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APRESENTAÇÃO 

 

Ser organizadora de uma obra com essa temática é, ao mesmo tempo, uma honra e 

uma grande responsabilidade. Quando Ezra Pound declarou, em 1934, que "os artistas são a 

antena da raça que pressentem e auscultam o porvir", e Marshall McLuhan, 30 anos mais tarde, 

os descreveu como pessoas "de atenção integral", ambos intuíam o quanto a arte, em sua 

inventividade,  poderia servir de ponta de lança para a compreensão dos mais variados 

fenômenos sociais. 

O Direito, como ciência social aplicada que é, além de fruto da evolução e/ou involução 

da vida em sociedade, não poderia, portanto, ficar de fora desta perspectiva cognitiva, revelada 

e sofrida.  

Compreender a relação entre o direito e a arte, em sua concepção interdisciplinar, 

requer que tateemos algo poetizado por Manoel de Barros, quando ele afirma que: “o olho vê, a 

lembrança revê, e a imaginação transvê”. A persecução da conexão entre direito e arte é, de 

certa forma, uma procura por uma transvisão do mundo jurídico, normalmente visto como frio e 

indiferente. 

Além da perspectiva humanizadora que a arte pode trazer ao universo jurídico, é 

preciso que atentemos para o fato de que, cada vez mais, o diálogo entre direito e arte vem 

ganhando protagonismo no cenário nacional e internacional. De forma expressiva, temos 

percebido profissionais, publicações e eventos que, ano após ano, adotam como alvo de 

reflexão as interseções entre direito e arte, seja em sua dimensão literária, teatral, plástica, 

cinematográfica ou musical. 

As razões desse fenômeno são multiformes e acabam por tangenciar a realidade de um 

saber jurídico que possui contornos cada vez mais transnacionais, passando pela insuficiência do 

discurso jurídico para abarcar e melhor compreender a produção do direito, até o velho adágio 

que noticia: “quem só sabe direito, sequer direito sabe”. São tempos transjurídicos, certamente. 

A exploração da temática direito e arte se projeta sobre a tessitura do  espaço, da forma 

e do tempo, eternizando e representando elementos jurídicos existenciais. O discurso por 

igualdade e defesa da identidade religiosa de Shylock em “O Mercador de Veneza”, uma peça de 

teatro de Shakespeare, ou a reflexão sobre a causa animal, a partir da visão de Miguilim, na 
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novela Campo Geral de Guimarães Rosa, apresentam essa introjeção da bravura da arte, que 

transcende regimes, totalitarismos e ideias de retrocesso.   

O desdobrar deste processo é infinito, a representação da justiça e seus simbolismos, a 

representação de atos ou personagens que se relacionam com a aplicação do direito e a 

representação de situações da vida cotidiana, que inspiram inúmeras reflexões sobre direitos 

subjetivos.  

E é assim, em uma tentativa, talvez quase quixotesca, de pôr fim a espoliação perpétua 

da sensibilidade de nossos estudantes e de buscar-se um processo de ensino amoroso e 

emancipatório (Paulo Freire) de nossos futuros bacharéis e bacharelas, que saem, em sua 

grande maioria,  dos bancos universitários absolutamente “pinguinizados”, como tão bem falou 

Luis Alberto Warat em sua pedagogia artística, é que se lança a presente obra.  

Despeço-me, finalmente, desejando que os leitores e leitoras encontrem algo novo no 

mesmo velho e, por vezes, carcomido cosmo jurídico, através dos artigos que aqui serão 

apresentados e, nesse instante, tomo emprestadas as palavras de Alfredo Augusto Becker: "Há 

falta de oxigênio e sol dentro do mundo jurídico. O direito não amanhece. Não chove. Dentro do 

direito não transitam nuvens e nem sopram ventos. As entidades do mundo jurídico não têm carne 

e nem temperatura. Jamais foi escutado canto de pássaro dentro do Código Florestal ou 

vislumbrado peixe no Código das Águas. Da lei brotam artigos, parágrafos, alíneas, remissões. 

Sequer uma flor ou ramo verde. A vida do animal humano é muito curta e eu só tenho uma. Entre o 

direito e a abóbora, eu optei pela abóbora." 

 Entre o direito e a arte, eu optei pela arte. 

 

       Boa leitura! 

       Roberta Oliveira Lima 

       roberta_lima@id.uff.br 
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PREFÁCIO 

 

O Direito necessita de certo grau de autonomia. Enquanto saber próprio, deve possuir 

sua base particular, um campo específico a partir do qual estabelece suas premissas, o seu 

direcionamento, o seu método, aquilo que tudo que o constitui enquanto tal. Por mais 

complicada ou controvertida possa ser a definição do que vem a ser o Direito (com um curioso 

“D”), fato é que é devida sua conceituação própria, pois é um algo, um constructo, que se 

apresenta de certo modo e que torna possível a sua identificação a partir de determinados 

elementos. 

Ao mesmo tempo, o Direito não se sustenta sozinho. Por mais que sejam estabelecidas 

suas diretrizes, seus princípios e conceitos, suas formas de análise e aplicação, seus brocardos, 

enfim, suas especificidades que fazem com que seja reconhecido enquanto tal, o Direito 

necessita de um algo outro para que possa efetivamente ser compreendido, para que possua 

sua justa razão de o ser, para que dinamize em sintonia com o corpo social a partir do qual é 

criado e firmado enquanto uma espécie de ente regulador de condutas, possibilitando – ou 

corroborando para – o convívio harmonioso. Não é a toa que as matérias propedêuticas são 

ofertadas aos acadêmicos do saber jurídico logo nos primeiros semestres da graduação. História 

do Direito, Filosofia Jurídica, Psicologia Jurídica, Economia Jurídica e tantas outras disciplinas 

que aparecem no início do curso fomentam o chão no qual o Direito deve pisar com passos 

firmes e certeiros. Um terreno arenoso impossibilita um trilhar proveitoso, estando aí a 

importância dessas matérias tantas. 

No entanto, não apenas da História, da Filosofia, da Psicologia, da Antropologia e das 

tantas áreas esperadas do saber outras (que não propriamente voltadas ao jurídico – quando 

recebem o adjetivo que indica que a área de estudo “pertence” ao âmbito do Direito) é 

merecido um diálogo com o Direito. Não só de livros técnicos vive e sobrevive o bom jurista. É 

preciso ir além, ultrapassando a ideia de que somente determinados saberes técnicos 

possibilitam uma maior compreensão do mundo que a todos envolve. A literatura, a música, o 

cinema, o teatro, enfim, as artes em geral surgem nesse contexto como uma efetiva proposta 

de comunicação interdisciplinar com o Direito. 

O movimento Direito e Arte, que abarca todos os demais que possuem a proposta de 

estabelecer um diálogo reflexivo do Direito com outras áreas, fornecendo assim uma leitura 
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característica e única da realidade, tem a proposta de oxigenizar o saber jurídico. O recorte da 

metodologia forense é importante, devida e necessária, mas insuficiente se analisada de 

maneira isolada, uma vez que observada sem qualquer diálogo com outro saber, corre o risco de 

se situar num ambiente totalmente dissonante da realidade sobre a qual julga analisar e operar. 

Daí que o saber erigido e proposto pelas artes contribuem para que salutares rompantes surjam, 

tendo-se aí, como resultado desse diálogo interdisciplinar, um algo próprio que enseja em 

olhares diversos daqueles que se está acostumado com a coisa já posta previamente, 

engessando por vezes o que é naturalmente dinâmico e fluxo, quebrantando-se assim aquela 

leitura prêt-à-porter que com frequência o Direito proporciona. 

A interdiscipliaridade entre Direito e Literatura, Direito e Cinema, bem como do Direito 

com tantas áreas que podem ser vistas como formas próprias de se expressar e de explicar a 

realidade, constituem uma espécie de abordagem que resulta em excelentes reflexões. É a 

partir dessa intersecção que o intangível passa a ser tangível, como também ocorre num sentido 

inverso. É disso que também se tem o hipotético, fantasioso e abstrato que passam a ser 

trabalhados enquanto no plano da realidade palpável, observável e sentida. Resultados como 

esses são consequências sempre esperadas nesse tipo de diálogo entre saberes, o que 

demonstra por si só a importância de se fomentar propostas que visam incentivar e dar corpo 

para trabalhos que aliam o Direito aos tantos tipos de expressão da Arte. 

É ao considerar essa premissa que surge a presente obra. Organizado com esmero pelas 

mãos da querida amiga Roberta Oliveira Lima, cuja dedicação na condução do projeto, inerente 

da organizadora, é constatada nesse resultado concreto que o leitor tem o prazer de 

acompanhar nas páginas que seguem, o presente livro traz diversas abordagens nesse âmbito 

do Direito em relação com as artes, proporcionando diversos exercícios críticos e reflexivos do 

repensar o jurídico por outras vertentes. 

A Literatura permite refletir o Direito por uma outra ótica. Seja pelo fator estruturante 

que se assemelha nessas duas áreas, a linguagem, e que permite uma análise teorética de seus 

fundamentos, seja pelos inúmeros exemplos extraídos de grandes obras literárias que são 

utilizados como ilustrações ou reflexões no campo jurídico, a abordagem Direito e Literatura é 

rica em cada uma de suas possibilidades. Em seus métodos próprios de abordagem, que na 

divisão clássica se constituem nas formas ‘Direito na Literatura’, ‘Direito da Literatura’ e ‘Direito 

como Literatura’, o diálogo daí resultante corrobora para que cada vez mais o movimento ganhe 
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corpo e força. Não é toa, portanto, que essa forma de interdisciplinaridade vem ganhando cada 

vez mais espaço e recebendo novos entusiastas que se lançam na pesquisa desse movimento. 

De igual modo pode se dizer com relação ao Cinema, uma vez que também permite 

abordagens proveitosas via e partir do Direito. Por mais que mereça conceitos e especificações 

próprias, dada as suas nuances características que diferem em alguns pontos da Literatura, 

Direito e Cinema representa um modo próprio de lançar um olhar para o mundo com o fito de 

captar e refletir as tantas mazelas e maravilhas que se fazem presentes no meio social, sendo 

também um diálogo entre saberes que vem crescendo consideravelmente, recebendo cada vez 

mais novos adeptos, o que pode ser observado pelas publicações e eventos que se estabelecem 

a partir dessa temática. 

A Arte, portanto, ao considerar seu formato próprio e único de encarar e lidar com a 

realidade, surgindo disso uma leitura singular do mundo e da sociedade, proporciona de 

maneira sem igual uma imersão sobre o ser e tudo aquilo que o constitui e que se constitui a 

partir dele. Repensar o jurídico por essas tantas formas de expressão é uma proposta que urge 

ser conhecida e reconhecida. As artes possibilitam ver o mundo com outras cores, escutar as 

vozes com outros sons, tocar as pessoas com outros sentidos, sentir o cheiro das coisas com 

outros odores. Daí o motivo de se comemorar a publicação de uma excelente obra como essa – 

que muito contribui para o movimento Direito e Arte. 

Sentir – eis o que permite a arte, mas que por tantas vezes é impedido pelo Direito. Que 

possa então o leitor ser tocado por aquilo que a arte proporciona. O presente livro é um convite 

para isso. Sintamos, portanto! 

        

       Paulo Silas Filho 

       Março de 2020 
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Capítulo 1 

A LITERATURA COMO ESPELHO SOCIAL: CONSIDERAÇÕES ACERCA DA IMPORTÂNCIA DE 

MECANISMOS DE COMBATE À CORRUPÇÃO A PARTIR DE POLZUNKOV, DE DOSTOIÉVSKI 

 

Fabrício Manoel Oliveira1 
Natália Meireles Borges2 

 

 
RESUMO 
O presente artigo pretende explicitar como a Literatura, em especial a obra Polzunkov, de Dostoiévski, possui o 
condão de retratar a realidade de uma época, os costumes, os anseios e dificuldades de um povo, e como ela 
pode se relacionar com o Direito, ainda que de forma extemporânea. A partir de uma breve síntese da obra, 
demonstrar-se-á como o autor traz à tona as vulnerabilidades de uma sociedade desigual, notadamente a 
possibilidade de eclosão da corrupção dentro do tecido social. Tendo como pano de fundo tal 
interseccionalidade, serão feitas, ainda, considerações a respeito da importância da criação de mecanismos 
jurídicos e de políticas públicas com vistas ao desenvolvimento e progresso da sociedade e ao combate à 
corrupção. 
 
Palavras-chave: Direito; Literatura; Combate à Corrupção; Polzunkov; Dostoiévski. 
 
ABSTRACT 
This article aims to evidence how Literature, especially Dostoevsky's tale Polzunkov, has the ability to portray 
the reality of an era, the customs, the yearnings and difficulties of a people, and how it can relate to the Law, 
even if in an extemporaneous way. From a brief synthesis of the work, it will be demonstrated how the author 
how the author brings up the vulnerabilities of an unequal society, notably the possibility of the emergence of 
corruption within the social fabric. Against the background of such intersectionality, there will also be made 
considerations regarding the importance of creating legal mechanisms and public policies to provide the 
development and progress of society and combat corruption. 
 
