendê-la a partir de sua dimensão ético-normativa.159 Da perspectiva 

aqui adotada, a justiça será global, ou não será justiça. 
 
3. O enquadramento Keynesiano-Westfaliano 
 

 Antes de adentrar no objeto fundamental do presente artigo, a saber, o 

desenvolvimento de uma teoria da justiça global que fundamente a reformulação 

do arranjo institucional vigente em nome da justiça distributiva, convém 

compreender a natureza da transformação provocada pela globalização nas teorias 

da justiça internacional. Para tal, é necessário entender os fundamentos das teorias 

da justiça no período anterior à globalização (1945-1970), o que se fará por meio 

do conceito de “enquadramento keynesiano-westfaliano”. Segundo Fraser (2009, p. 

11), 
Já que normalmente aconteciam no interior dos Estados 
territoriais modernos, [...] as discussões acerca da justiça 
concerniam às relações entre cidadãos, deveriam submeter-se ao 
debate dentro dos públicos nacionais e contemplar reparações 
pelos Estados nacionais. 

 

Segundo Fraser (2009, p. 12), o modelo social-democrático promovido pelo 

Keynesianismo vigente à época direcionava as reivindicações por redistribuição 

para a mitigação desigualdades econômicas dentro dos Estados territoriais. Os 

objetivos principais das democracias sociais inspiradas no paradigma Keynesiano 

eram (1) a divisão mais justa da riqueza nacional e e (2) a intervenção dos Estados 

nacionais nas economias domésticas. Por sua vez, o caráter westfaliano do 

enquadramento separava completamente o âmbito doméstico do âmbito 

internacional, colocando o Estado territorial moderno como a “unidade de justiça” 

e os cidadãos nacionais como os “sujeitos concernidos”. Por fim, Fraser (2009, p. 

13) ressalta que este debate dominou o Primeiro Mundo, a despeito da oposição de 

cosmopolitas, globalistas e anti-imperialistas – exceções à regra geral. Em suma, o 

argumento das teorias da justiça da época “concentrava-se precisamente no que 

deveria ser entendido como uma justa ordenação das relações sociais no interior 

                                                           
158 CHIMNI (2003). 
159 VITA (2008, p. 232). 
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da sociedade”. A teoria da justiça internacional de Rawls, que será aqui trabalhada, 

se encaixa precisamente neste contexto.  

 

 No entanto, com o advento da globalização, cada vez mais os processos 

sociais passaram a transbordar as fronteiras territoriais. Os efeitos transnacionais 

das decisões dos estados territoriais mais poderosos, das ações das Corporações 

Transnacionais, dos especuladores financeiros internacionais e dos grandes 

investidores, bem como das políticas das organizações internacionais 

(principalmente das instituições econômicas), passaram a ter um grande impacto 

na vida de bilhões de pessoas, afetando principalmente a população dos países do 

terceiro mundo, mais vulneráveis à pressão externa e à maior mobilidade do 

capital resultante da globalização. O aumento da interdependência entre os países, 

somado à transnacionalização da produção, ao fortalecimento das corporações 

multinacionais e à redução deliberada dos marcos regulatórios dos Estados 

enfraqueceram o enquadramento keynesiano-Westphaliano (FRASER, 2009, p. 14). 

  
[p]ara muitos, deixou de ser axiomático que o Estado territorial 
moderno seja a unidade apropriada para se lidar com as questões 
de justiça e que os cidadãos destes Estados sejam os sujeitos a 
serem tomados como referência (FRASER, 2009, p. 15) 

De fato, no contexto atual, as novas estruturas de governança da economia 

global têm buscado beneficiar o livre trânsito do capital transnacional, 

fortalecendo as grandes corporações e investidores e enfraquecendo os poderes 

distributivos, regulatórios e tributários nacionais. Eis o maior desafio para as 

teorias sobre justiça social da era pós-westfaliana da globalização, tendo em vista 

que a desigualdade crescente e a interdependência econômica entre as nações 

demonstram a necessidade de uma redistribuição mundial dos recursos e das 

oportunidades, de acordo com um princípio da justiça distributiva. 
 
4. A teoria da justiça internacional de Rawls  
  

Em que pese a nova configuração da governança global tenha implodido (ou 

ao menos enfraquecido) o enquadramento keynesiano-westfaliano, abrindo 

caminho para preocupações globais de justiça, os Estados territoriais modernos 

não desapareceram e ainda constituem a unidade política por excelência – é ainda 

por meio das instituições nacionais que as reivindicações de justiça são 

articuladas.160 No capitulo 7 de seu Liberalismo igualitário, denominado 

“Desigualdade e pobreza sob uma perspectiva global”, Álvaro de Vita apresenta a 

teoria da justiça internacional de Rawls, um paradigma da visão liberal-igualitária 

                                                           
160 Mesmo diante das muitas dimensões da globalização e das evidências empíricas acerca pobreza 
e desigualdade mundial, teóricos da justiça da importância de Rawls e Walzer não tratam a questão 
da justiça em termos globais, pois entendem que a noção de justiça ocorre, acima de tudo, dentro de 
jurisdições políticas separadas (VITA, 2008, pp. 231-232). 
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de cunho nacionalista. Tomando a visão de Rawls como ponto de partida, Vita 

apresenta contra-argumentos que justificam a extensão do principio da justiça 

distributiva de Rawls para o âmbito internacional, de modo a justificar a 

redistribuição dos recursos e das oportunidades em nível global, bem como 

possibilitar a reforma da estrutura básica da sociedade internacional em favor dos 

mais desfavorecidos. Eis os fundamentos da teoria Rawlsiana da justiça 

internacional, contra os quais Vita desenvolve o seu liberalismo igualitário de 

recorte cosmopolita. 

  
4.1 A posição original global 

 

Como ensina Vita, em The Law of Peoples, Rawls afirma que os princípios da 

justiça de uma sociedade internacional bem ordenada seriam aqueles escolhidos 

em uma segunda rodada do dispositivo contratualista-hipotético que ele 

denominou “posição original” –  ou seja, depois da escolha do princípios 

domésticos (primeira rodada do contrato social rawlsiano). Importa perceber que, 

na segunda rodada (nível internacional ou “posição original global”), Rawls 

abandona a premissa do individualismo ético (caracterizadora da sua teoria da 

justiça em nível doméstico) e apresenta os povos, e não os indivíduos, como 

agentes da posição original global (se aproximando de uma visão comunitarista). 

Assim, como conclui Vita, em nível internacional, “a modalidade de igualdade 

política para a qual o Direito dos Povos está voltado é uma igualdade entre povos, e 

não uma igualdade entre pessoas”.161 

 

4.2 A justiça distributiva entre os povos e o direito internacional 

  

Além de implicar na incompatibilização da desigualdade entre indivíduos e 

a desigualdade entre povos, a visão Rawlsiana implica em uma visão pluralista e 

tradicional do direito internacional, pois, embora não fale em Estados, mas em 

povos, o conteúdo do Direito dos Povos de Rawls apresenta visão semelhante ao 

direito internacional tradicional, uma vez que “organizada em torno da soberania 

estatal e temperada pelo banimento da guerra de agressão e por uma noção 

bastante minimalista de direitos humanos.”162 Vita (2008, p. 235) destaca que:  

 
É particularmente digna de nota a ausência de um principio 
igualitário de justiça distributiva análoga ao “principio da 
diferença” – segundo o qual as desigualdades distributivas só são 
moralmente justificáveis quando se estabelecem para o máximo 

                                                           
161 VITA (2008, pp. 233-234). 
162 Vita (2008, pp. 234-235) elenca os princípios do direito internacional que resultariam do 
contrato social internacional de Rawls: 1. soberania e autodeterminação dos povos; 2. Pacta sunt 
servanda; 3. igualdade formal e capacidade para acordos; 4. não-intervenção; 5. autodefesa; 6. 
direitos humanos; 7. restrições à conduta na guerra; 8. Solidariedade, ou dever de assistência, 
entendido como mero principio de coexistência, sem status moral de principio da justiça. 
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benefício possível daqueles que estão em posição social mais 
desfavorável – que desempenha um papel tão proeminente na 
concepção de justiça de Rawls no caso doméstico.  

 

Assim, a visão de sociedade internacional que emerge a partir da concepção 

de Rawls é aquela preocupada apenas com a cooperação social e com as 

expectativas de justiça restritas ao âmbito das sociedades domésticas bem-

ordenadas, ou seja, dos estados territoriais tradicionais, exatamente nos moldes do 

enquadramento keynesiano-westfaliano apresentado anteriormente. No que diz 

respeito ao plano internacional, estes estados se limitariam a subscrever princípios 

de coexistência mínima, limitando a questão da justiça distributiva ao “dever de 

assistência”. Este dever de assistência (que, segundo Vita, não possui status de 

princípio de justiça) se restringiria a ajudar as sociedades menos desenvolvidas a 

estabelecer as instituições liberais básicas sob as quais seus cidadãos possam ser 

livres e iguais. A partir daí, a questão de justiça passaria a ser um problema a ser 

resolvido internamente (COUTO e ROCHA, 2013, p. 13). 
 
5. A busca por uma concepção cosmopolita da justiça internacional  
 

Na mesma esteira de outros discípulos cosmopolitas de Rawls, Vita reflete 

sobre os princípios da justiça internacional e oferece uma defesa dos mecanismos 

de justiça distributiva internacional mais condizentes com o cosmopolitismo 

derivado do "princípio da diferença" rawlsiano. Vita (2008, p. 236) rejeita o 

enfoque de Rawls no âmbito internacional por considerar que o “[v]alor moral 

último reside no florescimento de vidas individuais, e não no aprimoramento das 

sociedades (ou de “povos”) per se. Seu objetivo, neste contexto, é  

 
fortalecer [os] argumentos de [uma] visão teórica alternativa 
sobre a justiça internacional, em particular no que se refere à 
justificação de obrigações distributivas mais extensas (que recaem 
tanto sobre os Estados e sociedades mais ricas como sobre as 
instituições e os regimes internacionais). (VITA, 2008, p. 236). 