Keywords: Law; Literature; Fight Against Corruption; Polzunkov; Dostoiévski. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A corrupção é um fenômeno social por meio do qual são praticados atos com vistas à angariação de 

vantagens pessoais, em detrimento da administração pública, ou seja, em dissonância com o interesse público. 

Embora ela ocorra em todos os lugares, não há dúvidas que os países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento estão mais propensos a terem níveis elevados de corrupção, como consequência do que 

comumente se denomina de “cultura da corrupção”. 

                                                           
1 Mestrando em Direito Civil pela UFMG. Possui LL.M. em Direito Empresarial pela FGV. Graduado em Direito pela FDMC. 
Orientador voluntário da área de Direito Civil na Divisão de Assistência Judiciária (DAJ) da Faculdade de Direito da UFMG. Integrante 
do Grupo de Estudos sobre Planejamento e Estruturação do Patrimônio Familiar da FDMC. Advogado. 
2 Pós-graduada em Direito de Empresa pela PUC-Minas. Graduada em Direito pela FDMC. Advogada. 
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Esta “cultura” é causada, principalmente, pela falta de instrução e de oportunidades (que levam as 

pessoas a buscarem outras formas de sobrevivência), mas também pela ausência ou ineficiência de 

mecanismos de prevenção e punição da corrupção (medidas anticorrupção). 

Conforme será demonstrado adiante, a obra Polzunkov, de Dostoiévski, retrata, dentre outros 

aspectos, as dificuldades sociais, econômicas e culturais vivenciadas pela sociedade russa no século XIX, 

recheada de adversidades e, em certa medida, permeada por atos de corrupção. Realidade esta, deve-se 

lembrar, com fortes ecos ao longo da história, perdurando até os dias atuais em boa parte das sociedades 

ocidentais.  

Na verdade, nunca esteve tão em voga o debate a respeito da necessidade de combate à corrupção, 

tanto no âmbito nacional quanto internacional. Por meio deste artigo, buscar-se-á, a partir da obra de 

Dostoiévski, demonstrar a importância da criação de mecanismos efetivos anticorrupção. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de pesquisa que se vale de uma metodologia jurídico descritiva-exploratória, o raciocínio 

indutivo e o método teórico, notadamente a partir de uma abordagem bibliográfica sobre o assunto. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Polzunkov e a Corrupção no Serviço Público 

De acordo com Aurora Bernardini (2015, p. 15-20), a literatura de Fiódor Dostoiévski (1821-1881), um 

dos maiores escritores do século XIX e talvez de toda a história, é marcada por um ritmo retorcido, 

atormentado e tremelicoso, em que se destacam principalmente a polifonia de ideias psicológicas, filosóficas e 

parapsicológicas, bem como aspectos sociais, culturais e políticos do povo russo, em seus mais variados 

gradientes, histórias que muitas vezes contam com uma miscigenação desses elementos. 

Mas, mais do que simplesmente retratar e simbolizar um determinado povo e um contexto histórico 

específico, Dostoiévski consegue abordar o ultrajante, a pobreza e a mazela constantes na alma humana, o 

parasitismo, o grotesco e também o bufanismo. Por essas características, sua obra sobrevive e ganha cada 

vez mais força ao longo do tempo. 

Além disso, em seus escritos não raramente estão presentes arquétipos míticos literários, tais como o 

herói e o anti-herói, além de mitos escatológicos e apocalípticos (GOLIN, 2016, p. 1-19). 
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O conto Polzunkov, escrito em 1847 e originalmente publicado em fevereiro de 1848 na revista 

Almanaque Ilustrado, retrata passagens da vida de Óssip Mikháilitch, um dos primeiros bufões da obra do 

autor. 

No próprio título, Doistoiévski apresenta uma graçola com a significação do cognome do personagem 

principal, uma vez que Polzunkov deriva-se do verbo polzat, que significa, em termos gerais, humilhar-se, 

rebaixar-se, menosprezar-se, características elementares do protagonista ao longo da história. 

Em síntese, Óssip Mikháilitch é descrito como alguém que necessita menoscabar-se perante os 

outros, isto é, diminuir-se e se subjugar para conseguir a atenção alheia e se sentir de alguma forma relevante 

e pertencente à sociedade, o que fazia com certa maestria, especialmente em celebrações e comemorações. 

Talvez, em realidade, essa fosse a única forma de interação e sobrevivência que conseguia compreender. 

Assim, conseguia proporcionar certo entretenimento, ainda que funesto: ao rir de suas mazelas 

pessoais, autorizava que os outros também rissem, não só de sua penúria, mas também dele próprio. E, no 

sentimento de deleite e regozijo que então eclodia, paradoxalmente também nascia um certo compadecimento 

com sua miséria, ainda que inconscientemente.  

Afinal, o sofrimento, que possui estrutura de narrativa, é coletivizador e transitivista, capaz de ser 

transmitido pela palavra (DUNKER, 2019, 195-202). 

E, assim, alcançava seu objetivo, qual seja, o de solicitar empréstimos para os que lhe ouviam: “[...] 

aquele senhor pedia emprestado constantemente, ou seja, era assim que pedia esmolas, quando, depois de 

ter feito caretas e provocado riso por conta própria, sentia que, de certa forma, tinha direito de tomar 

emprestado” (DOSTOIÉVSKI, 2017, p. 128). 

Tal meta é muito bem retratada na seguinte passagem: 

 

Que empréstimo era aquele! E com que cara ele o tomava! Eu nem podia supor que, em um 
espaço tão pequeno como o rosto enrugado e anguloso daquele homem, pudessem caber, a 
um só tempo, caretas tão diversas, sensações tão estranhas e variadas, tantas impressões 
das mais fulminantes. O que não havia ali! Certa vergonha, um descaramento simulado, 
irritação acompanhada de súbito rubor no rosto, e ainda cólera, vergonha pelo fracasso, 
desculpas por ter ousado incomodar, a consciência do próprio valor e a mais completa 
consciência da própria insignificância ˗ tudo isso passava como um raio por seu rosto 
(DOSTOIÉVSKI, 2017, p. 128). 
 

Em uma de suas apresentações, Óssip Mikháilitch narra um episódio ocorrido alguns anos antes, 

enquanto era funcionário de uma repartição pública. Em resumo, assevera que descobriu uma grande fraude 

praticada por seu chefe, Fedossiêi Nikoláitch, no setor em que trabalhavam. Assim, para não delatá-lo, aceitou 

receber propina. 
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O acordo foi concretizado, de modo que Óssip Mikháilitch entregou ao superior a documentação 

incriminatória, ao passo que este lhe entregou uma grande quantia. 

E para selar e colocar de vez uma pá de cal sobre o assunto, arranjou-se o casamento de Óssip 

Mikháilitch e a filha de Fedossiêi Nikoláitch, Maria Fedossiêievna. Entretanto, pouco depois se descobriu que 

tudo não se passava de um estratagema engendrado por Fedossiêi Nikoláitch e sua família, que conseguiram 

recuperar a propina paga e, ainda por cima, a dispensa de Óssip Mikháilitch. 

Percebe-se, destarte, que 

 

Enredado nas malhas tecidas por ele próprio, Óssip Mikháilitch é o enganador enganado que 
apenas confirma o jogo dos enganos da sociedade, onde estão previamente definidos 
dominadores e dominados. Ele se caracteriza como o ocupante do espaço do baixo (o 
profano, o do trabalho, o do explorado), que pretende e tenta, através de vários artifícios, 
transferir-se para o alto (o espaço do sagrado, do lazer, da exploração) e é repetidas vezes 
desiludido (DUARTE, 1983, p. 67). 

 

3.2 A Importância do Combate à Corrupção  

 

Carlos Higino Ribeiro de Alencar e Ivo Gico Jr. (2011, p.75-76) destacam que a corrupção é um 

fenômeno atemporal, que compõe os mais diversos fluxos e influxos históricos, manifestando-se de formas 

heterogêneas e multímodas, (re)inventando-se de acordo com as contingências políticas, culturais, sociais e 

econômicas de cada sociedade. 

Apesar das diversas facetas e idiossincrasias que a orbitam, bem como a dificuldade de sua medição 

(na prática) (ABRAMO, 2005, p. 33-37), pode-se afirmar que “[...] há um relativo consenso entre pesquisadores 

de que a corrupção pode ser um obstáculo importante à cooperação social e, portanto, ao desenvolvimento” 

(ALENCAR; GICO JR., 2011, p. 75-76). 

Afinal, “a corrupção corrói a dignidade do cidadão, contamina os indivíduos, deteriora o convívio social, 

arruína os serviços públicos e compromete a vida das gerações atuais e futuras” (TREVISAN; CHIZZOTTI; 

IANHEZ; CHIZZOTTI; VERILLO, 2003, p. 13-14). 

Quer dizer, ela proporciona uma grande perda de eficiência no que tange aos recursos públicos, o que 

consequentemente faz com que toda a sociedade saia perdendo (CASTRO, 2007, p. 1-2). “Nesse sentido, a 

corrupção é um fenômeno social que merece ser combatido” (ALENCAR; GICO JR., 2011, p. 75-76). 

No entanto, isso não representa uma tarefa simples. Pelo contrário, denota inúmeras dificuldades em 

âmbito prático, haja vista que  

 

Quando a corrupção está sedimentada, ela impede a implantação das políticas de 
modernização das estruturas do Estado. Na medida em que os que detêm os cargos 
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públicos utilizam-se das vulnerabilidades da Administração Pública para obter ganhos 
adicionais em seus rendimentos, eles passam a trabalhar sistematicamente contra toda e 
qualquer tentativa de agilizar a estrutura do Estado (FURTADO, 2006, p. 58). 
 

Apesar disso, o combate à corrupção deve ser uma constante, isto é, uma diretriz a ser buscada 

incessantemente pelo Estado, na tentativa de que se alcance uma sociedade mais justa e igualitária, com 

instituições confiáveis, éticas e democráticas. 

Essa orientação pode perpassar, por exemplo, pela implantação de mecanismos de governança 

corporativa na gestão pública, notadamente por meio da realização de contabilidade e auditoria governamental 

(MENDES; OLEIRO; QUINTANA, 2008, p. 37-48), pela cooperação e implantação de iniciativas internacionais 

(NUNES, 2008, p. 13-103), pela definição de um mecanismo licitatório mais robusto e vigoroso (CASTRO, 

2007, p. 7-14), ou mesmo pela criação e fortalecimento de canais anônimos e instrumentos de denúncia 

(LEITE, 2014, p. 56-67). 

Nesse esforço de combate à corrupção, vale citar, foi editada no Brasil a Lei nº 12.846, de 1º de agosto 

de 2013, conhecida como a “Lei Anticorrupção”, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 

pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e dá outras 

providências. 

 

3.3 Entre Ficção e Realidade: Considerações sobre a Importância de Mecanismos de Combate à 

Corrupção no Serviço Público a partir de Polzunkov 

 

Como dito alhures, o personagem principal do conto que ora se comenta, Óssip Mikháilitch, narra em 

uma festa um episódio ocorrido alguns anos antes, mais especificamente quando ainda era funcionário de uma 

repartição pública. Sem embargo, ele relata o desvendamento de uma fraude praticada por seu chefe, 

Fedossiêi Nikoláitch, a qual somente não foi reportada ao Estado porque aceitou receber propina. 

De acordo com Óssip Mikháilitch, ele nunca havia aceitado nenhum tipo de suborno anteriormente, 

pois era contrário a qualquer mácula no exercício da função pública (DOSTOIÉVSKI, 2017, p. 131). 

Contudo, desta vez sucumbiu à tentação e à pressão, apesar de que, em um primeiro momento, ficou 

receoso com sua atitude e até se sentiu culpado, como é possível observar: 

 

Só que me enchi de breu quando coloquei no bolso aquele cobrinho. Palavra, não sei como 
isso sempre acontece comigo, senhores, mas, vejam bem, mais morto do que vivo, lábios 
tremendo, joelhos batendo; sim, culpado, culpado, completamente culpado, a consciência 
lama, pronto a pedir perdão a Fedossiêi Nikoláitch... (DOSTOIÉVSKI, 2017, p. 132). 
 



DIREITO E ARTE: LITERATURA, CINEMA E INTERDISCIPLINARIDADE 16 

 

Pode-se dizer, pois, que o pagamento e o recebimento de propinas no conto em tela são retratados de 

forma crítica e censurável, ainda que a desaprovação sobrevenha entrelinhas e não se apresente como a 

temática principal. 

Em continuação, uma leitura passível de ser feita a respeito do episódio, dentre outras, é a de que 

Óssip Mikháilitch sucumbiu ao meio, passando a ter atitudes iguais àquelas que até pouco tempo repudiava. 

De fato, o contexto que permeava o serviço público da Rússia no século XIX, segundo Renato M. 

Perissinotto (2009, p. 240), era extremamente caótico e propiciava, de certa maneira, atitudes em dissonância 

com os pressupostos éticos que o trato com a coisa pública exige: 

 

A diferença de renda também era bastante grande. Com relação à renda do baixo 
funcionário, Richard Pipes diz que o estado de miséria fazia da corrupção e da adulação ao 
superior um comportamento necessário. Segundo este autor, com muita frequência o Estado 
não pagava salários ou quando pagava era muito pouco e, por essa razão, os funcionários 
tinham que arrumar formas de garantir uma renda extra. Frequentemente, adotava-se a 
prática de adular os superiores ou intimidar os inferiores. Essa condição econômica precária 
e suas conseqüências comportamentais são essenciais para entender a conduta dos 
personagens de Dostoiévski [...]. 
 

No mesmo sentido encontram-se os apontamentos de Marcos Lobato Martins (2018, p. 55), para 

quem: “Na ‘velha mãe Rússia’, a responsabilidade, as leis e a ação das autoridades eram flexíveis o suficiente 

para se dobrarem, em uma ou outra direção, conforme as pressões e subornos em contenda”. 

Em sendo assim, é possível especular que, caso existissem mecanismos mais burilados de combate à 

corrupção, bem como a presença de instituições sólidas e uma dinâmica social e econômica inclusiva e 

redistributiva, Óssip Mikháilitch não teria aceitado nenhum tipo de propina. 

Ao descobrir as fraudes praticadas por Fedossiêi Nikoláitch, ele poderia, exempli gratia, ter realizado 

uma denúncia interna em algum canal próprio para tanto, sob a tutela do anonimato, hipótese em que haveria 

a abertura de um procedimento administrativo investigatório e, se confirmado o crime, a devida punição. 

Vale lembrar que esse mecanismo é vislumbrado 

 

[...] como um meio eficaz para a detecção e prevenção de ilícitos, que contribui assaz para a 
responsabilização dos agentes e para o incremento da transparência e integridade numa 
sociedade. Ao ato de denunciar estão subjacentes valores democráticos fundamentais como 
a liberdade de expressão e de informação, o interesse público e a proibição da discriminação 
no trabalho ou fora dele. 
 
Por outro lado, a denúncia de irregularidades é também considerada cada vez mais 
importante pelos empregadores, uma vez que se relaciona umbilicalmente com a sua 
responsabilidade. Os empregadores têm interesse próprio em que os seus funcionários lhes 
comuniquem riscos ou irregularidades de que tenham conhecimento, por forma a serem 
controlados ou eliminados o mais cedo possível, antes de causarem consequências mais 
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graves, nomeadamente para o negócio da empresa ou para a imagem de um serviço 
público. Os empregadores também têm interesse em que os denunciantes denunciem, pelo 
menos num primeiro momento, através dos canais internos da organização, justamente 
porque aqui ainda possuem o controle total da situação. 
 
A denúncia afigura-se, então, como uma espécie de instrumento de fiscalização dispersa, 
importante quer na detecção, quer na prevenção da criminalidade, nos termos do qual todo o 
cidadão tem o direito/dever de comunicar irregularidades às autoridades, naquilo que 
constitui um reflexo do princípio democrático e da cidadania ativa (RAMOS, 2018, p. 24). 
 

Além disso, não é despiciendo mencionar que o “[...] canal de denúncia [é relevante] como instrumento 

que pode atuar no comportamento do potencial fraudador, dissuadindo-o do ato e reduzindo a ocorrência de 

delitos” (SILVA; SOUZA, 2017, p. 47). 

 

CONCLUSÃO 

 

Com efeito, as elucubrações e conjecturas acima servem para que se perceba a importância da 

presença de mecanismos de combate à corrupção, não obstante tal assimilação ocorrer por meio alegórico e 

artístico, mais especificamente através da Literatura. 

A Literatura, metáfora dos meandros da sociedade e espelho social, mesmo localizada historicamente, 

pode fornecer subsídios simbólicos para a compreensão de fenômenos e dinâmicas que atravessam a 

sociedade, juntamente com seus efeitos, como o foi no presente caso. 

Mas, mais do que simplesmente depreender as idiossincrasias sociais e construir uma comunidade de 

linguagem, a Literatura permite abstrações e ruminações de diferentes naturezas, intertemporais e 

transversais, proporcionando variados prismas de observação acerca das dimensões de aspectos da 

sociedade, inclusive o jurídico. 

Ela, portanto, serve como fonte de reflexão crítica do Direito, fornece “[...] base ao direito, não somente 

através de obras literárias, mas também relacionando argumentações e problematizações do direito, partindo 

nesse caso, de pressupostos teóricos encontrados na Literatura e aplicando em casos concretos dentro do 

Direito” (JÚNIOR; MOURÃO, 2016, p. 365). 
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Capítulo 2 

BLESSED BE THE FIGHT: A VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NA OBRA  

“O CONTO DA AIA” 

Roberta Oliveira Lima1 
Juliana Ferreira Costa2 

 

RESUMO 
O presente artigo objetivou examinar a obra O conto da Aia  e a série televisiva de mesmo nome, buscando 
através da exposição da narrativa de sua personagem central, a Aia Offred, e dos demais elementos que 
configuravam a República de Gilead, investigar a violação de Direitos Humanos e Garantias Fundamentais, 
com especial ênfase para a violação da dignidade humana, através dos atos perpetrados pelos homens do 
local para com as mulheres pertencentes ao regime autoritário por eles imposto. Assim, em um primeiro 
momento, realizou-se uma sinopse da obra. Na sequência, apontou-se o contexto histórico de surgimento dos 
Direitos Humanos e, por último, tratou-se, de forma específica, da Dignidade da Pessoa Humana, sendo 
ofertadas previsões legais nacionais e internacionais que tratam da temática, bem como mencionou-se o 
direito à liberdade religiosa como pedra fundamental para a evolução de uma sociedade democrática e 
promovedora da dignidade de seus membros. O trabalho encerrou-se com a conclusão, onde foram trazidas 
reflexões sobre a necessidade da tolerância entre os diferentes e a importância da vigilância constante entre 
aqueles que conhecem e promovem a defesa dos Direitos Humanos. Por fim, a metodologia utilizada neste 
trabalho foi a revisão bibliográfica e documental. 
 
Palavras-chave: Direitos Humanos; Dignidade da Pessoa Humana; O conto da Aia. 
 
ABSTRACT 
This article objectived to examine the book Handmaid’s Tale and the television series of the same name, 
searching through the exposure of the narrative of its central character, Aia Offred, and the other elements that 
configured the Republic of Gilead, to investigate the violation of Rights Human Rights and Fundamental 
Guarantees, with special emphasis on the violation of human dignity, through the acts perpetrated by local men 
towards women belonging to the authoritarian regime imposed by them. Thus, at first, a synopsis of the book 
was carried out. In the sequence, the historical context of the emergence of Human Rights was pointed out and, 
lastly, it dealt with the specific form of the Human Dignity, being offered national and international legal 
provisions dealing with the theme, as well as mentioning the the right to religious freedom as a cornerstone for 
the evolution of a democratic society and promoting the dignity of its members. The work ends with the 
conclusion, where reflections were brought about the need for tolerance among the different and the importance 
of constant vigilance among those who know and promote the defense of Human Rights. Finally, the 
methodology used in this work was the bibliographic and documentary review. 
 
Keywords: Human rights; Human Dignity; The Handmaid’s tale 
 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo examinou a obra O conto da Aia e a série televisiva de mesmo nome, buscando 

através da exposição da narrativa de sua personagem central e dos demais elementos que configuravam a 
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República de Gilead, investigar a violação de Direitos Humanos e Garantias Fundamentais, com especial 

ênfase para a violação da dignidade humana das mulheres.  

Assim, em um primeiro momento, realizou-se uma sinopse da obra. Na sequência, apontou-se o 

contexto histórico de surgimento dos Direitos Humanos e, por último, tratou-se, de forma específica, da 

Dignidade da Pessoa Humana, sendo ofertadas previsões legais nacionais e internacionais que tratam da 

temática.  

O trabalho encerrou-se com a conclusão, onde foram trazidas reflexões sobre a necessidade da 

tolerância entre os diferentes e a importância da vigilância constante entre aqueles que conhecem e promovem 

a defesa dos Direitos Humanos. 

Ao longo do capítulo, buscou-se questionar a possibilidade das inquietações expressas na série e obra 

literária de Atwood serem meras críticas distópicas de uma sociedade ficcional ou um aviso de que direitos e 

garantias podem ser violados caso não seja mantida uma constante vigilância. 

 

1. O Conto da Aia: Blessed be the fruit 

 

...Agora eu estou acordada para o mundo. Eu estava dormindo antes. Foi assim que 
deixamos acontecer. Quando aniquilaram o Congresso, não acordamos. Quando culparam 
terroristas e suspenderam a Constituição, também não acordamos. Disseram que seria 
temporário, mas nada muda instantaneamente (The Handmaid’s tale, temporada 1) 

 

A série The Handmaid’s Tale origina-se da obra literária ficcional O Conto da Aia, escrita por Margaret 

Atwood. A narrativa aborda um futuro distópico em que um golpe de estado sofrido pelos Estados Unidos 

ocasionou o surgimento da República de Gilead, governada pelos Filhos de Jacó, através da figura dos 

Comandantes. O amparo bélico provém dos Anjos, soldados da nação de Gilead que patrulham ativamente 

todos os moradores do local. Esta nova república instituída é pautada na ideia de uma sociedade que segue os 

costumes e padrões bíblicos fundados no Antigo Testamento, tornando-se assim em uma teocracia 

fundamentalista cristã.  

A série televisiva, assim como o livro, narram como ocorreu a queda do Estado e, consequentemente, 

como foi instaurada um novo regime autoritário de governo, no qual as mulheres, aos poucos, começaram a 

perder seus direitos básicos, como por exemplo, o direito a acessarem suas contas bancárias e o direito a 

continuarem atuantes no mercado de trabalho. Não era permitido, por exemplo, durante esses períodos 

atentatórios, que mulheres fossem vistas sem seus maridos e nem que tivessem direito a expressar sua 

liberdade sexual para a constituição de parceiros.   
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Quando a revolução se consumou por completo, a perseguição começou. Mulheres foram “caçadas” e 

levadas cativas, homens em defesa de suas companheiras e famílias foram mortos e crianças foram 

separadas de suas mães. Neste contexto, que se concretizou após as perseguições, as mulheres foram 

divididas em grupos que se distinguiam por alguns fatores determinantes, sendo feita uma divisão entre 

Esposas, Tias, Aias, Martas, Jezebeis e as que são enviadas às Colônias, chamadas na obra de Não-

Mulheres.3 

As Aias eram mulheres em idade não avançada e com boas condições para procriarem, algumas eram 

homoafetivas, e algumas não casadas legalmente. As Martas, por sua vez, eram apenas mulheres que 

serviam para o contexto de afazeres domésticos de uma família, esse grupo era constituído por mulheres que 

não podiam gerar filhos ou que detinham alguma habilidade para o sustento da família – o que em nosso 

contexto brasileiro é representado na figura do empregado doméstico, conforme conceitua o Direito do 

Trabalho4. 

As Jezebeis eram assim chamadas por não servirem como Aias ou como Martas. Elas viviam em uma 

parte isolada da cidade, sendo desconhecidas da sociedade de Gilead e mantidas cativas para o deleite sexual 

dos Comandantes e eventuais visitantes.  

As Tias, localizadas no Centro Raquel e Lia, também conhecido como Centro Vermelho, lugar onde as 

Aias recebiam, muitas vezes através de castigos físicos e torturas, um treinamento inicial das Tias para a 

execução de seus futuros serviços reprodutivos nas casas dos comandantes. 

As Não-Mulheres eram as mulheres homoafetivas e feministas, principalmente, e que já não tinham 

capacidade reprodutiva. Elas eram obrigadas a trabalhar em campos de trabalhos forçados, chamados de 

Colônias e devastados pela poluição ambiental de rejeitos radioativos e similares, como forma de castigo. 

Mulheres que eram Aias, Esposas ou Martas também poderiam receber como punição a segregação para as 

Colônias. 

Todas as castas acima narradas diferenciam-se pelas vestimentas e modelagens de roupas, as quais 

possuem a mesma cor e padrão, conforme o estrato social a que se pertencente.5 

Diante desse cenário caótico, surgem personagens que nos ajudam a entender como a trama se 

constrói. June, uma das personagens principais, é uma Aia que funciona na figura de narrador-personagem, e 

                                                           
3 O livro traz ainda a figura das econoesposas, não exploradas na série televisiva, mas que eram representadas por mulheres de 
famílias fieis ao regime instituído em Gileade, mas sem o status econômico e social dos comandantes e suas esposas. 
4 Conceito de empregado doméstico, segundo a Lei 5.859/72, revogada pela Lei Complementar 150/2015, em seu art. 1º “Ao 
empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de 
finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas” 
5 Seria possível uma análise em separado sobre as cores, pois temos as esposas com seus tons de azul, representativos de pureza, 
pois o azul é uma cor recorrente em imagens sacras. As aias com suas roupas vermelhas, que representam pecaminosidade. 
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que demonstra ao telespectador os atos cometidos pelo novo governo. O Comandante figura como um 

personagem que detém um cargo de confiança no governo instituído, possui uma esposa, porém, sem filhos. 