 

5.1 Vita e a defesa da globalização do principio liberal-igualitário de justiça 

distributiva  

  

Após explicar brevemente os fundamentos da visão de Rawls, Vita passa a 

defender a extensão de um principio liberal-igualitário de justiça distributiva à 

sociedade internacional. Ele o faz a partir da desconstrução de três argumentos de 

Rawls contrários à globalização de seu princípio da justiça.  

 

 Conforme Vita (2008, p. 238), o primeiro argumento apresentado por Rawls 

defende que um princípio igualitário de justiça distributiva não pode 

internacionalizado porque, “[...] uma sociedade hierárquica pode não aceitar a 
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validade deste princípio nas suas próprias instituições domésticas.” Assim, impor o 

reconhecimento deste princípio a outras sociedades violaria seus “significados 

compartilhados”, bem como a noção de tolerância que deve conduzir a sociedade 

internacional. 163 Vita rebate este raciocínio a partir de duas linhas argumentativas. 

Primeiro, Vita (2008, p. 239) argumenta que “o objeto de um principio de justiça 

distributiva internacional são desigualdades produzidas em medida significativa 

pela estrutura básica global”, sendo a questão principal saber se “há, no nível 

internacional, uma estrutura de instituições e de práticas que possa ser 

considerada análoga, em seus efeitos distributivos, à estrutura básica da sociedade 

no caso doméstico.” Após sugerir que essa questão é simplesmente ignorada por 

Rawls, Vita (2008, p. 239) conclui que “a discussão diz respeito sobretudo à 

estrutura institucional global e como essa estrutura pode ser reformada em uma 

direção liberal-igualitária.  
 

 A segunda réplica de Vita (2008, pp. 239-240) diz respeito ao ônus da 

implementação institucional de um princípio de justiça internacional. Para o autor, 

a maior parte deste ônus deve recair sobre os cidadãos mais privilegiados das 

sociedades liberais mais ricas, e não sobre as sociedades hierárquicas do mundo 

em desenvolvimento. Vita aproveita para denunciar o “déficit motivacional” destes 

cidadãos mais privilegiados do primeiro mundo, que bloqueiam medidas e 

reformas que visam reduzir a pobreza global e cita dois exemplos: (1) o declínio 

ocorrido, a partir dos anos 1990, nos níveis de ajuda a ao desenvolvimento dos 

países da (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE); 

e (2) as reservas que os Estados Unidos apresentam a qualquer tratado ou 

documento internacional que reconheça deveres internacionais de justiça.  

 

O segundo argumento contrário à globalização do princípio da justiça 

apresentado por Rawls é “o argumento dos fatores internos”, que consiste em 

compreender que  

 
os fatores responsáveis pela desigualdade e pela pobreza em 
escala global são essencialmente internos às ‘sociedades 
sobrecarregadas’, isto é, aquelas que estão sujeitas a 
circunstâncias socioeconômicas e culturais desfavoráveis. (VITA, 
2008, p. 241) 

 

Em nível internacional, este argumento implica impor às sociedades bem-

ordenadas o dever de auxiliar as sociedades sobrecarregadas a “superar os 

obstáculos que as impedem de implementar uma estrutura básica bem-ordenada”. 

Neste contexto, lembra Vita (2008, p. 241) as obrigações dos ricos para com os 

                                                           
163 Vita (2008, p. 238) nota que, confusamente, Rawls rejeita a internacionalização da justiça por 
considerar que a “imposição” deste principio às sociedades hierárquicas recomendaria 
necessariamente a intervenção externa, sanções econômicas e até militares contra sociedades “não-
liberais”. 
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pobres teriam de ser entendidas como obrigações de benevolência e de caridade, e 

jamais como obrigações de justiça. Vita apresenta quatro objeções a este 

argumento. A primeira delas afirma que   
 

essa versão negligencia inteiramente os efeitos distributivos que 
os arranjos internacionais podem ter, tanto em si mesmos como 
no que diz respeito aos tipos de instituições e políticas domésticas 
que podem encorajar. (VITA, 2008, p. 241) 

 

A segunda objeção equipara a argumentação de Rawls à de Nozick no caso 

Wilt Chamberlain. Vita (2008, p. 244) argumenta que, da mesma forma que Nozick 

responsabiliza indivíduos e suas escolhas pelas disparidades socioeconômicas 

domésticas, o “argumento dos fatores internos” de Rawls responsabiliza os povos 

pelas disparidades socioeconômicas internacionais. Vita (2008, p. 245) ainda 

argumenta que a categoria “povo” utilizada por Rawls é uma coletividade e não 

uma pessoa capaz de escolher o que é melhor para si, tomar decisões e ser 

responsável pelas suas escolhas. 

 

 A terceira objeção de Vita (2008, p. 246) dá conta de um problema 

intergeracional. O argumento se apresenta da seguinte maneira: da mesma forma 

que uma criança não é moralmente responsável pelas más escolhas  dos seus 

antecessores, e, portanto, deve ter acesso à justiça distributiva que lhe garanta 

direitos básicos de qualidade, as gerações futuras da sociedade não devem ser 

consideradas moralmente responsáveis pela sua miséria e devem, portanto, ter 

acesso à justiça distributiva que lhes garanta direitos. Para provar seu argumento, 

Vita (2008, pp. 247-248) lança mão de uma analogia com o conceito rawlsiano de 

“justiça de background” no âmbito interno. Se, em âmbito interno, “[somente 

quando] a estrutura básica da sociedade é  justa […] podemos julgar os indivíduos 

como completamente responsáveis pelos efeitos distributivos de suas próprias 

decisões e opções”, um raciocínio similar deveria se aplicar ao âmbito 

internacional, pois os arranjos institucionais da sociedade internacional – como a 

nacionalidade, por exemplo – também podem ser contingências moralmente 

arbitrárias (como a família ou a classe social são no âmbito interno) e ter, portanto, 

efeitos distributivos injustificados.  

 

 A quarta objeção de Vita (2008, p. 248) consiste no reconhecimento de que 

a “estrutura básica” da sociedade internacional, ou seja, os regimes e as 

instituições internacionais “têm efeitos distributivos que contribuem de forma 

significativa para os níveis de desigualdade e de pobreza.” Assim, “[t]al como no 

caso doméstico, efeitos distributivos injustificados de instituições sociais teriam de 

ser corrigidos como uma questão de justiça.” Desta tese deriva-se uma proposição 

normativa importantíssima, essencial para o presente artigo: 
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se há algo como uma ordem social e política global, então aqueles 
que mais se beneficiam de seus efeitos distributivos, e também 
tem uma capacidade maior de influenciar a moldura institucional 
dessa ordem, se encontram sob o dever de torná-la mais 
compatível com as exigências da justiça. (VITA, 2008, p. 249) 

 

O terceiro argumento de Rawls contrário à globalização do princípio 

distributivo da justiça diz respeito ao “argumento da parcialidade nacional”. Este 

argumento, de menor importância para o presente artigo, afasta a concepção de 

justiça internacional de Rawls do cosmopolitanismo e a aproxima do 

comunitarismo ou ainda do liberal-igualitarismo nacionalista. (VITA, 2008, p. 250). 
 
6. A injustiça da estrutura básica da sociedade internacional  

  

Ao prosseguir a discussão acerca da possibilidade um princípio normativo 

de justiça no âmbito internacional, Vita sustenta a tese de que a justiça não é 

apenas sobre mitigar a fome e pobreza (ajuda humanitária) – embora reconheça 

que essa seja a obrigação moral mais imediata e urgente. Para Vita (2008, p. 255), a 

justiça é sobretudo “uma questão de corrigir as desigualdades injustas de recursos 

e poder geradas por arranjos institucionais”. Ou seja, trata-se de corrigir as 

injustiças da própria estrutura básica da sociedade internacional.164  

 

 Quando pensada no âmbito do direito internacional, esta preocupação com 

a correção das desigualdades socioeconômicas e injustiças geradas a partir dos 

efeitos distributivos injustos dos arranjos institucionais vigentes necessariamente 

levanta questionamentos acerca das instituições do direito internacional 

econômico. Isso porque estas instituições, principais veículos da globalização 

neoliberal, desempenham hoje um significativo papel redistributivo na estrutura 

básica da sociedade global, contribuindo para a perpetuação e o aumento da 

desigualdade entre Norte e Sul e para o flagelo da população dos países em 

desenvolvimento, que sofre diariamente com as decisões tomadas no âmbito do 

direito internacional.165  

 

 De fato, há que se reconhecer a desproporcionalidade de controle exercido 

pelos governos das sociedades mais ricas sobre as tomadas de decisão em 

                                                           
164 Em Uma teoria da Justiça, Rawls (1971, p. 7) define o conceito de estrutura básica como “[...] a 
forma pelas quais as principais instituições sociais distribuem direitos e deveres fundamentais e 
determinam a divisão das vantagens obtidas a partir da cooperação social”. Como demonstrado, 
Rawls restringe sua análise ao âmbito da sociedade nacional. No entanto, se a estrutura básica da 
sociedade for pensada em termos de um arranjo institucional que exerce efeitos distributivos na 
sociedade global, é perfeitamente plausível conceber uma estrutura básica da sociedade global e, 
assim, buscar a ideia de justiça global. 
165 Vita (2008, p. 261) não tem dúvida de que o quintil mais pobre da população mundial é 
profundamente afetado pelo processo de tomada de decisões políticas e econômicas que é 
controlado sobretudo por pessoas e pelos governos dos países nos quais se concentra o quintil mais 
rico da população mundial.  
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instituições como o Conselho de Segurança das Nações Unidas, a Organização 

Mundial do Comércio (OMC), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco 

Mundial, que interferem significativamente nas políticas internas dos países em 

desenvolvimento. Da perspectiva crítica (marxista) do terceiro mundo, o 

internacionalista Chimni (2004) denuncia o papel desempenhado por esta rede de 

instituições internacionais (estrutura básica da sociedade internacional) na 

formação do que ele chama de um estado global imperial. Em especial, Chimni 

(2003, 2004 denuncia o papel das instituições econômicas (FMI, Banco Mundial e 

OMC) na promoção e criação de condições sociais e econômicas para o 

florescimento do capital transnacional em detrimento da soberania e do 

desenvolvimento dos estados do terceiro mundo, e do bem-estar de seus povos. 