A formação da República de Gilead, conforme narrado acima, ocorreu através de um golpe de estado 

no qual houve, em um primeiro momento, o ataque ao Congresso estadunidense e, em um segundo momento, 

a dissolução da própria constituição. Paralelo a esses acontecimentos, outras coisas iam mudando a rotina 

dos, até então, cidadãos e cidadãs estadunidenses, pois direitos básicos passaram a ser negados em 

detrimento ao que era defendido pelos representantes deste novo governo. A liberdade de locomoção, o 

acesso ao mercado de trabalho, a liberdade sexual e a liberdade de religião, por exemplo, foram violadas. As 

mulheres que permaneciam foram subjugadas, tiradas dos seus contextos familiares e socioafetivos e divididas 

nas castas já mencionadas acima  

O contexto de surgimento de Gilead é também marcado pela vertiginosa queda de natalidade e 

fertilidade, vista como um sintoma de uma crise social e moral da sociedade da época. Referido cenário faz 

com que os Comandantes recorram às Aias, extremamente necessárias à procriação, perpetuação da espécie 

e submetidas ao ato denominado como “Cerimônia”, que consistia em uma mistura de estupro e ritual sagrado, 

com a leitura de uma passagem bíblica do antigo testamento que mencionava o nascimento do herdeiro de um 

patriarca judeu através de sua serva, mas no colo de sua esposa6.  

A cerimônia entre o Comandante e sua Aia era realizada uma vez ao mês no período em que a Aia 

estivesse ovulando. Esse ato era inicializado com a presença da esposa e dos empregados da casa, sendo 

conduzido pelo Comandante. A cerimônia, em si, era consumada na cama do casal, na presença da sua 

esposa, ocasião em que a Aia se deitava aos pés de sua senhora. Não poderia haver qualquer tipo de contato 

íntimo ou amistoso entre o Comandante e a Serva. Após o coito era necessário aguardar para verificar se 

havia ocorrido a fecundação. Assim, as Aias serviam aos homens, gestando crianças saudáveis. Em uma 

época de natalidade escassa, elas eram as responsáveis pela continuidade da espécie, ao mesmo tempo em 

que eram aviltadas em sua mais profunda dignidade. 

Fator grave e que merece menção, ao tratarmos da obra em questão, retrata o fato de que a partir do 

momento que uma mulher ingressava nessa sociedade, era obrigada a abdicar de direitos básicos, como o 

direito ao nome. As mulheres que serviam como Aias passavam a ser denominadas pelo nome do seu 

comandante, como no exemplo da protagonista June que, no contexto de Aia, era conhecida como Offred ( Of 

– pertencente a..., Fred – seu comandante). 

Importante salientar que no livro não é revelado o nome da protagonista, mas apenas na série. 

Durante a leitura do livro, o leitor jamais saberá o nome real de uma Aia, pois, nessa cultura, nomes para essas 

                                                           
6 “Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó: Dá-me filhos, se não morro. E ela disse: Eis 
aqui minha serva Bila, coabita com ela, para que dê à luz sobre meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela” (Gênesis 30:1:3) 
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mulheres são desnecessários. Em outra passagem do livro, a própria narradora Offred define: “somos úteros 

bípedes, nada mais: vasos sagrados, cálices ambulantes”. (Atwood, 2006, p.119). 

Outro traço característico da República de Gilead é o controle à própria liberdade de expressão, pois 

na hora de oferecer cumprimentos cordiais são utilizadas expressões obrigatórias como: "Blessed be the fruit" 

("Bendito seja o fruto"), saudação padrão entre os habitantes e cuja resposta tradicional é "May the Lord open" 

(Que o Senhor possa abrir). A expressão "Under His eye" ("Sob os olhos d'Ele") é corriqueira também e 

funciona como um “olá” ou um “adeus”. 

Em apertada síntese, temos que a obra de Atwood busca demonstrar uma série de violações como as 

acima narradas e o quanto a protagonista busca alternativas para si, para a filha que foi capturada e agora é 

criada por uma outra família de comandantes e para a filha que irá nascer, uma vez que ela acaba 

engravidando. 

Insta mencionar que a gravidez de Offred não é fruto de seu coito com o comandante, pois a obra 

esclarece que suas esposas não engravidavam por conta da esterilidade dos maridos, mas por se tratar de um 

contexto machista, misógino e patriarcal, a culpa é transferida para as mulheres e abre-se espaço para a 

“Cerimônia” com as Aias. Assim, muitas Aias, para não perderem a vida, acabavam, clandestinamente, 

buscando homens férteis para engravidá-las, o que acontece entre June e o motorista do Comandante. 

É curioso notarmos que a República de Gileade excluiu os métodos artificiais de reprodução humana, 

considerando-os ilegais, a partir de uma perspectiva religiosa. No período que antecede a esse governo 

existiam, portanto, técnicas de inseminação artificial e similares. Todavia, para essa cultura fundamentalista, 

apenas a adoção e a concepção não-artificial eram consideradas legais, por serem uma prática natural e com 

precedentes bíblicos. Porém, esse método considerado “natural” era forçado, controlado e sem a autonomia do 

corpo feminino, consoante já ilustrado em parágrafos anteriores. Conforme já informado, o estupro era algo 

aceitável nessa nova ordem institucional. Como manter sua dignidade em um Estado não democrático? A 

narradora Offred relata na obra que a luta era para manter a sanidade, pois onde estaria sua identidade e 

dignidade? 

Percebemos que o livro traz reflexões atuais sobre uma suposta institucionalização do fanatismo 

religioso e a quebra de garantias constitucionais, inclusive com a sistematização do estupro, onde as Aias, 

mensalmente, se viam obrigadas, em prol da pretensa salvação da humanidade, a se submeterem a total 

violação de sua dignidade. Assim, é tangível o contrassenso, pois de um lado as mulheres são subjugadas, 

oprimidas, torturadas psicologicamente, diante de um olhar machista, ao mesmo tempo em que atuam como 

protagonistas da continuação da espécie humana. 



DIREITO E ARTE: LITERATURA, CINEMA E INTERDISCIPLINARIDADE 25 

 

Autoritarismo, fanatismo religioso, crise ambiental, misoginia, homofobia e violações variadas de 

direitos humanas dão a tônica do cotidiano na República de Gileade, conforme depreendemos dos elementos 

supramencionados. Quase ao final da presente seção, destacamos o seguinte trecho:  

[...] Foi então que suspenderam a Constituição. Disseram que seria temporário. Não houve 
sequer nenhum tumulto nas ruas. As pessoas ficavam em casa à noite, assistindo televisão, 
em busca de alguma direção. Não havia nem um inimigo que se pudesse identificar. [...] 
Cuidado, disse Moira, para mim, ao telefone. Está vindo por aí. O que está vindo por aí? 
perguntei. Espere só, disse ela. Eles têm se preparado para isso. Seremos você e eu contra 
a parede, querida. (...) As coisas continuariam naquele estado de animação suspensa 
durante semanas, embora algumas coisas de fato tenham acontecido. Os jornais foram 
censurados, por motivos de segurança, disseram. As barreiras nas estradas começaram a 
aparecer. (Atwood, 2006, p. 138) 
 

A história é inquietante e perturbadora, sendo possível a presença de ilações acerca da liberdade e 

igualdade no próprio cenário dos direitos da personalidade, pois vida digna, direito de ir e vir, liberdade de 

imprensa, liberdade de expressão, liberdade de crença, direito ao nome e memória são fortemente violados. 

Questiona-se: Até que ponto essas inquietações são uma crítica distópica de uma sociedade? Será 

que o mundo já conheceu, conhece ou está por vir a conhecer tais práticas, pensamentos e registros? É uma 

obra do passado, presente ou somente do futuro? No fundo, a obra e a série – o conto da Aia são mera ficção 

especulativa e distópica ou aviso de que direitos e garantias podem ser violados caso não seja mantida uma 

constante vigilância? 

A série televisiva encontra-se em fase de produção de sua 4ª temporada e o livro acaba de ter sua 

continuação publicada. Sendo seu primeiro volume datado da década de 80. 

Para efeitos de análise no presente capítulo, o foco se dará na série televisiva e no primeiro volume da 

obra de Atwood. A seguir, serão feitas análises sobre as violações de Direitos Humanos que podem ser 

vislumbradas de forma análoga quando se conhece a obra distópica em comento.  

Para tanto, será iniciada a análise através de alguns marcos históricos na construção dos Direitos 

Humanos. 

 

2. A construção histórica dos Direitos Humanos: “May the Lord Open”. 

 

Para entender o que são Direitos Humanos é necessário que primeiro façamos um breve resumo dos 

fatos históricos que levaram a sua construção e preservação.  

De forma breve, temos um forte marco datado do período pós Revolução Francesa, no ano de 1789, 

ocasião em que foi instituída a Declaração dos Direitos do Homem e do cidadão, que tinha como seus 

pressupostos básicos a igualdade e a liberdade. Ressalte-se que essa declaração excluía as mulheres, visto 
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que o entendimento à época era de que somente homens poderiam gozar de tais direitos, retirando assim a 

ideia de igualdade defendida em sua própria Declaração. 

Nos anos de 1899 e 1907 aconteceram as Conferências Internacionais da Paz em Haia, na Holanda, 

em que opiniões públicas tiveram caráter inovador para diplomacia e relações internacionais. Apesar de não 

lidarem com a organização da ordem internacional dos períodos pós-guerra, tiveram efeitos no sentido de 

serem instigadoras da ideia da paz, bandeira que foi defendida por movimentos pacifistas. Ambas 

Conferências tinham como seu ponto principal o estímulo de soluções pacíficas para se evitarem conflitos 

entre países ou implantarem o desarmamento para que a possibilidade de um conflito bélico não fosse 

cogitada.  

Após o fim da Primeira Guerra Mundial (1919), institui-se a Liga das Nações Unidas, sob a égide do 

Tratado de Versalhes. Originou-se após acontecimentos bélicos que assolaram países e devastaram 

populações. Uma de suas premissas era a atuação de uma força diplomática para a resolução de conflitos 

para que houvesse tentativa de frustrações de guerras, assegurando a proteção das minorias nacionais, 

promovendo cooperação entre as nações e organizando o desarmamento em todos os países, porém por ter 

sido originada sob o Tratado de Versalhes, a Liga não conseguiu alcançar seus objetivos, visto que a 

assinatura do Tratado consistia em fazer com que a Alemanha assumisse a culpa pela Primeira Guerra 

Mundial e pagasse o valor estabelecido pelos danos causados. Tal situação acabou eclodindo na derrocada 

formal da Liga das Nações em 1946 (ONU, 2019).  

No mundo pós Segunda Guerra Mundial, no qual havia um grande rastro de destruição e desolação 

nos países que participaram ativamente na frente de combate, e nos países que foram abatidos por estes 

conflitos bélicos, nasceu a extrema necessidade de reconhecimento da proteção do indivíduo enquanto 

cidadão. Precisava-se que os interesses básicos fossem resguardados. Nasceu, então, em 1945, a 

Organização das Nações Unidas (ONU). 

Com a criação da ONU, houve a elaboração da Carta das Nações Unidas, que tinha por princípios-

base a manutenção da paz e segurança internacional, desenvolvimento de relações amistosas entre nações, 

respeitando os princípios de igualdade e autodeterminação dos povos. A elaboração da Carta trazia à luz a 

ratificação internacional de direitos inerentes ao convívio social entre os povos e   contou com a presença de 

50 representantes de países que compareceram à Conferência sobre Organização Internacional. 

Em 1948, na Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, foi instituída a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (DUDH), sendo um documento marcante e estabelecido como norma comum a todos os 

povos, consolidando a proteção universal dos direitos nela existentes. Ressaltando, como função precípua, 

que cada indivíduo tenha garantido o direito a uma vida digna, independentemente de raça, religião e 

orientação sexual. É um marco que regula a relação Cidadão-Estado propondo que haja o reconhecimento e a 
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proteção de suas necessidades básicas e assegurando um modelo de fraternidade entre todos os povos, 

firmando, assim, os Direitos Humanos em seus atuais contornos. 

 

3. “Under his eye”: A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Internacional e no Direito Interno 

 

A dignidade da pessoa humana é apresentada como uma resolução de princípios e valores, tendo 

como premissa básica a garantia de um bem-estar social na forma em que o cidadão será reconhecido e 

respeitado tendo seus direitos assegurados pelo Estado. Sua origem permeia vários ramos do conhecimento 

humano: religião, filosofia, política. 

Na religião, para especificarmos um contexto retratado na obra o Conto da Aia, a dignidade humana 

deu-se através do modo como Deus criou o ser humano para ser sua imagem e semelhança trazendo a ideia 

de que o indivíduo pudesse se reconhecer como sujeito de atos e não como objetificação, fazendo com que ele 

tivesse capacidade para tomada de decisões, citando-se, como exemplo, o seguinte trecho do texto bíblico: “o 

Senhor trouxe os animais e as aves do campo até Adão para que o mesmo pudesse nomeá-los.”  

Na filosofia, a origem da dignidade fundou-se no modelo da valoração moral, pautando-se na razão. 

Na política, sua origem foi – de certo modo – conturbada. As disputas políticas que assolavam países, 

reduzindo exércitos a pó, forjaram a construção do que precisava ser protegido, resguardado.  

Após a Segunda Guerra Mundial, período em que se consolidava a Organização das Nações Unidas, 

volta-se a discussão da dignidade da pessoa humana, agora de um ponto mais contextualizado e juridicamente 

elaborado. A partir da consolidação da Declaração Universal de Direitos Humanos, em 1948, podia-se 

observar que essa pauta trazia o referencial inalienável de fazer o indivíduo se enxergar como igual perante 

uma sociedade de classes sociais e raças tão distintas, ocupando o lugar de preâmbulo na referida 

Declaração. O que torna a dignidade da pessoa humana como o eixo central quando se fala em proteção e 

salvaguarda do interesse individual é a garantia que cada indivíduo será respeitado enquanto sujeito de 

direitos e deveres, trazendo assim a segurança jurídica de ter seus pedidos e causas de pedir alcançados 

quando houver a necessidade de se recorrer ao judiciário para solução da lide. 

Ao fazermos um exercício imaginativo para tentarmos compreender de que forma poderia ser 

pleiteada, pela Aia June, a proteção de seus direitos em circunstâncias de normalidade e acesso à justiça, 

chegamos à figura do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o qual ampararia o pleito da protagonista, 

de forma individual, através da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

Esclarecemos que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem como missão o alcance dos 

direitos anunciados na Declaração Americana de 1948 sejam alcançados por todos os Estados-membros da 

Organização dos Estados Americanos (OEA). Tendo a composição de 7 (sete) membros que podem ser 
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nacionais ou de qualquer Estado membro da OEA. Em princípio, sua função é promover a proteção dos 

direitos humanos e a observância destes perante os países membros. Há de ressaltar sua competência 

também no âmbito de petições enviadas por indivíduos ou determinados grupos e entidades governamentais 

que contenha denúncia de grave violação a direitos que foram ratificados pela Convenção, bastando que o 

Estado tenha assinado tal Convenção.  

Existem requisitos para a admissibilidade das petições na Comissão, entre elas é o comprovado 

esgotamento dos recursos internos de cada país e ausência de litispendência internacional, admitidos os 

requisitos a Comissão solicita informações ao governo denunciado. Conforme informa Antônio Augusto 

Cançado Trindade: 

 

O dever de provimento pelos Estados-partes de recursos internos eficazes, impostos pelos 
tratados de direitos humanos, constitui o necessário fundamento no direito interno do dever 
correspondente dos indivíduos reclamantes de fazer uso de tais recursos antes de levar o 
caso aos órgãos internacionais. Com efeito, é precisamente porque os tratados de direitos 
humanos impõem aos Estados-partes o dever de assegurar às supostas vítimas recursos 
eficazes perante as instâncias nacionais contra  violações de seus direitos reconhecidos 
(nos tratados ou no direito interno), que, reversamente, requerem de todo reclamante o 
prévio esgotamento dos recursos de direito interno como condição de admissibilidade de 
suas petições a nível internacional.” 
 

 Recebendo o contraditório do governo denunciado, iniciará uma investigação dos fatos. A 

Comissão primeiramente procurará uma solução pacífica entre o denunciante e o Estado, e em caso de não 

solução pacífica a Comissão elaborará um relatório sendo enviado ao Estado membro que terá prazo de 3 

meses para adequação das recomendações feitas. Neste pensamento, Thomas Buergenthal  (1984, p. 459) 

alerta: “É importante notar que o relatório elaborado pela Comissão, na terceira fase do procedimento, é 

mandatório e deve conter as conclusões da Comissão indicando se o Estado referido violou ou não a 

Convenção Americana”. 

A terceira temporada da série Handmaid’s Tale (O Conto da Aia) trata, ainda, do Tribunal Penal 

Internacional e mostra um dos comandantes sendo preso e começando a responder por seus crimes. 

Assim, diante do calvário infligido a June e suas companheiras, já descrito no primeiro tópico desse 

capítulo, facilmente vislumbramos o quanto sua dignidade foi violada. A supressão de seus nomes e sua 

coisificação são contrárias ao próprio cânon religioso, quando observamos a passagem bíblica apresentada no 

segundo parágrafo do presente item. Percebemos que as Aias passavam ao largo do que era ser uma cidadã 

reconhecida e respeitada em seus direitos em Gilead, assim como as demais mulheres habitantes daquele 

local. Vale mencionar, inclusive, o fato de que apenas as Tias poderiam ler e escrever, pois suas anotações 

serviam ao controle do regime autoritário. Às demais mulheres era proibida qualquer leitura, sendo infligidos 

castigos físicos como a perda de um dedo ou o furo em um dos olhos como forma de punição. Outra 
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ocorrência marcante, que vale rememorarmos, narra o fato de que em Gilead não existiam mais placas 

escritas, mas apenas desenhos e símbolos e as meninas eram enviadas à escola apenas para serem 

treinadas como boas esposas e desenvolverem habilidades domésticas. 

No que pertine ao ordenamento jurídico brasileiro, temos que a proteção da dignidade da pessoa 

humana é reconhecida como direito inalienável, constituindo clausula pétrea, sendo assegurado a todo e 

qualquer indivíduo o reconhecimento como pessoa e, por tal ato, ter garantia ao devido processo legal, 

contraditório, ampla defesa, julgamento justo e o que estiver predisposto nos direitos de primeira dimensão 

conforme expressa Marcelo Novelino (2016, p. 251) ao dizer que:  

É núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo, a dignidade é considerada o valor 
constitucional supremo e, enquanto tal, deve servir, não apenas como razão para a decisão 
de casos concretos, mas principalmente como diretriz para a elaboração, interpretação e 
aplicação das normas que compõe a ordem jurídica em geral, e o sistema de direitos 
fundamentais, em particular. 
 

No ordenamento jurídico pátrio esse instituto é relativamente recente e tornou-se a base de textos 

Constitucionais de diversos países, sendo princípio basilar. Mediante pensamento orientado por Antônio 

Junqueira de Azevedo (2002), a respeito da definição ética da dignidade da pessoa humana, pode-se concluir 

que, mediante outorga jurídica, deve ser abordada numa perspectiva de princípio, visto ser de extrema 

importância. Diante de tal fato, ele afirma:  

 

Diferentemente, o pressuposto desse princípio fundamental impõe concretização radical; ele 
logicamente não admite atenuação. Se afastado, nada sobra do princípio da dignidade. E 
esse princípio, se pudesse ser totalmente eliminado, não seria princípio fundamental. O 
preceito da intangibilidade da vida humana, portanto, não admite exceção; é absoluto e está, 
de resto, confirmado pelo caput do art. 5º da Constituição da República. 
 

Reconhecidamente a proteção da dignidade toma forma através da Constituição Cidadã, tendo lugar 

de destaque no preâmbulo da Carta Magna brasileira quando os constituintes afirmam que a instituição do 

Estado Democrático de Direito está destinada a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, sendo, 

portanto, uma base assegurada para os objetivos fundamentais da República: 

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 
 

Superada a confirmação do reconhecimento da dignidade da pessoa humana no Direito brasileiro, é 

salutar mencionarmos que após a instituição da República, o estado brasileiro assumiu posição laica, 
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resguardando a liberdade de culto para que a herança colonial não interferisse nos modos e costumes dos 

seus naturais e a eles assemelhados. 

No espectro internacional há algumas nações que não detém a mesma liberdade religiosa, visto que 

alguns países ratificam como lei seguir determinada crença, sob a ótica de determinada doutrina, que quando 

não seguida impõe criminalização ao indivíduo, fato que ocorre de forma parecida na distopia escrita por 

Atwood em O Conto da Aia. 

Em sede de direitos humanos, há o resguarde do ensino e prática religiosa, de modo que nenhum 

indivíduo possa sofrer retaliações da nação da qual é pertencente, conforme explicita a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos,  

Art. 18 Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este 
direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa 
religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou 
coletivamente, em público ou em particular. 
 

Precisamos, finalmente, atentar para o fato de que, como premissa maior, o Estado não poderá legislar 

na maneira como o nacional irá religar-se com a entidade religiosa de sua crença pessoal e nem será obrigado 

a se filiar em comunidades nas quais não compactue de crenças e hábitos. 

Por fim, percebamos o quanto o direito à liberdade religiosa e à dignidade da pessoa humana 

funcionam como pedras fundamentais para a evolução de uma sociedade democrática e promovedora da 

proteção jurídica de seus membros e o quanto sua ausência pode ser violadora. 

 

CONCLUSÃO 

 

Em consonância com o binômio expressão individual de crenças x Estado como instituidor e garantidor 

da ordem em coletividade, Voltaire, em sua obra Tratado sobre a Tolerância (1993)7, traça um panorama 

relatando o quanto a influência do Estado na definição de uma só religião pode ter um resultado tão prejudicial 

a ponto de sacrificar a ordem natural da vida. 

Ilustrando a observação de Voltaire e os elementos coletados na obra de Atwood, trazemos à lume 

recente notícia veiculada no site uol, e que relata que a Hungria está desenvolvendo uma prática para controle 

populacional de sua nação, em que utiliza e regula a fertilização para procriação e aumento de seus nacionais, 

brancos e cristãos. O plano desenvolvido pelo governo húngaro é transformar o útero das mulheres de seu 

país em uma extensão do solo, com a prerrogativa de que está utilizando tal ato para aumento demográfico, 

                                                           
7 Tratado sobre a Tolerância – obra escrita em 1763, que relata a morte de um jovem em sua casa, na qual o Estado denuncia, 
sentencia e executa em pena de morte Jean Calas, pois havia a suspeita que o filho havia se convertido ao catolicismo, prática 
abominável visto tal país ter por religião base o protestantismo. Em consequência do suicídio do jovem e da pena executada em seu 
pai, a família restou completamente devastada. 
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visto que a taxa de natalidade vem caindo com o passar dos anos, sendo seu lema: a nação precisa de 

"procriação, não imigração". (CHADE, 2020). 

Por todo o exposto ao longo do presente capítulo, percebemos o quão vigilantes temos que ser 

quando tratamos de direitos e garantias fundamentais e proteção da dignidade da pessoa humana. Ao mesmo 

tempo em que o passado de intolerância religiosa nos parece obra de eras passadas e superadas, vemos, no 

presente, a institucionalização de práticas que parecem reproduzir o controle de corpos e desejos das 

mulheres, alvos preferenciais de qualquer movimento de recrudescimento autoritário. 

Assim, importando o vocabulário de Gilead e lembrando que, na ocasião, foi organizada uma força de 

resistência denominada, de forma apropriada, como Mayday (Socorro) para tirar mulheres e crianças imersas, 

de forma indefesa, em tamanha sordidez, que possamos “abençoar” a luta de todos aqueles e aquelas que se 

mantem vigilantes no resguardo e promoção de direitos humanos e garantias fundamentais, portanto: Blessed 

be the fight (Abençoada seja a luta). 

 Nolite te bastardes carborundorum!8  
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Capítulo 3 

COMPREENDENDO O DIREITO PELA LITERATURA: CONSIDERAÇÕES SOBRE JUÍZO DE FATO E DE 

VALOR À LUZ DO CONTO “O PATINHO FEIO” DE H. C. ANDERSEN 

Anderson Miller Silva Varelo1 

 

RESUMO 
Este artigo visa contribuir com os estudos propedêuticos do Direito, no que se refere, notadamente, a uma 
melhor compreensão dos conceitos de “juízo de fato” e “juízo de valor”, no âmbito das discussões jurídicas. 
Para tanto, visando possibilitar uma reflexão mais ampla, recorreu-se a leitura de livros jurídicos propedêuticos 
ao estudo do Direito, como também conteúdo científico presente em artigos que tratem sobre a questão do uso 
da literatura para uma melhor concepção do Direito. Neste diapasão, para haver a ligação entre a disciplina 
jurídica e a Literatura na perspectiva da temática propedêutica escolhida, foi visto no conto de Hans Christian 
Andersen, “O patinho feio”, canal de grande relevância para uma boa discussão do tema central, posto o fato 
de ter sido pouco abordada a temática dos juízos de fato e valor no ambiente acadêmico de per si, quanto mais 
na sistemática do Direito e Literatura. 
 
Palavras-chave: Juízo de fato e de valor. Direito e Literatura. Patinho feio.  
 
ABSTRACT 
This article aims at contributing to the propaedeutic studies of the Law, concerning, notably, a better 
understanding of the concepts of “de facto judgment” and “value judgment”, within the scope of legal 
discussions. In order to allow a wider reflections, the reading of legal books propaedeutic to the study of Law 
was used, as well as scientific content present in articles dealing with the issue of the use of literature for a 
better understanding of Law. In this diapason, in order to have the connection between the legal discipline and 
Literature in the perspective of the chosen propaedeutic theme, it was seen in Hans Christian Andersen’s short 
story, “The ugly duckling”, a channel of great relevance for a good discussion of the central theme, given the 
fact that the theme of de facto and value judgments in the academic environment itself, let alone in the 
systematics of Law and Literature, has been little addressed. 
 