Nesse mesmo sentido, a partir de uma perspectiva cosmopolita, conforme Cepaluni 

e Guimarães (2010, p. 64),  Pogge e Beitz acreditam que  
  

a desigualdade de recursos entre países e, sobretudo, indivíduos 
continua a alastrar-se pelo mundo exatamente por causa dos 
efeitos perversos das instituições políticas e econômicas globais – 
o princípio tradicional de soberania absoluta e instituições como 
FMI, OMC, etc. Pogge e Beitz acreditam na existência de uma 
“estrutura básica global” que é por definição injusta e que 
favorece a continuidade da desigualdade. 

 

As críticas apresentadas apontam para o fato de que o arranjo institucional 

vigente é, sim, injusto (embora seja controverso até que ponto as instituições 

contribuem para tal injustiça). A questão que se coloca, portanto, é a seguinte: “se a 

redistribuição econômica pode ser moralmente justificada no âmbito doméstico, 

[...] por que um argumento similar não se aplica ao âmbito internacional?” (VITA, 

2008, p. 262). Ora, a própria “iniquidade distributiva existente faz com que uma 

preocupação com a justiça social ganhe sentido no contexto internacional” (VITA, 

2008, p. 299). Isso posto, segundo Vita (2008, p. 293), para defender um princípio 

global de justiça distributiva, é necessário mostrar que “as mesmas razões 

(rawlsianas) que fazem com que a estrutura básica da sociedade seja o principal 

objeto de justiça no caso doméstico também se aplicam aos efeitos das instituições 

e práticas internacionais.” Assim, justifica-se a globalização do princípio da justiça 

distributiva, na medida em que se reconhece que,  
 

[l]imitar o nível de desigualdade socioeconômica permissível 
internacionalmente é necessário para aumentar a voz dos mais 
pobres do mundo no processo decisório de organizações e 
instituições internacional. (VITA, 2008, p. 262)  

Para tal, no entanto, é necessário avançar em relação a Rawls e conceber a 

existência de uma estrutura básica global injusta, o que Vita, na esteira dos 

liberais-igualitários cosmopolitas, não hesita em fazer. Respondendo às objeções 

comunitaristas, Vita (VITA, 2008, p. 302)  sustenta que as práticas e os arranjos 
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institucionais globais existentes realmente têm efeitos distributivos que 

contribuem significativamente para a desigualdade de oportunidades de vida no 

mundo. Em que pese reconheça a tese comunitarista segundo a qual não existem 

identidades comuns, significados sociais, valores e acordos sobre princípios 

compartilhados por toda a humanidade, o autor entende que estes não precisam 

necessariamente preceder um esforço para instituir arranjos internacionais justos, 

o que seria uma condição excessivamente rigorosa. Quanto a este ponto, é salutar a 

contribuição de Henry Shue, para quem  

 
sociedade internacional e sociedade internacional justa podem ser 
construídas ao mesmo tempo, por meio das mesmas atividades. 
[...] Em vez de esperar que uma sociedade surja por si mesma, de 
alguma forma, antes de perguntar a seus membros que pensem 
sobre o que faria com que ela se tornasse uma sociedade justa, é 
possível se tentar erigir uma sociedade mediante um acordo na 
teoria ou na pratica sobre instituições justas. (VITA, 2008, p. 302)  

  

Os argumentos aqui apresentados corroboram a tese de que é necessário 

reformar o arranjo institucional vigente em nome de um princípio distributivo 

internacional. Nesse sentido, conforme ensinam Cepaluni e Guimarães (2010, p. 

65), Beitz e Pogge (teóricos cosmopolitas, também trabalhados por Vita) defendem  

 
não apenas uma reforma política dessa estrutura [básica global 
injusta], mas uma reforma moral que obrigue os mais favorecidos 
– os governos dos países mais ricos – a contribuírem para a 
melhora das condições de vida do quintil inferior dessa estrutura. 
Com base nessa visão estrutural, ambos advogam princípios de 
justiça distributiva com alcance global. A comunidade alvo a ser 
reformada não seria apenas nacional, mas também a 
internacional. 

 

Segundo Vita (2008, p. 288-289), para Beitz, o fundamento de tal justiça 

distributiva internacional está na interdependência global, ou seja, nas relações 

internacionais econômicas, políticas e culturais, que constituem o sistema global 

de cooperação social. Seu pensamento se fundamenta em duas premissas: (1) que 

o mundo não é constituído, conforme Rawls imagina, de sociedades domesticas 

autossuficientes; e (2) que o mundo deve ser visto como um sistema de cooperação 

social.166 Diante da iniquidade distributiva dos arranjos institucionais existentes, a 

perspectiva de Beitz, somada ao “aumento da “densidade” das instituições 

internacionais a partir do segundo pós-guerra (identificado por Hurrell), parece 

conferir um “lastro suficiente de realidade à discussão normativa sobre a justiça 

social em âmbito internacional” (VITA, 2008, p. 308). 

 

                                                           
166 A perspectiva de Beitz parece representar de forma genuína o liberalismo-igualitário 
cosmopolita.   

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Números 22/23 – Janeiro/Dezembro 2016 

www.sociologiajuridica.net 
 

73 

 

7. Globalização e desigualdade: o papel das instituições econômicas 
internacionais 
 

A injustiça referente à estrutura básica da sociedade internacional se 

manifesta na desigualdade existente entre as sociedades desenvolvidas e os países 

em  desenvolvimento. Esta desigualdade se torna mais visível quando se percebe o 

efeito perverso que a globalização, a despeito de suas promessas de progresso, tem 

sobre os países em desenvolvimento.  

 

 Em rechaço aos argumentos Rawlsianos dos “fatores internos” e da 

“parcialidade nacional” (que justificam a desigualdade internacional em razão dos 

fatores internos das sociedades “menos desenvolvidas”), Vita (2008, p. 265) 

argumenta que as causas do subdesenvolvimento dos países do terceiro mundo 

(sejam eles os Países Menos Desenvolvidos ou os países em desenvolvimento, que 

incluem também as economias emergentes) não podem ser atribuídas 

exclusivamente às políticas e opções internas destes países. Isso pois, em um 

mundo globalizado, em que há crescente mobilidade de capital e uma pressão 

internacional para que haja cada vez menos barreiras regulatórias para seu 

trânsito,  

 
políticas e reformas institucionais que objetivam garantir mais 
justiça distributiva são significativamente restringidas por forças 
econômicas externas, especialmente pelas expectativas de 
investidores estrangeiros.  

 

Conforme um segundo ponto levantado por Vita (2008, pp. 265-266), a 

desigualdade socioeconômica se manifesta também nas restrições impostas (por 

intermédio das instituições econômicas internacionais) aos países em 

desenvolvimento em, no mínimo, dois campos. No campo da arrecadação fiscal, as 

restrições ocorrem por meio (1) da pressão externa para recuo dos mecanismos de 

tributação progressiva; (2) do aumento de impostos sobre valor agregado 

(regressivos); (3) e da restrição de escolhas governamentais na estrutura 

tributaria). No campo do gasto social, as restrições se dão por meio (1) de medidas 

de austeridade fiscal; e (2) dos famosos programas de ajuste estrutural e das 

condicionalidades impostos pelo FMI e Banco Mundial (no contexto ideológico do 

Consenso de Washington), que provocam a redução na quantidade e qualidade de 

serviços essenciais à população, como educação (básica, fundamental e superior), 

serviços de saúde, nutrição, saneamento básico, previdência social, dentre outros. 

 

 Vita (2008, p. 266) ainda menciona um terceiro ponto, a saber, a 

distribuição desigual dos ganhos com a globalização. Para o autor, a globalização 

não deve ser vista como um processo econômico e tecnológico “fora do controle 

humano”, mas como decisões e políticas que visam provocar e acelerar as 

“tendências integracionistas da economia mundial”. Vita (2008, p. 267) lembra 
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que, originalmente, o sistema de Bretton Woods admitia a existência dos “efeitos 

distributivos indesejados” do comércio internacional e a necessidade de corrigi-los 

“pela redistribuição internacional de recursos, mediante politicas como a adoção 

de tarifas preferenciais, a ajuda externa e a transferência de tecnologia para os 

países em desenvolvimento”.167 Entretanto, decisões como o fim da 

convertibilidade dólar-ouro em 1971 (decisão unilateral tomada por Nixon) e as 

subsequentes decisões e políticas (tomadas no âmbito das instituições 

internacionais dominadas pelos países do Norte) de liberalização comercial e 

desregulamentação financeira e trabalhista aumentaram o fluxo de bens, serviços e 

capitais, dando novo fôlego ao sistema capitalista internacional para benefício da 

Classe Capitalista Transnacional (CCT) que então se formava. Como resultado, o 

sistema de Bretton Woods, orientado pelos ideais keynesiano, entrou em colapso e 

a consequente abolição dos controles de capital elevou o fluxo financeiro 

internacional168 (o que foi agravado em razão da ausência de uma instituição 

reguladora global), decretando o fim da socialdemocracia no ocidente e dos 

estados desenvolvimentistas do terceiro mundo. (VITA, 2008, pp. 268-269). É 

importante destacar que a ausência de instituição formal reguladora dos fluxos 

financeiros constitui uma característica importante dos arranjos globais vigentes e, 

portanto, mesmo sendo uma ausência, faz parte da estrutura básica da sociedade 

global. Por um lado, a manutenção deste status quo liberal interessa ao sistema 

financeiro, dominado pela Classe Capitalista Transnacional, que procura, por meio 

do direito internacional econômico, intensificar e expandir o império do capital; 

por outro lado, são os países em desenvolvimento que sofrem o ônus mais pesado 

deste processo: 
 

A globalização financeira impôs uma camisa-de-força aos 
governantes desse países, no sentido de que ha uma forte pressão 
para que implementem somente políticas consideradas 
“amigáveis ao mercado”, isto é, políticas que demonstram ter um 
forte compromisso com a estabilidade dos preços, níveis baixos de 
gasto e de déficit públicos, baixa tributação direta, privatizações e 
desregulamentação das relações trabalhistas (VITA, 2008, p. 270). 

 

Esta também é a leitura de Chimni (2003, 2004), que percebe a crescente 

influência negativa do direito internacional nas questões internas dos países em 

desenvolvimento, seja para (1) pressionar por mudanças nas suas estruturas 

políticas internas em nome da “boa governança” ou do “combate à corrupção”; (2) 

para disseminar o modelo de estado neoliberal como única alternativa de 

organização política e econômica possível; ou (3) para implementar as 

                                                           
167 A fracassada Nova Ordem Econômica Internacional foi concebida neste contexto reformador 
otimista da década de 1970. 
168 Vita (2008, p. 269) lembra que “estes fluxos são de curto prazo e investimentos altamente 
especulativos, tendo pouca relação com a produção de bens ou mesmo com o comércio 
internacional de bens e serviços. 
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“democracias de baixa intensidade”, cuja participação política da população é 

limitada pois restrita ao voto em eleições periódicas. Em suma, mudanças que 

visam facilitar a entrada e saída do capital transnacional. Com efeito, tendo em 

vista que não representam os interesses dos povos e indivíduos do terceiro mundo, 

e sim da elite transnacional que promove a globalização, os regimes internacionais 

estabelecidos perpetuam e até mesmo contribuem para a desigualdade 

internacional. Uma vez justificada a necessidade de reforma do arranjo 

institucional vigente em nome de um princípio distributivo de justiça 

internacional, os próximos parágrafos tratarão de denunciar o papel distributivo 

negativo dos regimes internacionais vigentes (sobretudo os regimes comercial e 

financeiro), com enfoque para o papel desempenhado pelas suas principais 

instituições.  
 
7.1 O regime comercial internacional  

No caso do regime comercial internacional, o papel distributivo 

desempenhado pelo sistema GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio)-OMC 

(Organização Mundial do Comércio) merece atenção quando se pensa justiça a 

partir de uma perspectiva global. Primeiramente, contrariando o propagado 

princípio fundamental do livre-comércio, “os países desenvolvidos continuam 

impondo barreiras tarifárias e não-tarifárias elevadas [...] a produtos agrícolas, 

têxteis e outras manufaturas intensivas em trabalho vindas de países em 

desenvolvimento”, o que, tem significado uma perda anual de aproximadamente 

700 bilhões para os países em desenvolvimento.169 Em segundo lugar, o TRIPS 

(Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao 

Comércio), parte integrante do regime da OMC, impõe a primazia dos direitos 

privados de propriedade, de patentes e direitos autorais sobre os interesses 

públicos da população pobre dos países em desenvolvimento, desconsiderando o 

amplo domínio científico e tecnológico exercido pelos países desenvolvidos (que 

concentram a ampla maioria das patentes e das pesquisas cientificas). Como 

resultado, tem-se o aumento da desigualdade, ilustrado pelo acesso restrito da 

população do Terceiro Mundo a medicamentos essenciais produzidos em 

laboratórios do primeiro mundo (VITA, 2008, p. 272).  

 

 Em terceiro lugar, o Acordo Geral sobre Comércio e Serviços (GATS) impõe 

determinados padrões e obrigações aos estados, forçando-os a aceitar arranjos 

monetários, como “capital account convertibility”, e pressionando-os para 

intensificar a liberalização do setor de serviços (CHIMNI, 2003, p. 10). Tais 

medidas impactam mais fortemente os países em desenvolvimento, que são meros 

rule takers no cenário jurídico internacional.  

 

                                                           
169 Dados da UNCTAD, conforme Vita (2008, p. 270). 
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Em quarto lugar, cabe mencionar o mecanismo de resolução de 

controvérsias obrigatório da OMC e seu sistema de sanções. Embora alguns países 

em desenvolvimento, como é o exemplo do Brasil, tenham aprendido a utilizar este 

sistema em seu beneficio, a predisposição contrária ao terceiro mundo continua 

sendo regra nestes tribunais internacionais, tendo em vista que muitas medidas 

desenvolvimentistas (necessárias ao terceiro mundo) são proibidas perante o 

regime neoliberal da OMC (CHIMNI, 2003, p. 12; CHIMNI, 2004, pp. 7-8).  

 

 Em quinto lugar, o Acordo sobre Medidas de Investimento Relacionadas ao 

Comércio (TRIM), também parte do regime da OMC, que ameaça a capacidade dos 

países do terceiro mundo de perseguir políticas industriais orientadas para o 

desenvolvimento. Embora as negociações sobre o TRIM estejam emperradas, os 

países desenvolvidos conseguiram impor a “proibição de conteúdo local” no 

regime da OMC, o que dificulta industrialização do terceiro mundo.  

 

 Em suma, o regime da OMC busca prescrever padrões globais de 

uniformidade que claramente beneficiam a liberalização do comércio e a 

constituição de um espaço econômico unificado para o livre transito do capital 

transnacional Suas principais medidas são adaptadas aos interesses dos atores 

corporativos e são refratárias aos clamores do terceiro mundo por um tratamento 

diferenciado efetivo, que leve em consideração suas necessidades de 

desenvolvimento e as necessidades da parcela mais pobre da população mundial. 

(CHIMNI, 2004, p. 7). 

 
7.2 O regime das instituições financeiras internacionais  

 

São muitas as contribuições do regime financeiro internacional para a 

distribuição injusta de recursos e oportunidades na sociedade global. A própria 

ausência de uma instituição global que controle o fluxo internacional de capitais 

traduz a injustiça da estrutura básica da sociedade internacional no que diz 

respeito ao sistema financeiro internacional. Conforme já mencionado na seção 6 

do presente artigo, por meio das condicionalidades e dos programas de ajuste 

estrutural, as instituições financeiras internacionais (FMI e Banco Mundial) 

pressionam os países em desenvolvimento a (1) liberalizar o fluxo de bens, 

serviços e de capital, (2) desregulamentar e enfraquecer as leis trabalhistas e (3) 

facilitar a privatização da propriedade estatal e dos serviços básicos prestados pelo 

estado à população – o que ajuda o capital transnacional a tomar o setor público 

“driblando” a regulação nacional. De acordo com Chimni (2003, p. 16), esta pressão 

ocorre através de um consenso coercitivo, no qual as eventuais objeções às 

decisões são neutralizadas por meio da cooptação e da instrumentalização de seus 

agentes e discursos. 
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 Em segundo lugar, visando garantir um espaço econômico global unificado e 

funcional para as operações do capital transnacional, o Banco Mundial costuma 

intervir no terceiro mundo não para efetuar melhorias nos serviços essenciais à 

população, mas para construir infraestrutura e garantir o arranjo institucional 

necessário para a operação do capital transnacional. Em nome deste mesmo 

objetivo, ensina Chimni (2004, p. 9) o Banco Mundial também influencia a política 

interna dos países em desenvolvimento, sob o pretexto de disseminação da “boa 

governança”, interferindo no serviço público, no combate à corrupção, em 

reformas legislativas, na disciplina orçamentária, nas políticas de direitos 

humanos, entre  outras ingerências que enfraquecem gradativamente a soberania 

econômica e política dos países em desenvolvimento. Ambas as posturas 

mencionadas possuem caráter claramente prejudicial aos interesses de longo 

prazo das nações em desenvolvimento. 

  

Por fim, algumas características comuns a todas as intuições aqui analisadas 

merecem ser mencionadas e criticadas a partir da perspectiva da justiça global. São 

elas, segundo Chimni (2003, 2004): (1) o déficit democrático e a falta de 

representatividade do terceiro mundo nas instituições econômicas internacionais; 

(2) a falta de transparência nos processos de tomada de decisão e as estratégias de 

pressão política utilizadas pelos países do primeiro mundo para coagir os países-

membros menos poderosos a tomar decisões contrárias a seus interesses (“single 

undertaking”, “package deal”, “green room”, na OMC, dentre outras); (3) a ausência 

de participação democrática efetiva e substancial na elaboração de leis e políticas 

tanto em âmbito nacional quanto no âmbito das instituições internacionais; e (4) a 

falta de accountability (responsabilidade) das suas instituições e dos agentes, cujas 

decisões influenciam direta e indiretamente o destino de milhões de vidas no 

Terceiro mundo. Além disso, (5) ausência de controle e accountability sobre a 

conduta das Corporações Transnacionais também é essencial na caracterização da 

estrutura básica global vigente. 

 
8. Conclusão  

 

Diante do caráter assimétrico e desigual da globalização neoliberal, o 

presente artigo buscou reconhecer a necessidade de interpretar o fenômeno da 

globalização não somente a partir de uma dimensão econômica, mas também a 

partir de uma perspectiva ético-normativa. Ao afirmar, com base nas teorias da 

justiça liberais-igualitárias de recorte cosmopolita, a existência de uma sociedade 

global a qual corresponde uma estrutura básica – instituições e práticas sociais – 

equivalente à estrutura básica das sociedades nacionais, procurou-se identificar o 

papel redistributivo injusto desempenhado pelo arranjo institucional vigente na 

sociedade internacional atual. Assim, a partir da defesa da globalização do 

princípio de justiça distributiva de Rawls, elaborada por Álvaro de Vita, 
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argumentou-se em favor da reforma das principais instituições econômicas 

internacionais (FMI, OMC e Banco Mundial), tendo em vista sua predisposição 

favorável à mobilidade e acumulação do capital transnacional no Primeiro Mundo 

em detrimento dos interesses desenvolvimentistas e regulatórios dos países do 

terceiro mundo, bem como da busca por bem-estar e por direitos humanos da 

população desprivilegiada que habita estes países.  
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RESUMO: O presente artigo objetiva investigar as ligações históricas existentes 
entre o nepotismo atualmente praticado na sociedade brasileira e aquele que se 
desenvolveu à época da civilização romana. Explora, de maneira gradual, a questão 
das relações familiares como base das relações de poder na sociedade romana e 
também na sociedade brasileira. Pretende analisar ainda os fatores igreja, Estado e 
família como essenciais para o recrudescimento do nepotismo ao status 
atualmente conhecido, bem como contribuir, neste ponto, para a análise crítica do 
direito. 
  