Keywords: Judgment of fact and value. Law and Literature. Ugly duckling. 
 

Notas introdutórias... 

 

O Direito é força operante que nunca cessa, é válvula inerente para uma sociedade desregulada em 

suas relações interpessoais. Onde há conflito, deve haver direito, para que as desregulariedades existentes 

sejam, ao menos, amenizadas. Assim, o direito é algo do cotidiano, algo que está para o homem assim como o 

“pão nosso de cada dia”. Consiste, antes de toda a ideia de processo e de estruturação, em momento de vida. 

É a vida que, nos seus mais indeléveis retratos, fomenta os costumes e fazem com que se construam teorias e 

expectativas normativas, constituindo, desse modo, o Direito. 

                                                           
1 Graduando em Direito, pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Servidor Público, pela Prefeitura Municipal de Pilõezinhos-
PB. E-mail: milleranderson19@hotmail.com. 
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Nesse diapasão, o Direito, como momento de vida, não pode ser apenas vislumbrado pela técnica e 

pela ciência, mas, sobretudo, pela arte. Pela arte que vê o belo, que traz o distante para o perto, que sintetiza, 

com a leveza que em si própria encerra, os ensinamentos que o próprio direito contém. 

Nesta pesquisa, o assunto foi encarado, acima de tudo, como arte. Buscou-se na seleção dos textos 

científicos e literários descortinar esse véu que, muitas das vezes, impossibilita uma reflexão mais aprofundada 

do tema. Destarte, os juízos de fato e de valor são abordados, são refletidos, mas também são sentidos, para 

que o assunto fique facilitado na sua assimilação.  

Partiu-se a discussão da verificação da literatura como ferramenta de compreensão do Direito, onde 

encontrou-se um resumo dessa relação entre ambos setores no decorrer da história. Com Schwartz e Macedo 

(2006), Cunha (2005), Olivo (2005), Amaya (2012) e Godoy (2003), percorreu-se essa senda, com o intuito de 

fornecer considerações sobre o papel do movimento do Direito e Literatura para o melhor entendimento do 

fenômeno jurídico. 

A pesquisa concentrou-se no tema dos juízos de fato e de valor, que na verdade é mais propriamente 

filosófica do que jurídica. Entretanto, em diversos campos da aplicação e da constituição do Direito, interligam-

se com a seara jurídica, criando laços indissociáveis, o que faz com que esse assunto também mereça os 

olhares do debate acadêmico-jurídico. Assim sendo, este trabalho optou pela corrente de Miguel Reale (2002) 

para discutir a temática, visto que o autor trata esse assunto na perspectiva jusfilosófica, a qual pretendeu-se 

aqui se aproximar.  

O texto do “Patinho feio” de Hans Christian Andersen foi escolhido por ser um conto de amplitude 

universal e do gênero literato-infantil. Andersen é um dos grandes nomes desse segmento, tendo até mesmo o 

seu nome como designação do maior prêmio mundial para os escritores nessa seara da literatura. O Patinho 

feio possibilita vários ensinamentos que podem ser extraídos, por isso, não se pretendeu aqui esgotar as 

múltiplas leituras que dele se pode fazer. Em verdade, foi uma atitude ousada deste artigo em querer fazer 

uma relação entre o direito e a literatura baseado nesse texto, entretanto, a arte é isso: é ousar ver além do 

horizonte. O Patinho feio é um texto, na verdade, que ultrapassa os limites dos séculos sem perder as suas 

características essenciais, por isso, sua escolha se deu nesta pesquisa, que pretende-se aprofundá-la 

posteriormente em novas oportunidades. 

A metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfica a livros propedêuticos do estudo do Direito e a 

artigos científicos disponibilizados na internet, tanto nacionais como estrangeiros. Partindo desse marco 

teórico, adentrou-se no universo literato infanto-juvenil, com a obra de Hans Christian Andersen, refletindo e 

criando pontes para uma melhor assimilação do fenômeno jurídico. 

Ao final, são tecidas algumas rápidas considerações finais, apontando possíveis caminhos para 

estudos futuros. No mais, o principal objetivo desta pesquisa foi contribuir com os estudos propedêuticos do 
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Direito, de modo que fosse possibilitado novos olhares para a temática por meio da arte, mais notadamente por 

meio da literatura. 

  

A literatura como ferramenta de compreensão do Direito 

 

Se em tempos do positivismo jurídico exacerbado apenas a lei poderia ser levada em consideração no 

processo de aplicação do Direito, de modo que, em alguns casos, o juiz não passava de um mero comunicador 

da lei, na contemporaneidade, novos meios para enxergar e refletir o Direito se fazem presentes no seio da 

sociedade, e é aqui que se cresce o movimento do Direito e Literatura, como mecanismo complementar para 

um melhor entendimento do fenômeno jurídico, através das nuances literárias que emanam do âmbito socio-

cultural. 

O movimento do Direito e Literatura teve início nas décadas de 1970 a 80, nos Estados Unidos da 

América, e defendia uma nova óptica para encarar o fenômeno jurídico, sem as engrenagens que muitas das 

vezes o deixam enferrujado, que advém das concepções mais dogmáticas e clássicas. O Direito, nessa 

nuance, é encarado como a Arte: é algo belo, humano e que deve retratar a sociedade. Um direito que não é 

fruto de um aglomerado de normas edificadas pelas instituições, mas que advém do convívio social, do 

humano. Que embora seja um dever-ser, tendo caráter deontológico2, o Direito ainda faz parte do ser social e, 

desse modo, deve ser lido e compreendido também nessas perspectivas.  

É nesse contexto que asseveram Germano Schwartz e Elaine Macedo (2006, p. 1013) que, na 

modernidade, os recursos literários se constituem em mecanismos de grande monte para explicação das 

questões jurídicas, por meio das suas metáforas e narrativas. São ferramentas indeléveis para desenferrujar as 

engrenagens que impedem uma melhor reflexão do fenômeno jurídico. Isto porque, como já salientara Paulo 

Ferreira da Cunha (2005, p. 33), pode o fenômeno jurídico ser estudado por três ângulos, são eles: a técnica, a 

ciência e a arte. E em cada um desses ângulos, novas perspectivas são proporcionadas para uma melhor 

compreensão do campo de estudo.  

O fenômeno jurídico é, então, ao ser encarado por essa multifacetação metodológica, expandido para 

águas mais profundas, ocasionando uma maior riquicidade no processo de interpretação e aplicação do 

Direito, visto que o véu que cobria os outros ângulos sociais é levantado pela arte, sobretudo pela literatura. 

Nesse traçado de campos de conhecimento, que interligados cooperam no processo de formulação de um 

Direito mais humano, tem-se um importante canal de fomentação hermenêutica: o processo da leitura do 

direito na arte e da arte no direito, o que proporciona novos moldes interpretativos. 

                                                           
2 Deontológico é aquilo que está relacionado com a deontologia. Esta é a ciência que estuda os deveres morais. 
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Tratando sobre a possibilidade da interpretação do Direito por intermédio de outros campos do 

conhecimento, notadamente da Literatura, Ronald Dworkin, segundo Luis Carlos Cancellier de Olivo (2005, p. 

20-21), é quem sustenta esta perspectiva: 

 
[...] ao recomendar que os juristas estudem não só a interpretação literária, mas outras 
formas de interpretação artística, nas quais “foram defendidas muito mais teorias da 
interpretação que no Direito, inclusive teorias que contestam a distinção categórica entre 
descrição e valoração que debilitou a teoria jurídica”. 

 

Digno de nota se faz destacar que a cultura jurídica e literária, conforme os apontamentos de Amalia 

Amaya (2012), apresentam uma história comum. É que a origem da retórica se encontra entrelaçada com o 

Direito, no século V a.C. na Sicília, por questões de convencimento dos juízes em relação a litígios envolvendo 

propriedades. Conforme anota ainda a autora, o afastamento que ocorreu entre esses dois campos se deveu 

principalmente à profissionalização do Direito, o desenvolvimento da disciplina como autônoma e, com grande 

peso, às influências que o positivismo jurídico desencadeou, tentando tratar do Direito como um objeto a parte 

do todo, isto é, focando apenas no formalismo. 

O movimento se divide em três correntes, são elas: direito da literatura, direito na literatura e direito 

como literatura. Entretanto, dado o pouco espaço, não se adentrará aqui em detalhes3. 

Ainda acerca de como Ronald Dworkin encarava essa relação entre Direito e Literatura, faz-se mister 

trazer considerações de Arnaldo Moraes Godoy. Segundo o autor (GODOY, 2003, p. 134), Dworkin entendia 

que o direito, assim como a literatura, constituía em um serviço constante de interpretação. Entretanto, Godoy 

vai um pouco mais longe em suas notas, apontando que:  

 
A tradição literária ocidental permite abordagem do Direito a partir da arte, em que pese a 
utilização de prisma não-normativo. Ao exprimir visão do mundo, a Literatura traduz o que a 
sociedade pensa sobre o Direito. A literatura de ficção fornece subsídios para compreensão 
da Justiça e de seus operadores. (GODOY, 2003, p. 134). 

 

 por esse motivo que clássicos de Shakespeare – como Hamlet -, Machado de Assis – como Esaú e 

Jacó -, Eça de Queiroz – como O Primo Basílio - e Victor Hugo – como Os Miseráveis -, dentre tantos outros 

escritores, reavivam e despertam consideráveis discussões em torno de temas do Direito. É a arte traçando os 

contornos do fenômeno jurídico, com as suas particularidades, para levantar o véu que obstruía a visibilidade 

do Direito em meio à sociedade, do Direito como um fenômeno humano e não mecânico-formalista.  

 

                                                           
3 Para uma melhor assimilação do assunto, cf. AMAYA, Amalia. Derecho y literatura. Available at SSRN 2064297, 2012. Disponível 
em: <https://papers.ssrn.com/sol3/Data_Integrity_Notice.cfm?abid=2064297>. Acesso em:  jan. 2020. 
 

https://papers.ssrn.com/sol3/Data_Integrity_Notice.cfm?abid=2064297
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Juízo de fato e juízo de valor 

  

Dialogar sobre a temática, conforme já salientado, é de grande mister para uma melhor compreensão 

do fenômeno jurídico. Em verdade, a questão de juízo de fato, também conhecido como juízo de realidade, e 

juízo de valor é mais propriamente filosófica do que jurídica. Entretanto, tal característica não isenta que seu 

debate seja feito pela perspectiva jusfilosófica e é essa a qual delimitar-se-á neste artigo. 

Miguel Reale (2002) traz a lume a existência de duas ordens de relações que apresentam 

correspondência a duas espécies de realidade: a natural e a humana – esta também conhecida como cultural 

ou histórica. Neste diapasão, a primeira seria a realidade dada e, a segunda, a realidade construída, ou, em 

outras palavras, a realidade crua e a realidade cozida.  

No entendimento do autor: 

 
No universo, há coisas que se encontram, por assim dizer, em estado bruto, ou cujo 
nascimento não requer nenhuma participação de nossa inteligência ou de nossa vontade. 
Mas, ao lado dessas coisas, postas originariamente pela natureza, outras há sobre as quais 
o homem exerce a sua inteligência e a sua vontade, adaptando a natureza a seus fins. 
(REALE, 2002, p. 24). 

 

Compreender isso é importante, pois o entendimento dos juízos de fato e de valor passam por essas 

perspectivas. Em Reale encontra-se uma definição do que seja juízo. No seu entender, “juízo é o ato mental 

pelo qual atribuímos, com caráter de necessidade, certa qualidade a um ser, a um ente” (REALE, 2002, p. 34). 

Isto é, uma ação que estabelece características, ou, visto por uma perspectiva linguística, é o ato de adjetivar o 

sujeito. Juízo, assim, está interligado com as duas ordens relacionais existentes (a natural e a humana), pois 

no âmbito da realidade natural se trabalha com uma imperatividade que pode ser constatada sempre que 

forem estabelecidas determinadas situações. É o que se entende pelo verbo ser. Não importa o lugar, a 

cultura, o tempo, sempre que determinadas situações ocorrerem, a resposta será “tal como realmente é”. Essa 

percepção de juízo está mais relacionada com as leis físico-matemáticas, posto que são leis que não 

necessitam de valoração cultural para terem sua eficácia constatada.  

Juízo de fato, nesse sentir, está intimamente relacionado com o mundo da natureza. Em seus 

apontamentos, o professor Antônio Cavalcante da Costa Neto (1999, p. 52), ao tratar sobre os três mundos, 

assevera que “ensina Flóscolo da Nobrega que ‘o mundo da natureza compreende tudo quanto existe 

independente da atividade humana’, regido pelo princípio da causalidade inerente às leis naturais, que ‘não 

comportam exceção nem podem ser violadas’”.  