ABSTRACT:  This article aims to investigate the historical connections between 
nepotism currently practiced in Brazilian society and that developed at the time of 
Roman civilization. It explores, in a gradual way, the question of family relations as 
the basis of the relations of power in Roman society and in Brazilian society. It 
intends to analyze the factors church, State and family as essential for the 
resurgence of nepotism to the current status, as well as to contribute, in this point, 
to the critical analysis of law.  
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1. Introdução 

 

O nepotismo, como atualmente conhecemos, traduz-se em práticas de 

favorecimento de parentes dentro da administração pública, em detrimento de 

pessoas dotadas de melhor qualificação técnica. De acordo com a opinião afinada 

dos entusiastas do modelo de Estado Democrático e com a própria experiência 

histórica170, afere-se que as práticas de compadrio têm se apresentado como 

altamente predatórias à sobrevivência da máquina administrativa, não só do ponto 

de vista econômico, porquanto contribui para a baixa produtividade do setor 

público, como também do ponto de vista ético, pois acarreta serviços públicos, de 

modo inexorável, ineficientes.  

 

 À semelhança do que ocorreu nos três períodos da história romana, Realeza 

(753 a.C.-509 a.C.), República (509 a.C.-27 a.C.) e Império (27 a.C.-476 d.C.)171, não 

houve alterações substanciais no panorama das repúblicas latino-americanas e, em 

especial, em suas práticas de apadrinhamento e favoritismos, dada a forte 

influência da cultura de Roma na formação das sociedades ditas independentes e 

em crescente desenvolvimento humano.  

 

 Se fosse possível considerar tais comportamentos como formas naturais ou 

aceitáveis nas culturas civilizadas, não haveria a demonstração técnica e prática de 

sua vinculação aos atos corrupção. Nota-se, à propósito, a insatisfação dos grupos 

sociais repudiando vícios históricos como foros privilegiados, nomeações a cargos 

públicos sem concurso, pensões previdenciárias discrepantes a parentes em 

comparação aos beneficiários comuns da seguridade social, et cetera. Demais disso, 

embora oriunda de grupos minoritários infiltrados no poder político, há também 

projetos de lei, embora inócuos, no combate a tais traquejos.  

 

 Com efeito, inobstante a multiplicidade de culturas que aceitam ou 

repudiam tais condutas, o presente artigo pugna, em breves linhas, pela 

identificação do liame entre o nepotismo que se apresenta nas praxes da 

administração pública brasileira e aquele que se praticava em Roma. Poder-se-á, 

então, arriscar, a partir desse contexto comparativo, se houve ou não, a despeito de 

evoluções tecnológicas e da consagração de direitos e garantais fundamentais, 

avanços práticos na busca pela concretude do Estado Democrático de Direito.  

                                                           
170 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26ª ed. São Paulo: Companhia das Letras. 1995, 
passim. 
171 BURNS, Edward McNall. História da Civilização Ocidental. Porto Alegre: Editora Globo, 1977. p. 
213. 
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2. Nepotismo 
  

 Para alguns dicionaristas e filólogos, o termo Nepotismo adviria do latim 

nepos, que significa, segundo aquele idioma, e conforme o período histórico 

envolvido, neto, descendente ou sobrinho172. Vale registrar, para efeitos elucidativos, 

que o termo nepos/neptis foi utilizado unicamente como sinônimo de neto dos 

primórdios de Roma até a época do imperador Augusto (63 a.C.-14 d.C.), cujo 

reinado compreendeu o período entre 27 a.C. e 14 d. C. Após o aludido reinado, 

ganhou também o significado de sobrinho ou descendente – outro que não o filho173. 

Foi dentro deste último período que se desenvolveram certas práticas de alguns 

papas dos séculos XV e XVI, pois, quando detentores de expressiva parcela do poder 

político do Estado, favoreciam parentes com títulos de nobreza e doações de postos 

gerenciais. Esses parentes também eram chamados de nepotes174, sendo 

considerados conselheiros ou sobrinhos do Papa, e exerciam elevada autoridade em 

Roma175.   

 

 Outras teorias apontam que o termo adviria do nome do imperador romano 

Flávio Júlio Nepote, que em latim se pronunciava Flavius Lulius Nepos176, entretanto, 

a teoria dotada de maior aceitação caminha no sentido de que o vocábulo realmente 

derivaria do termo nepos – neto, sobrinho ou descendente, assinalando privilégios 

em razão das relações sociais de parentesco, beneficiando, principalmente, a figura 

dos sobrinhos ou dos netos das autoridades políticas ou eclesiásticas, conforme o 

contexto em que se manifestavam. Atualmente, o termo ganhou contornos 

puramente políticos, traduzindo-se no favorecimento a parentes daqueles que 

exercem o poder na esfera pública ou até mesmo na esfera privada177. 

 
3 A herança romana: as relações de parentesco como base das relações de 
poder e suas repercussões históricas 
 

 Os habitantes de Roma eram, ainda no período da realeza, divididos em duas 

categorias distintas e opostas: os patrícios e os plebeus. Patrícios eram homens livres, dotados 

                                                           
172 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2ª Edição – 
Revista e Ampliada. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1993. p. 1.189.  
173 FERRERES L.; BEJARANO, Virgilio. Actes del IXè Simposi de la Secció Catalana de la SEEC: St. Feliu 

de Guíxols, 13-16 d’abril de 1988, Volume 1. Sociedad Española de Estudios Clásicos – Secció 

Catalana. Publicacions Universitat de Barcelona. 1991, p. 96/97. Diponível em: 

https://books.google.com.br/books?id=2WdGEJF3A2YC&dq=nepos+significado&hl=pt-

BR&source=gbs_navlinks_s Acesso em: 21 de dezembro de 2017. 

174 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Op. cit., loc. cit. 
175 RODRIGUES, João Gaspar. Nepotismo no serviço público brasileiro e a SV 13. Revista de 
Informação Legislativa, a. 49, n. 196, Brasília, 2012, p.206. Disponível em: 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496591/000957123.pdf?sequence=1 
Acesso em: 20 de dezembro de 2017. 
176 Idem. Ibidem. 
177 Ibid. 
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de posses e poder político, enquanto plebeus eram aqueles desprovidos de qualquer 

vantagem178. Os patrícios se organizavam em grupamentos denominados gentes: clãs 

familiares do tipo patriarcal, cujas famílias – ou domus – ficavam sob a proteção do 

paterfamilias179. Um certo número de gentes formava uma cúria, e um grupo cúrias 

originava uma tribo.  

 

 As relações de parentesco cultivadas em toda a história de Roma são o elemento 

embrionário e fundante da estrutura de poder existente naquela civilização180. Conforme os 

diversos graus de parentesco possíveis na civilização romana, tanto em linha 

descendente quanto ascendente, a família romana – domus – era composta, em linha 

descendente, da seguinte forma: no topo da pirâmide estava o paterfamilias, assim 

chamado de o pai da família, integrante principal do grupo na ausência de qualquer 

ascendente masculino vivo ou emancipado e, portanto, não sujeito às ordens de 

quaisquer outros membros da família romana. Abaixo do paterfamílias estavam os 

filhos (filiusfamilias-filiafamilias). Caso morresse o pai, os filhos – apenas os varões 

– passavam a dispor do direito (sui iuris) de constituir sua própria linhagem 

familiar (gens)181, sob a qual exerceriam irrestrita autoridade. 

 

 Ainda neste ponto, segundo a lei romana, quando a família principal (gens) 

se desagregava, novas eram formadas, dividindo-se em tantas quantas fossem os 

filhos homens. Abaixo destes estariam os netos e netas (nepos-neptis), termo que 

marcaria, segundo vários teóricos, a origem do vocábulo nepotismo182. 

 

 De fato, as relações de parentesco surgidas em Roma, com a figura do 

paterfamilias no centro da administração doméstica, serviram de inspiração para a 

formação do modelo de exercício do poder político do Estado, cujos líderes se 

utilizariam de um semelhante padrão hierárquico, a fim de lograr administrar a 

nação e seus domínios183. Em razão do translado do modelo de administração 

doméstica para a administração do aparato estatal, houve uma inevitável mescla 

entre os setores público e privado, o que teria fomentado a nomeação de parentes 

das autoridades romanas para cargos administrativos nas altas esferas do poder 

público e, mais tarde, do poder religioso184. 
 

                                                           
178 CRETELLA JÚNIOR. Curso de direito romano. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 33. 
179 Idem. Ibidem. 
180 RODRIGUES, João Gaspar. Op. cit., loc. cit. 
181 FERRERES L.; BEJARANO, Virgilio. Op. cit., p. 98. 
182 RODRIGUES, João Gaspar. Op. cit., loc. cit. 
183 BURNS, Edward McNall. Op. cit., loc. cit. 
184 PICOTTI, Giovanni Battista. Enciclopedia Italiana (1934). Disponível em: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/nepotismo_%28Enciclopedia-Italiana%29 Acesso em 22 de 
dezembro de 2017. 
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3.1 O alicerce do nepotismo: a família romana 

 Para se entender melhor as mercês conferidas em razão do parentesco, 

torna-se mister conhecer um pouco mais das características da família romana. 

Segundo Mario Curtis Giordani185, a família romana, bem como o lar (e não somente 

a casa) eram os dois mais valiosos bens de um romano, pois aquela se reunia nesta: 

“a família romana, com suas virtudes e seu apego à tradição, forjou a têmpera dos 

homens que construíram o império e ditaram, por séculos, as leis ao orbe 

mediterrâneo”186. 

 

 Para os romanos, a importância à família, bem como ao lar, apesar de 

constituir um padrão anterior à era cristã, fixaram padrões de comportamento a 

repercutirem em toda a sociedade latino-americana do séc. XXI. 

 

 Chama-se, do mesmo modo, atenção para os fatores responsáveis por 

demarcar a família e, portanto, o parentesco romano: as autoridades paterna e 

marital. No primeiro caso, o fator preponderante com que se identificava o 

parentesco era o laço sanguíneo (cognatio); ou melhor, considerava-se parente 

aquele que guardava com outrem os seus traços sanguíneos, em escalas ascendentes, 

descendentes ou colaterais187. No segundo caso (agnatio), o elemento a identificar o 

parentesco é a autoridade marital. Melhor explicando: “quando um paterfamilias 

tinha um filho e uma filha, os filhos do filho seriam seus agnados, enquanto os filhos 

da filha permaneceriam sob autoridade do marido desta e comporiam parte da 

família do mesmo. A agnação se interrompe na descendência feminina”188. 

 

 Observa-se que pelo critério da agnatio não há mais parentesco entre os 

filhos gerados pela filha do paterfamilias e os filhos gerados pelo filho homem do 

mesmo paterfamilias, os quais, para nós da história contemporânea, seriam 

chamados de primos. Curiosamente, atenta-se para o fato de que, recentemente, 

nossa Suprema Corte Judicial entendeu, para efeitos de descaracterização do 

nepotismo, não considerar um ato de mercê aquele que nomeia primos sem 

concurso público a cargos administrativos189. Isto porque a proibição vai até o 

                                                           
185 CURTIS GIORDANI, Mario. Op. cit., loc. cit. 

186 Idem. Ibidem. 
187 CRETELLA JÚNIOR. Op. cit., p.108. 
188 Idem. Ibidem. 
189 Cf. Súmula vinculante nº 13 do STF, aprovada nos termos do art. 103.A da CRF/88, em 20 de 
agosto de 2008. Surpreendentemente, foi nossa Suprema Corte mais rigorosa do que alguns 
famosos diplomas legais, os quais eram mais maleáveis quanto a contratação de parentes. Para 
ilustrar, leia-se o art. 117, VIII, da Lei 8112/1990 (Estatuto do Servidor Público Federal), in verbis: 
“Ao servidor é proibido: VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, 
cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil”. Tal Lei surgiu num momento histórico 
de redemocratização de nosso país e na tentativa de se dar transparência e de se moralizar a 
Administração Pública. Todavia, por sua cuidadosa leitura, pode-se observar a possibilidade de 
nomeação, para cargos em comissão, de primos, sobrinhos e tios. 
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terceiro grau de parentesco, o que, do ponto de vista técnico-jurídico, excluiria os 

primos – parentes de quarto grau. Ademais, leva-se em conta que o ponto de 

referência para a contagem do número de graus entre os primos é origem comum de 

parentesco do paterfamilias.  
 

 Em suma, os romanos só desconsideravam o parentesco em razão da 

interrupção da agnação pelo advento dos filhos da filha mulher, ou seja, pela 

descendência feminina; porém, apenas por um critério discriminatório e cultural da 

época. Em nosso tempo, descartamos a presença da agnatio, porquanto entendem 

nossas leis manter o grau de parentesco após o matrimônio da descendente mulher, 

além de não estabelecer quaisquer critérios discriminatórios quanto à raça, credo ou 

sexo. Demais disso, o novo Código Civil brasileiro manteve a possibilidade de a 

esposa permanecer com o nome de seu pai, bem como aos netos deste.  

 

 Note-se que é na família romana que se desenvolvem os mais primitivos 

sentimentos que passariam a nortear as complexas e variadas relações sociais 

dentro e fora das comunidades. Toda essa veneração aos membros de sua prole, e 

também aos seus antepassados, não torna forçosa a conclusão de que as leis de Roma 

revelavam inequívoco apreço aos que constituíam os elementos primários de 

formação de seu Estado: o lar e a família190. 

 

3.2 A Monarquia romana: a relevância das relações de parentesco para a 

ascensão do nepotismo na esfera pública 
 

 A história da civilização romana é dividida pela historiografia em três 

grandes períodos: a Monarquia ou Realeza (753 a.C.-509 a.C.), a República (509 a.C.-

27 a.C.) e o Império (27 a.C.-476 d.C.)191. O nepotismo – não é forçoso arriscar – 

assentou suas raízes ainda durante a fase da Realeza, não havendo absolutamente 

desaparecido com implantação da República romana por volta do ano de 509 a.C., 

pois, a despeito da perda dos privilégios políticos, outros lhes eram concedidos, já 

que os patrícios continuavam compondo a assembleia chamada Comitia 

Centuriata192. 

                                                           
190 CRETELLA JÚNIOR. Op. cit., p.106-107. 
191 BURNS, Edward McNall. Op. cit., p.211 et seq. 
192A Comitia Centuriata, segundo a Enciclopédia Britannica®, consistia numa assembléia militar 
romana vigente à época da República, instituída por volta do ano 450 a.C. Esta assembleia decidia 
sobre a guerra e a paz, aprovava leis, elegia cônsules, pretores e censores, e demonstrava inclinação 
ao poder econômico em suas decisões. Ao contrário da velha Comitia Curiata, do período 
Monárquico, que só admitia nobres, a Comitia Centuriata incluia plebeus e patricios, divididos em 
classes de centúrias (grupos de 100), escalonados pela riqueza e pelos recursos que poderiam 
oferecer para o serviço militar. A votação começava com os grupos mais ricos, cujos votos 
superavam os dos mais pobres. (Cf. https://www.britannica.com/topic/Comitia-Centuriata). 
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 Em Roma, ainda durante a fase dos reis, a população era dividida entre 

plebeus e patrícios193. O chamado patriciado era a classe política mais privilegiada, 

porquanto eram os grandes proprietários de terras e únicos detentores dos direitos 

políticos. Cada família descendente do mesmo tronco integrava uma gens e esta era 

chefiada pelo pai (paterfamilias). Segundo os historiadores, esse número de gens 

girava em torno de trezentos194. Os patrícios, por sua vez, eram agrupados em trinta 

unidades político-religiosas – as chamadas cúrias – e se reuniam na Assembleia 

denominada Comitia Curiata, detentoras de parcela do poder do Reinado, uma vez 

que cada cúria era possuidora de um voto para a nomeação dos magistrados195. 

Ainda neste período, era bastante comum que os patrícios se utilizassem de técnicas 

de favorecimento para a nomeação de agentes públicos, bem como para a formação 

de seu próprio gabinete. 

 

 Já com o advento da República em Roma, depois da derrubada da realeza, as 

cúrias perderam influência política e passaram a tratar de assuntos de cunho 

estritamente religioso. Isto porque, com a vigência da Lei Valéria196, por volta do ano 

509 a.C., quando os romanos fizeram cair seu último rei – Tarquínio, o Soberbo (535 

a.C.-496 a.C.) – passaram a implantar um regime republicano representativo, com a 

participação política da plebe. Não mais eram toleradas as punições cruéis ou degradantes 

e as arbitrariedades do Estado quando investido na função punitiva. 

 

Dentro do período republicano, passou-se ao clima de caça aos maus agentes 

públicos ou usurpadores da administração pública, tanto que a citada lei punia com a 

morte todo aquele que tentasse ocupar cargo público sem o assentimento das 

assembleias. Ainda neste período, cria-se uma nova assembleia chamada Comitia 

Centuriata: Centúrias eram divisões políticas e militares do povo romano compostas, 

desta vez por plebeus, e também por patrícios. Observar-se-á contudo, nos 

parágrafos vindouros, que os patrícios continuam, mesmo com o advento da 

República, com elevada parcela de autonomia política e militar, já que, sendo os mais 

abastados, acabavam por ocupar noventa e oito centúrias e, com efeito, tinham 

noventa e oito votos, superando todas as demais classes197. 

 

                                                           
193 “Antes do fim da Monarquia a população romana era dividida em duas grandes classes: os 
patrícios e os plebeus. Os primeiros eram aristocratas e ricos proprietários que, ao que parece, 
descendiam dos antigos chefes de clã. Monopolizavam os cargos do senado e da magistratura. Os 
plebeus eram o povo comum: pequenos agricultores, artífices e comerciantes. Muitos eram clientes 
ou agregados dos patrícios, obrigados a se baterem por eles, a prestar-lhes apoio político e a 
cultivar-lhes as propriedades em retribuição da proteção recebida”. (Cf. BURNS, Edward McNall. Op. 
cit., p.216). 
194 CURTIS GIORDANI, Mario. Op. cit., p. 151 et. seq. 
195 Idem. Ibidem. 
196 Sobre a Lei Valeria, cf. Política – história por Voltaire Schilling. Disponível em: 

http://educaterra.terra.com.br/voltaire/politica/mario_sila2.htm Acesso: 24 de outubro de 2017. 

197 CURTIS GIORDANI, Mario. Op. cit. p.151-165. 
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 Para ilustrar a influência do parentesco em Roma na obtenção de favores, 

Giordani198, ao citar Piganiol199 e Hacquard200, expõe os caracteres mais marcantes 

da ordem senatorial romana e recorda algumas características da estrutura social 

ainda à época dos reis. Afirma que o Senado era formado por cidadãos possuidores de, 

no mínimo, um milhão de sestércios201; e não era só isso: essa ordem guardava a 

prerrogativa - mais do que a vitaliciedade - da hereditariedade; eis aí onde queríamos 

chegar: o fator hereditário como traço marcante das mercês obtidas em períodos 

históricos remotos, porém com repercussão nas sociedades modernas, senão 

vejamos: os filhos dos senadores ingressavam na carreira militar já como oficiais; os 

cargos de magistrados eram exclusivos dos membros da família senatorial e, quando 

terminavam seus mandatos na magistratura, já possuíam vagas certas no Senado202. 