Assim sendo, quando se falar em juízo de fato estar-se-á falando sobre causalidade. É digno de nota, 

porém, destacar que isso não significa dizer que a lei da causalidade, sendo uma lei natural, não está passível 

de estar equivocada. Tecendo algumas notas sobre esse tema, Costa Neto (1999, pp. 52-53) diz que: 
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Em primeiro lugar, não se deve esquecer que as chamadas leis naturais são objetos 
culturais e, sendo criações do homem, são passíveis de erros. O que eventualmente pode 
nos confundir é a impressão de que a lei da causalidade é antes um dado natural do que 
construção da inteligência humana, ou a crença de que ‘a nossa razão está diretamente em 
contato com as realidades do Universo’, sono dogmático do qual despertou Immanuel Kant 
depois que leu a obra de Hume. 
[...] Em segundo lugar, é necessário advertir que não existe uma muralha inexpugnável entre 
a natureza e cultura, entre o dado e o construído. Neste sentido, lembra Karl Jaspers que ‘a 
natureza está sempre na base de toda criação cultural’ e por isso devem ser evitados ‘certos 
exageros culturalistas, que fazem do homem um Barão de Münchausen pretendendo 
arrancar-se pelos cabelos para se libertar do mundo natural, no qual se acha imerso...’ Mais 
do que isso, é preciso ter a clareza de que ‘as instituições sociais de cada cultura trazem o 
reflexo da geografia, [pois] o cérebro humano carrega as lembranças de 40.000 anos de luta 
contra os elementos naturais’. 

 

Juízos de valor, por sua vez, são as atribuições culturais e valorativas aos fatos sociais. Isto é, são as 

percepções e entendimentos moldados pela bagagem cultural da sociedade sobre determinado fato social. 

Nesse sentir, diferentemente do juízo de fato, os juízos de valor variam de acordo com a cultura da sociedade. 

O fato, assim, passa pelo crivo da valoração, se é bom ou se é ruim, se é justo ou se é injusto. Essa régua 

axiológica não é uniforme, pois a lei que rege os juízos de valor é a da imputabilidade e não da causalidade. A 

imputabilidade está relacionada com os costumes e são eles que ditam o que deve ser feito, pois no campo da 

realidade cultural há uma previsibilidade do fato social. 

Reale (2002, p. 29) ensina que “as leis culturais caracterizam-se por sua referibilidade a valores, ou, 

mais especificamente, por adequarem meios a fins. Daí sua natureza axiológica ou teleológica[...]”. Assim, a 

proposição dever ser se faz presente no universo cultural, pois a previsibilidade não impede que não venha 

determinado fato ocorrer. É desse tipo de juízo que se reveste o Direito, como todas as demais normas éticas, 

assunto que será tratado posteriormente.     

Visualizando melhor os juízos de valor, é importante trazer à baila da discussão o exemplo contado por 

Costa Neto (1999, p. 54), onde assim escreve: 

 
[...] conta-se que algumas partituras de Bach foram encontradas casualmente, quando eram 
utilizadas para embrulhar carne num açougue. O açougueiro, que não sabia ler partitura 
musical, não tinha consciência do imenso valor estético e cultural do que estava escrito no 
papel. Para ele, o único valor que contava era o utilitário, “a única realidade era a coisa: o 
papel, [aliás,] muito bom para embrulhar. 
 

Destarte, percebe-se que o valor dos objetos e das condutas são moldadas pela cultura. Não há uma 

linearidade, mas uma tortuosidade que é fruto do diferente, o que enriquece as relações sociais no que tange à 

cultura.  

Estruturando num quadro para melhor entendimento, baseado na leitura de Miguel Reale (2002, p. 34), 

temos que: 
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Nessa perspectiva, o sujeito é o fato social, por sua vez, o predicado é a consequência. No campo dos 

juízos de fato se tem a proposição “é”, significando que a consequência já é certa, irá acontecer, pois é 

imperativa. Por sua vez, na seara dos juízos de valor se tem a preposição “deve ser”, mostrando que a 

consequência é a que se espera; é uma expectativa, que, no entanto, pode não vir a ser realizada. 

No âmbito das normas éticas e aí também entram as normas jurídicas, não se trabalha com 

causalidade, mas com imputabilidade. A maior prova disso é que em toda norma jurídica há a previsão de uma 

sanção. Ora, a simples possibilidade do não cumprimento da norma já coloca como inaplicável a lei da 

causalidade, no que rege ao aspecto das normas éticas e jurídicas.  

Neste diapasão, vê-se que no Direito há uma perspectiva deontológica, isto é, baseada na teoria do 

dever. Entretanto, abrindo um parêntesis e partindo da Teoria Tridimensional do Direito, elaborada por Miguel 

Reale, percebe-se que, sendo o direito constituído por fato, valor e norma, não se pode compreender com 

grande profundidade o próprio Direito sem se utilizar de juízos de fato. É por isso, por exemplo, que no Direito 

Penal e no Direito Civil, para tratar sobre responsabilização, utiliza-se do nexo de causalidade, que é, na 

verdade, juízo de fato. Daí, pode-se dizer que no Direito, de certa forma, ambos os juízos estão entrelaçados, 

de modo, porém, que os juízos valorativos têm maior predominância.   

  

O Patinho Feio 

 

Em 1843, Hans Christian Andersen, escritor dinamarquês de contos infantis, publicou o seu texto 

intitulado “Den grimme AElling”, conhecido no Brasil como “O patinho feio4". 

                                                           
4 Para ler a estória completa, vide ANDERSEN, Hans Christian; DA SILVA DUARTE, João José Pereira. Os contos de Hans 
Christian Andersen. Mediasat, 2004. Disponível em: <http://files.bibliotecaescolar5.webnode.pt/200000021-d7046d800e/Os-Contos-
H-C-Andersen.pdf>. Acesso em: fev. 2020. 

Sujeito (S) "é" 
Predicado (P) 

Juízo de fato 

Causalidade 

Sujeito (S) 
"deve ser" 

Predicado (P) 

Juízo de valor 

Imputabilidade 

http://files.bibliotecaescolar5.webnode.pt/200000021-d7046d800e/Os-Contos-H-C-Andersen.pdf
http://files.bibliotecaescolar5.webnode.pt/200000021-d7046d800e/Os-Contos-H-C-Andersen.pdf
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A estória contada por Andersen começa mostrando características do lugar. Uma localidade 

maravilhosa, tranquila e serena, onde a natureza colore com grande elegância as cenas existentes. Andersen 

traz ao papel do conto visualizações precisas, que encantam e possibilitam ao leitor penetrar naquele universo. 

Havia uma Pata que estava chocando os seus ovos, há um considerável tempo. Já estava cansada e 

triste, pois mal recebia visitas de suas amigas. Ali, desolada, sem a presença do pai dos seus filhotes que a 

abandonara, aguardava com ansiedade a vinda dos primeiros “pius” da sua prole. Assim, passado um tempo, 

os primeiros ovinhos começaram a rachar. Eram os filhotes que estavam nascendo. Tamanha alegria 

contagiou a mãe, que quis logo ensiná-los a dar os primeiros passos na vida cotidiana de um pato. Entretanto, 

uma coisa a deixava preocupada: havia um ovo grande, diferente dos demais que estavam em seu ninho, que 

não havia chocado. Cansada pelo tempo que estava passando, começou a se queixar e recebeu conselhos de 

patas anciãs de que aquele filhote não seria causa de ventura, mas de perturbação, chegando até mesmo a 

cogitar a possibilidade de ser um peru e de que seria melhor para a mãe abandonar a sua cria, indo fazer 

companhia aos seus demais filhos. 

A Pata mãe, ao seu turno, repensou e verificou que seria até mesmo um descanso maior para ela 

permanecer ali chocando o ovo. Desse modo, não abandonou sua cria. Passado um tempo, o ovo se rachou e 

veio à luz um patinho diferente dos demais. Aos olhos da mãe e dos demais que o enxergavam, ele era 

“terrivelmente feio”, pois era de cor escura e grande, divergindo dos demais patinhos. Era, no seio daquela 

sociedade animal, o “bode expiatório”, para o qual se dirigiam às críticas, os maus olhares e o desdém. Ali, o 

patinho feio crescia sem sentir o pertencimento ao grupo, pois era desprezado e insultado pelos demais.  

Diante de tudo isso, o patinho começou uma longa jornada, indo em busca de novos animais e de 

novos grupos, para se identificar. Uma jornada que trouxe sérios problemas e desventuras indeléveis para uma 

pobre criatura indefesa. Abandonada a própria sorte, passando pelas estações do ano com resistência e 

perseverança, depois de prantos e barrancos, o patinho feio se encontra com animais de tamanha beleza que 

o faz sentir uma enorme admiração: eram cisnes, que voavam em busca do calor, pois o inverno se 

aproximava. Aquele patinho ficou triste, pois, pensava ele, não iria mais os reencontrar. 

Tempos mais tarde, quando a primavera bateu a porta da natureza, e que o patinho feio tinha já 

passado por outras experiências, ele se depara com aqueles animais de magnífica beleza. Assim, decidiu ir ao 

encontro deles. Todavia, uma coisa o assustava: por se sentir tão feio, nunca mais quis enxergar-se nas águas 

plácidas do lago, o que teve, entretanto, que fazer para chegar até aqueles maravilhosos cisnes. Assim, 

deparou-se com o seu reflexo. Não era mais o mesmo, pois já tinha crescido. Sua imagem era encantadora; 

suas asas, grandes, faziam umas lindas ondas circulares, refletindo toda a alegria que emanava de seu ser. O 

patinho feio se transformou; cresceu. Não era um pato diferente e feio; na verdade, era um lindo cisne que teve 
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o infortúnio de ter seu ovo misturado com os dos patinhos. Aquele animal que pensava ser um patinho feio e 

que foi visto pela sociedade animal como isso, era, na verdade, um outro ser, que as experiências culturais 

desses animais não permitiam que fosse identificado pelas suas características. 

Diante de tudo isso, escreve Andersen que ele “sentia-se recompensado pelas misérias e privações 

por que passara. Agora apreciava a felicidade e toda a beleza que lhe sorria... E os cisnes grandes nadavam à 

sua volta e acariciavam-no com o bico” (ANDERSEN; DA SILVA DUARTE, 2012, p. 21). 

Eis um pequeno resumo da obra. 

  

Da estória para o Direito: o que se pode tirar de aprendizado? 

  

O direito é construído em cada cultura de acordo com os seus valores predominantes. Um dado fato, 

assim, pode ser visto e encarado de modo variado e receber tratamento diverso em outro seio social. No 

âmbito jurídico não se tem uma equação universal, onde que se colocar A multiplicado por B se obterá 

obrigatoriamente AB como resultado. Ao contrário, como já tratado anteriormente, a norma ético-jurídica é 

baseada na teoria dos deveres, pois pode acontecer muito bem de ser descumprido o preceito nela encerrado. 

Embora seja um cisne, pode ocorrer de, em determinadas instâncias, o animal não ser compreendido 

como tal, mas como um patinho feio. Os valores culturais fazem com que haja essa alteração na sua 

compreensão. Não há uma alteração na essência, mas na interpretação dessa essência. Nesse diapasão, 

percebe-se o porquê de em dadas circunstâncias judiciais, um mesmo caso pode ter variadas interpretações, 

como nos hard case, isto é, casos difíceis.  

A título de exemplo, em seus apontamentos, Costa Neto (1999, p. 166) escreve que: 

 
Conta Voltaire que certa feita teve um processo julgado numa Corte Judicial francesa. 
Perdeu por unanimidade. De pronto, seu advogado asseverou que ele teria ganho, também 
por unanimidade, se o processo fosse distribuído para uma outra turma de julgadores. 
Perplexo, o filósofo exclamou: “É muito cômico isso”, disse-lhe, “portanto, cada câmara, cada 
lei.” – “É verdade, respondeu-me. Existem vinte e cinco comentários acerca do comum em 
Paris, o que vale a dizer que se provou vinte e cinco vezes que o comum em Paris é o 
equívoco; e se existissem vinte e cinco câmaras de juízes, existiriam vinte e cinco 
jurisprudências diferentes”. 

 

Exageros de Voltaire a parte, vê-se, com isso, o quão relacionado está o mundo do Direito com os 

juízos valorativos. Cada percepção pode possibilitar um entendimento diferente da norma em dadas 

circunstâncias, o que demonstra a riquicidade axiológica que nele encerra. A expectativa, porém, é que o 

Direito possa se aproximar cada vez mais do ideário de justiça, que, em verdade, não é um conceito unívoco, 



DIREITO E ARTE: LITERATURA, CINEMA E INTERDISCIPLINARIDADE 42 

 

mas que aqui está sendo assumida a posição de Ulpiano de “dar a cada um o que é seu”, ao ponto de 

enxergar no patinho feio o lindo cisne que ele é.  

  

Considerações finais 

 

Neste contributo viu-se que os juízos de fato e de valor se fazem muito presentes no âmbito jurídico, 

por tanto, buscou-se rediscuti-los, por sua vez, envolvendo a sistemática do Direito e Literatura. 