Demais disso, afirma o autor203 que toda esta gama de privilégios devia-se à relação 

de dependência política entre o Senado e o Rei, pois era comum que o líder contasse 

com o apoio político do Senado em caso de revoltas ou revoluções. Para sufocar tais 

crises, era comum confiar-se aos membros do conselho supremo de Roma cargos de 

posição política estratégica, a ilustrar, o de governador de uma província imperial. 

 

 Segundo a historiografia, com a ascensão da civilização romana, houve 

substancial transferência das atenções para a Itália; esta, então, passou a ser 

chamada de centro de gravidade do mundo antigo. Essa desarticulação não ocorreu 

apenas do ponto de vista geográfico, mas também – e muito mais marcante – sob a 

ótica do desenvolvimento socioeconômico dos modos de produção, até então, nunca 

visto entre os gregos, embora tivessem sido estes os precursores de tal projeto. 

Neste particular, o que distinguia Roma dos gregos era a sua maior vitalidade e 

duração204.  

 

 Em que pese as semelhanças entre a ascensão de Roma e os povos 

helênicos (e.g., guerras e anexações de terras do inimigo, fundação de colônias, 

submissão dos seus aliados quando chamados para a guerra), o crescimento romano 

se diferenciava claramente do grego num primacial aspecto, os quais podem justificar 

o tema de nossa pesquisa: a manutenção do poder político aristocrático romano 

durante toda a sua fase clássica. O sistema monárquico obsoleto fora apenas 

substituído por uma República logo ao final do séc. VI a.C. 

                                                           
198 Idem. Ibidem. 
199 PIGANIOL, André. Historie de Rome. Paris: Presses Universitaires de France, 1949. p. 329. 
200 HACQUARD, Georges. Guide Romain antique. Paris: Hachette, 1967. p. 138. 
201 Foi a moeda dos romanos. 
202 “O senatus, corpo consultivo, constituído, primeiro de 100, depois de 300 patrícios, nomeado 
pelo rex, é ouvido por este nos grandes negócios do Estado. É detentor da auctoritas, com a qual 
ratifica a lei votada pelo povo por iniciativa do rei”. (Cf. CRETELLA JÚNIOR. Curso de direito romano. 
Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 34). 
203 CURTIS GIORDANI, Mario. Op. cit. loc. cit. 
204 Idem. Ibidem. 
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 Ao contrário da Grécia, todavia, não houve entre os romanos uma 

transformação social que rompesse com o despotismo e, com efeito, permitisse a 

implantação de uma democracia economicamente caracterizada por uma agricultura 

média ou pequena. O oposto: substituída a tradicional Monarquia pela República, 

surgem os cargos de nobreza preenchidos pelas regras sucessórias205. Em resumo, 

não se observou nada que pudesse justificar, pelo menos em aparência, um 

movimento completo e generalizado, de caráter social e político, através do qual 

notável parte das categorias sociais de um povo procura dominar, coercitivamente, o 

status quo vigente, com o propósito de conferir-lhe direção oposta206. Ao revés, 

observou-se tão somente uma nobreza hereditária, fingindo-se, às vezes, de 

monarquia arcaica.  

 

 Aliás, como já fora salientado, a República era dominada pelo Senatus, que, 

nos dois primeiros séculos de sua existência, era controlado por um pequeno grupo 

de clãs patrícios; a qualidade de membro do Senado, que era cooptativa, mostrava-se 

vitalícia207.  

 

 Diante disso, com a República, tornou-se patente a simples troca de grupos 

aristocráticos tradicionais por outros modernos. Os plebeus, em face da citada 

modificação da estrutura original em Roma, agora enriquecidos, passam, 

curiosamente, a usar de métodos semelhantes aos das oligarquias tradicionais 

existentes à época do Reinado208. Uma de suas providências foi forçar a nobreza 

patrícia a lhes permitir acesso a um dos cargos consulares, o que, supostamente, 

pareceu ser natural diante de sua ausência na participação do processo político do 

Reino. Entretanto, Anderson Perry209, avaliando este tipo de conduta da plebe, chega 

a culpá-la pela manutenção da mesma estrutura aristocrática, ou melhor, por não 

permitir a transformação social das estruturas dominantes do poder em Roma. Isto 

porque, apesar de membros da massa popular terem chegado aos cargos consulares, 

“o resultado foi a formação social de uma nobreza mais extensa, incluindo famílias 

patrícias e plebeias, em vez da derrubada do próprio sistema aristocrático, como 

tinha acontecido na época dos tiranos na Grécia”210.   

 

 Com efeito, a hegemonia aristocrática, conquanto tenha sofrido restrições, 

não fora substancialmente abalada211. Neste momento, em se tratando de uma plebe 

enriquecida em razão dos cargos que passou a ocupar, observa-se, em verdade, uma 

representatividade dos menos abastados, porém realizada por tribunos muito ricos e 

                                                           
205 Id. Ibid. 
206 BURNS, Edward McNall. Op. cit., p.217. 
207 CURTIS GIORDANI, Mario. Op. cit., p.151-165. 
208 BURNS, Edward McNall. Op. cit., loc. cit. 
209 Ibidem. p.54. 
210 Id.Ibid. 
211 Ibidem. p.216 et seq. 
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não por homens situados ainda à margem social. Ora, não é de espantar a realidade 

pela qual passou Roma neste período. Um governo plutocrático não poderia ser, 

coerentemente, popular; ao contrário, o poder, tendo sido instilado ao longo de 200 

anos, deveria ser mantido segundo os métodos sempre empregados pelas 

aristocracias: clientelismo, mandonismo, nepotismo, entre outros.  

 
3.3 O nepotismo em seu apogeu: O Estado e a Igreja 

 Foi na fase final do Império, no chamado Dominato212 (284 d.C.-476 d.C.), 

que a distribuição de postos gerenciais para parentes tomou as maiores proporções 

até hoje conhecidas. Embora seja controverso o exato momento do nascimento do 

nepotismo, arrisca-se dizer que foi no Império de Constantino I (272-337 d.C.) o seu 

apogeu, a começar pela mudança radical da estrutura aristocrática em Roma. Tal 

mudança de composição na aristocracia deve-se ao alinhamento do citado imperador 

ao Cristianismo, uma vez que houve a chamada promoção social de uma vultosa 

massa de cristãos de serviço e seus parentes, os quais eram premiados tão somente 

por sua lealdade à nova fé, a qual estava ligada ao Estado, como o nascituro à sua mãe 

pelo cordão umbilical. 

 

 A distribuição dos benefícios operava-se de forma muito bem organizada 

através de uma rigorosa hierarquia eclesiástica extraída da classe curial213. Sobre a 

referida classe:  
 
A maior parte deles era recrutada no Oriente, de onde vinham para 
se juntar ao segundo Senado, desenvolvido em Constantinopla por 
Constâncio II. Sua integração à maquinaria de extensa capacidade do 
Dominato, com a proliferação de novos postos burocráticos, refletia e 
reforçava o firme crescimento das dimensões totais do Estado na 
sociedade romana da última fase do Império. Além do mais, o 
estabelecimento da cristandade como a Igreja oficial do Império 
doravante iria adicionar uma enorme burocracia clerical - onde 
nenhuma jamais existiu - ao já sinistro peso do aparato secular de 
Estado. Dentro da própria Igreja, um processo semelhante de 
mobilidade expandida provavelmente ocorreu, pois a hierarquia 
eclesiástica era recrutada principalmente na classe curial. Os salários 
e benefícios destes dignitários religiosos, que vinham dos vultosos 
rendimentos trazidos pela riqueza incorporada à Igreja, logo 
passaram a ser muito maiores que os de níveis equivalentes na 
burocracia secular. Constantino e seus sucessores presidiam aos 
novos gastos com exageros verdadeiramente palacianos; as 

                                                           
212 Dominato: era o sistema de absolutismo romano e teve início no período final do Império (284-
476 d.C.), quando Roma foi governada por diversos déspotas. Os mais famosos foram Diocleciano 
(284-305), Constantino I (306-337), Juliano (360-363) e Teodósio (378-395). Isto ocorreu pois, 
diante do declínio econômico do séc. III, “o povo perdera a confiança em si próprio, como 
frequentemente acontece em tais circunstâncias, e estava pronto a sacrificar todos os seus direitos 
por um tênue vislumbre de segurança”. (Cf. BURNS, Edward McNall. Op. cit., p. 242-243).  
213 Classe curial era a aristocracia romana. Aqueles que se reuniam na cúria, ou seja, na corte 
romana. Senado romano.  
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indicações (previsões orçamentárias anuais) e os impostos, 
aumentaram inexoravelmente. Enquanto isso, e, acima de tudo, o 
efetivo do exército foi muito ampliado por Constantino, que criou 
novas unidades de cavalaria e infantaria e implantou suas reservas 
estratégicas: no decorrer do século IV, devia alcançar quase 650 mil - 
quase quatro vezes acima dos níveis das tropas do primeiro 
Principado. O Império romano dos séculos IV e V, assim, estava 
sobrecarregado com um imenso acréscimo suplementar em suas 
superestruturas militares, políticas e ideológicas”214. 

 

 Diante da enorme expansão de seu poder durante toda a fase do Império, a 

Igreja passou a confundir-se em diversos aspectos à figura do Estado, de modo que o 

exercício do poder religioso e a administração pública já não mais tinham divisão bem 

definida. A amálgama entre Estado e Igreja fez com que o setor religioso encampasse 

alguns dos vícios oriundos da administração secular, onde o nepotismo era 

reiteradamente praticado. Com efeito, o nepotismo teria surgido como prática política 

e se desenvolvido, sobremaneira, pelas mãos das próprias autoridades eclesiásticas, 

pois tais autoridades necessitavam de pessoas de confiança ao seu redor, tamanha era a 

cobiça externa em torno de sua posição social. Tão forte foi o nepotismo dentro da 

Igreja, que alguns dos mais renomados dicionaristas ainda o tratam como instituto de 

matriz tipicamente religiosa e não política215. 

 

 Sugerem algumas fontes216, com isso, que a origem do nepotismo estaria 

ligada exclusivamente às praxes do poder religioso, notadamente àqueles que 

obtinham vantagens por relação direta com a ordem papal, muito embora os lucros 

obtidos das relações pessoais com o sacerdócio religioso já existissem séculos antes 

da implantação do cristianismo e, portanto, antes da criação da ordem papal. 
 

4. A influência da herança romana na formação das bases coloniais e da 

sociedade brasileira 

 

 O modelo familiar patriarcal, tal como o modelo romano, é aquele que 

predominou e predomina – ainda que atualmente mitigado – nos países de tradição 

Ibérica217. Consequentemente, os territórios ocupados e colonizados por tais países, 

notadamente, Espanha e Portugal, terminaram por absorver o mesmo modelo de 

administração familiar, e, por desdobramento lógico, a mesma estrutura de Estado218. 

 O desenvolvimento do Brasil à partir do campo, e a estrutura da economia 

escravagista, denotam que durante os vários séculos de sua formação o país seguiu a 
                                                           
214 ANDERSON, Perry. Op. cit., p. 70. 
215 FERREIRA, Aurélio Buarque de Hollanda. Op. cit. loc. cit.  
216 PICOTTI, Giovanni Battista. Op. cit. loc. cit. 
217 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Op. cit., p. 81 et seq. 
218 “a família colonial fornecia a ideia mais normal do poder, da respeitabilidade, da obediência e da 
coesão entre os homens. O resultado era predominarem, em toda a vida social, sentimentos 
próprios à comunidade doméstica, naturalmente particularista e antipolítica, uma invasão do 
público pelo privado, do Estado pela família”. (Cf. HOLANDA, Sérgio Buarque de. Op. cit., p.82). 
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corrente já dominante nos países de tradição latina e neolatina, onde o chefe da 

família integrava o núcleo controlador da casa, e mandava em tudo o quanto pudesse, 

tal como fazia o paterfamilias durante a civilização romana. Na perspectiva de 

Sérgio Buarque de Holanda, quando trata das raízes do Brasil: 

 
Nos domínios rurais é o tipo de família organizada segundo as 
normas clássicas do velho direito romano-canônico, mantidas na 
península Ibérica através de inúmeras gerações, que prevalece 
como base e centro de toda a organização. Os escravos das 
plantações e das casas, e não somente escravos, como os agregados, 
dilatam o círculo familiar e, com ele, a autoridade imensa do pater-
famílias. Esse núcleo bem característico em tudo se comporta como 
seu modelo da Antiguidade, em que a própria palavra “família”, 
derivada de famulus, se acha estreitamente vinculada à ideia de 
escravidão, e em que mesmo os filhos são apenas os membros 
livres do vasto corpo, inteiramente subordinado ao patriarca, os 
liberi219. 

  

 Identifica-se, neste especial ponto, que o nepotismo, costume originado 

dentro de um modelo patriarcal – cuja família era dirigida pelo paterfamilias – se 

desdobra, ao longo dos séculos, em outras ideologias e práticas interligadas, saindo da 

esfera meramente parental para métodos específicos de exercício do poder político, 

tais como o clientelismo, o mandonismo e o coronelismo, ainda com forte presença 

na política atual. Sobre o mandonismo, ensina o Professor José Murilo de Carvalho: 
 
Refere-se à existência local de estruturas oligárquicas e 
personalizadas de poder. O mandão, o potentado, o chefe, ou mesmo 
o coronel como indivíduo, é aquele que, em função do controle de 
algum recurso estratégico, em geral a posse da terra, exerce sobre a 
população um domínio pessoal e arbitrário que a impede de ter 
livre acesso ao mercado e à sociedade política. O mandonismo não é 
um sistema, é uma característica da política tradicional. Existe 
desde o início da colonização e sobrevive ainda hoje em regiões 
isoladas (...) o coronelismo seria um momento particular do 
mandonismo, exatamente aquele em que os mandões começam a 
perder força e têm de recorrer ao governo.”220  

 

 Destaque-se, quanto ao conceito político de nepotismo, um elemento 

importante na sua compreensão, qual seja, o favorecimento de parentes em 

detrimento de pessoas tecnicamente mais capazes221. Diferencia-se, neste ponto, do 

conceito de favoritismo, por corresponder este à concessão de favores na ausência de 

                                                           
219 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Op. cit., p. 81. 
220 CARVALHO, José Murilo de. Mandonismo, Coronelismo, Clientelismo: Uma Discussão Conceitual. 
Revista Dados [online]. 1997, vol.40, n.2, pp.-. ISSN 0011-5258. Disponível 
em: http://dx.doi.org/10.1590/S0011-52581997000200003. Acesso em: 24 de outubro de 2017. 
221 Embora alguns dicionaristas não façam referência à capacidade, mas sim à qualificação, o uso ou 
a preferência de um dos vocábulos é tema que poderá ser discutido a posteriori, sempre através do 
pensamento histórico, sociológico e antropológico. 
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qualquer grau de parentesco. O objeto pontual deste artigo sugere, em se tratando de 

nepotismo, sempre a presença do elemento sanguíneo, ainda que indiretamente, nas 

relações de poder.  

 

 Não se olvide, no entanto, que, hodiernamente, observam-se práticas de 

ajuda a membros de uma mesma irmandade, sem que isso possa caracterizar, 

tecnicamente, um autêntico nepotismo, porquanto não está presente qualquer 

elemento sanguíneo nas relações humanas. Aliás, basta observar, na súmula 

vinculante nº 13 da Suprema Corte Judicial brasileira, a ideia de se repreender tão 

somente condutas benévolas a parentes, o que não excluiria, por exemplo, os irmãos 

da maçonaria e outras sociedades secretas – algumas já consideradas discretas – 

pouco citadas, como a Illuminati e a Skull and Bones222.  

 

 Pode-se, diante disso, verificar a existência de diversos favoritismos na 

política atual, ou seja, aqueles que vão além do elemento sanguíneo, apegados a um 

sentido muito mais complexo e abrangente. Alguns teóricos, inclusive, têm tratado 

esses favoritismos como uma variante moderna do nepotismo, afirmando que seu 

novo conceito seria muito mais amplo, abarcando pessoas além da pura relação de 

parentesco, como um efeito direto do clientelismo; este, por sua vez, associado ao 

mandonismo, coronelismo e outras formas ideológicas e práticas espúrias223. 

                                                           
222 A Skull and Bones, embora desconhecida na historiografia pátria, é considerada uma sociedade 
secreta formada e fundada por estudantes em 1832, nos Estados Unidos da América. Tal criação 
nasceu da inspiração de William Huntington Russell e Alphonso Taft, quando estudantes na 
Universidade de Yale em 1833, até que, em 1856, formalizou-se a ordem como Russell Trust 
Association. Coincidência ou não, Russell foi nomeado General da guarda nacional e 1862, após ter 
sido nomeado membro da Assembleia do Estado de Connecticut, nos Estados Unidos da América. Já 
Alphonso Taft tornou-se Ministro da guerra em 1876, depois Vice-General e embaixador dos 
Estados Unidos na Rússia em 1884. Seu filho foi nomeado, primeiro, Magistrado, e depois 
Presidente dos Estados Unidos. As duas outras sociedades secretas mais comentadas são Scroll and 
Key (Rolo e Chave) e Wolfs Head (Cabeça de Lobo). A Skull and Bones, tal como ocorre na maioria 
das sociedades secretas, só admite pretendentes do sexo masculino e brancos e, curiosamente, faz-
se a exigência de que sejam também protestantes. Como é comum pela tradição, os que ingressam 
na irmandade são, quase todos, filhos de membros antigos e muito ricos da ordem, o que leva 
forçosamente a concluir se tratar de uma sociedade formada por famílias poderosas. O ex-
presidente norte-americano George W. Bush chegou a assumir em público não só sua simpatia por 
este sociedade secreta, mas também ser um membro antigo e praticante da mesma. 
223 CARVALHO, José Murilo de. Op. cit., loc. cit. 
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5. Considerações finais 

 

 Diante das linhas traçadas, deve-se insistir, à semelhança do período 

republicano em Roma, na identificação do primeiro passo observado pela história 

para se garantir a força política, e que ainda é detectado no panorama político 

brasileiro: a utilização de métodos clientelistas e de redes de proteção para 

manutenção dos membros de sua própria classe no poder, sejam eles da plebe ou da 

tradicional nobreza.  

 

 Registre-se também, ainda à semelhança dos eventos já citados, a existência 

de um favoritismo decorrente não só das relações de parentesco, mas da necessidade 

estratégica de se fortalecer o status quo vigente. Ingênuo é o pensamento que 

considera o nepotismo uma prática singela e desprovida de qualquer fim, senão o de 

presentear a quem se estima ou confia.  

 

 Embora em Roma, como já se declarou a priori, tenha a família importância 

demasiada na formação de sua estrutura social, a história política torna relevante a 

existência de outros fatores a desembocarem numa única inferência: a conquista e a 

manutenção do poder. Há quem entenda estar na história de Roma a origem e 

justificativa para a consolidação dos critérios que inspirariam, até hoje, a elaboração 

de leis sobre a questão do nepotismo. 

 

 Inobstante os diversos fatores e elementos que cercam a temática, o 

nepotismo, como prática social, persiste na sociedade Brasileira de maneira 

recorrente, ainda que variadas sejam as tentativas de extirpá-lo do nosso cotidiano. O 

contexto histórico-social no qual estamos inseridos, como demonstrou até aqui o 

presente artigo, denota que o fenômeno do nepotismo tem raízes profundas, e sua 

abolição exigirá, ainda, esforços significativos. 
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