Juízo de fato é a atribuição de uma qualidade a um ser baseado em regras de causalidade, de modo 

que seja retratado o fato tal como ele realmente é, desvinculando-se de percepções e de qualquer outra visão 

valorativa. Sua presença está mais fortemente ligada com as leis físico-matemáticas, pois, não sofrem 

mutações em contato com culturas diferentes. Todavia, os juízos de fato, também conhecidos como juízos de 

realidade, também se fazem presente no Direito, - embora de modo menos intenso do que os juízos de valor - 

ao possibilitar a identificação do nexo de causalidade nos casos jurídicos, possibilitando uma 

responsabilização “mais justa”. 

Por sua vez, os juízos de valor são as atribuições de qualidades a um ser baseado em regras de 

imputabilidade, pois as percepções e os valores predominantes corroboram na estruturação desses nichos. 

Eles são variados, pois são modelados pela carruagem cultural de cada sociedade. No Direito, são eles que 

guiam as estruturações normativas, pois, uma vez estabelecendo o que é bom e o que é ruim, cooperam na 

definição e constituição dos mandamentos normativos, de modo que tais leis jurídicas não sejam ontológicas, 

na perspectiva de serem regidas pela causalidade, mas sim deontológicas, posto o fato de poderem ser 

desobedecidas pela infração, cabendo, desse modo, a aplicação da sanção. 

Vê-se também, como salientado, que os juízos de valor são muito presentes nas estruturações das 

decisões judiciais e é por isso que muito se pode variar no decidir, por conta dos valores que estão envolvidos 

nas celeumas. Isso, como também já salientado, são muito presentes nos hard cases.  

A literatura é um campo fértil que possibilita o aprofundamento de muitas discussões. O movimento do 

Direito e Literatura, por sua vez, veio abrir as portas da seara jurídica para se aproximar cada vez mais do 

cotidiano, o que, ao nosso ver, é muito bom. Construir novas expectativas e dialogar os fenômenos jurídicos 

por essas perspectivas não-normativas é abrir novos horizontes que poderão, no futuro, trazer grandes 

conquistas no campo do Direito. 

Lendo Hans Christian Andersen, no seu texto “O patinho feio”, percebe-se a quão primorosa é a 

literatura infanto-juvenil e quantas leituras dela se podem retirar, de modo que seja facilitado o entendimento 

do Direito. Direito e Literatura é isto: é revelar o belo que muito é ofuscado pelas engrenagens cotidianas dos 
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processos. É levantar o véu que obscurece o horizonte. É emanar novos olhares para o fenômeno jurídico, de 

modo que se possa fugir do casual e enxergar o novo que sempre estava ali. 

Assim, essa pesquisa não termina por aqui. Pretende-se em novas oportunidades expandir as 

reflexões, querendo enxergar suas relações jusfilosóficas com mais profundidade. Buscar entender novos 

pontos do Direito e relacioná-los com novos contos, possibilitando, desse modo, um direito mais vivo e 

dinâmico. 
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Capítulo 4 

DA SALA DE VISITA AO QUARTO DE DESPEJO: DIREITO E CIDADE1 

 

Pedro Filiphi Coelho2 

Maria José Flor3 

 

RESUMO 
O presente artigo apresenta estudo dos aspectos sociojurídicos, entrelaçando os direitos fundamentais e 
socioambientais, através da obra “Quarto de despejo: diário de uma favelada”, escrita por Carolina Mar ia de 
Jesus – descoberta por um jornalista, juntamente com vinte cadernos com registros do seu cotidiano, que narra 
a sua própria história enquanto moradora da comunidade do Canindé, na cidade de São Paulo, entre o período 
de 1955 e 1960, antes de ela ser desocupada para originar a Marginal do Tietê. A autora, que trabalhava como 
catadora de papel, estudou apenas até o segundo ano do ensino fundamental e possuía três filhos, retrata de 
forma detalhada as dificuldades enfrentadas por uma mulher, negra, periférica e mãe solteira, ao mesmo 
tempo em que traz ao leitor uma nova e dura perspectiva sobre as favelas: a de dentro, conhecida apenas por 
quem lida com elas, acompanhadas de suas inúmeras e incessantes adversidades, como os costumes dos 
demais habitantes, a violência e a miséria. É importante trazer também que, mesmo com tantos autores 
escrevendo sobre miséria, favela e subsistência de modo geral, Carolina está ocupando o seu próprio lugar de 
fala, exatamente como Djamila Ribeiro demonstra em sua obra “O que é lugar de fala?”, uma vez que sua 
escrita se baseia naquilo que ela pode falar com base na sua experiência daquilo que vivenciou. Desta forma, 
a obra literária mencionada possibilitou com que fossem contrastados os obstáculos enfrentados por sua 
autora na década de 1950 – como a violência e os costumes dos demais habitantes da favela, através do 
conhecimento e ponto de vista de uma moradora de uma favela com os problemas ainda enfrentados na 
atualidade, dentro e fora destes locais. Neste sentido, são levantados temas harmônicos, como o aspecto 
semiurbano diante da subumanidade, atrelados aos direitos e garantias fundamentais, possibilitando refletir 
sobre a atemporalidade de uma obra escrita há mais de sessenta anos, mesmo com tantos avanços legais, de 
forma interdisciplinar. Assim, vislumbrando a nossa legislação e ao lhe colocarmos lado a lado com a realidade 
apontada por Carolina em seu diário, é possível considerar os principais elementos que distanciam os direitos 
assegurados do seu efetivo exercício, que ao invés de esvaziar nossos atuais quartos de despejos, fazem com 
que sejam cada vez mais abandonados, multiplicados e transbordados, associando também ao livro de Djamila 
Ribeiro e a importância do protagonismo feminino negro, tanto em décadas passadas quanto, mais do que 
nunca, nos dias de hoje. 
 
Palavras-chave: Cidadania; direito; literatura. 
 
ABSTRACT 
This article presents a study of socio-legal aspects, intertwining fundamental and socio-environmental rights, 
through the work “Quarto de despejo: Diário de uma favelada”, written by Carolina Maria de Jesus - discovered 
by a journalist, along with twenty journals with records of her everyday life, which tells its own story as a 
resident of the community of Canindé, in the city of São Paulo, between the period of 1955 and 1960, before it 
was vacated to originate the Marginal do Tietê. Carolina Maria, who worked as a paper collector, studied only 
until the second year of elementary school and had three children, portrays in detail the difficulties faced by a 
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woman, black, peripheral and single mother, at the same time that she brings the reader a new and harsh 
perspective on favelas: the insides, known only to those who deal with them, accompanied by their countless 
and incessant adversities, such as the customs of other inhabitants, violence and misery. It is also important to 
mention that, even with so many authors writing about this misery, slums and subsistence in general, Carolina 
is occupying her own place of speech, exactly as Djamila Ribeiro demonstrates in her work “O que é lugar de 
fala?”, A since her writing is based on what she can say based on her experience of what she has experienced. 
In this way, the aforementioned literary work made it possible to contrast the obstacles faced by its author in the 
1950s - such as the violence and customs of the other inhabitants of the favela, through the knowledge and 
point of view of a favela resident with the problems still faced today, inside and outside these places. In this 
sense, harmonious themes are raised, such as the semi-urban aspect in the face of subhumanity, linked to 
fundamental rights and guarantees, making it possible to reflect on the timelessness of a work written more 
than sixty years ago, even with so many legal advances, in an interdisciplinary way. Thus, looking at our 
legislation and placing it side by side with the reality pointed out by Carolina in her diary, it is possible to 
consider the main elements that distance the assured rights from their effective exercise, which instead of 
emptying our current dump rooms, they cause them to be increasingly abandoned, multiplied and overflowing, 
also associating with the book by Djamila Ribeiro and the importance of black female protagonism, in past 
decades and, more than ever, today. 

 
Keywords: Citizenship; law; literature. 
 

INTRODUÇÃO 

Esse trabalho tem como objetivo estudar o direito à cidade através de uma abordagem sociojurídica, trazendo 

pontos de vistas sociólogos, geológicos e filosóficos a respeito desse direito e da cidade propriamente dita, levantando 

também a questão do lugar de fala. Para tanto, ilustra a obra Quarto de Despejo: Diário de uma favelada, publicada na 

década de 60, compreendida por registros constantes de Carolina Maria de Jesus, que residia na favela do Canindé, 

localizada na cidade de São Paulo e trabalhava como catadora de papel. A escolha do tema se deu pela 

indispensabilidade da inclusão da maior quantidade de pessoas na compreensão sobre a importância do protagonismo 

negro feminino, associando-se também a importância de concepções como o direito à cidade e o lugar de fala, abordado 

através da obra de Djamila Ribeiro, intitulada “O que é lugar de fala?”, lançada no ano de 2017. 

Inicialmente, se discorrerá acerca das considerações literárias da obra de Carolina Maria de Jesus, que relata 

suas vivências na favela do Canindé, apontando detalhes sobre a precariedade que assolava o local onde vivia com seus 

três filhos, registrando as incessantes adversidades que surgiam em seu cotidiano. Em dado momento, será apresentada 

a concepção do direito à cidade, onde se abordará sua disposição no ordenamento jurídico brasileiro, compreendendo 

também tratados internacionais e perspectivas multidisciplinares sobre o tema. 

Por fim, abordar-se-á a respeito do lugar de fala, através da obra homônima de Djamila Ribeiro, que destaca a 

importância de discursos emudecidos que permitem visibilizar premissas não ditas. 
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1. QUARTO DE DESPEJO: Considerações literárias 

 
“Eu classifico São Paulo assim: o Palacio, é a sala de visita. A Prefeitura é a sala de jantar e a cidade é 
o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos.” (JESUS, Carolina Maria de. 2014, p. 32) 
 

Antes de adentrar na resenha do material em estudo, é válido destacar o quanto este livro, tanto quanto a sua 

autora, já foram objetos dos mais distintos juízos de valor. O livro, que é uma edição inalterável dos diários de Carolina de 

Jesus, migrante de Sacramento, Minas Gerais e moradora da favela do Canindé, localizada em São Paulo, nos anos 50, 

sendo desocupada na década seguinte para viabilizar a construção da Marginal do Tietê. 

O best-seller, traduzido para outras treze línguas, é fruto da descoberta de Audálio Dantas, repórter à época, que 

havia sido encarregado de realizar uma matéria sobre a referida favela, encontrou a autora e protagonista da obra e sua 

história escrita em cerca de vinte cadernos que era guardado por Carolina no local em que morava. O que chamou a 

atenção do jornalista foi a mesma coisa que chamou a de todas as pessoas que leram a história de Carolina nos anos 

seguintes: apesar de inúmeros autores escreverem sobre miséria e favela, ninguém poderia contar melhor sobre o tema 

do que alguém que o vivenciasse rotineiramente. 

Inicialmente, os trechos do diário se tornaram reportagens publicadas nos veículos Folha da Noite (1958) e O 

Cruzeiro (1959), tornando-se um livro no ano seguinte, 1960, e vendendo cerca de 100 mil exemplares dentro de alguns 

meses. É importante destacar a nota dos editores, que diz que a edição respeita “fielmente a linguagem da autora, que 

muitas vezes contraria a gramática, incluindo a grafia e acentuação das palavras, mas que por isso mesmo, traduz com 

realismo a forma de o povo enxergar e expressar seu mundo”. 

Carolina não escrevia todos os dias, inclusive, passava dias, semanas, e até mesmo meses sem registrar sua 

rotina em seus diários. Portanto, serão elencados os relatos mais relevantes para o tema aqui tratado, em ordem 

cronológica. No ano que iniciou a escrever em seu diário, 1955, a autora descreve logo no primeiro registro, em 15 de 

julho, aniversário de sua filha Vera Eunice, que a despesa que possui com alimentação a impede de realizar desejos, 

como presenteá-la com um par de sapatos. Quase que diariamente, a moradora acorda por volta das 6 horas para ir 

buscar água e, em seguida, começar a catar papel pelas redondezas da favela do Canindé, para poder vender e receber 

em cruzeiros, a moeda do país à época, e então comprar comida e materiais de limpeza. 

Merece destaque o dia 13 de maio, onde a autora lembra que foi o dia da abolição da escravatura, mas após 

narrar uma situação em que manda um bilhete a uma conhecida pedindo comida – para alimentar seus filhos, mas 

consegue uma doação de banha e arroz com outra, declara: “E assim no dia 13 de maio de 1958 eu lutava contra a 

escravatura atual – a fome!” (2014, p. 30).  Em maio de 1959, a autora pontua:  

 
“... A vida é igual um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós quando estamos 
no fim da vida é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha, até aqui, tem sido preta. Preta é 
a minha pele. Preto é o lugar onde eu moro” (2014, p. 167). 
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Em junho, Carolina teve trechos do seu diário publicados no veículo O Cruzeiro, o que a deixou alegre por alguns 

dias, mas logo já entristeceu-se novamente em virtude da sua insuficiência financeira de custear sua própria alimentação 

e a de seus filhos. (2014, p. 175). O primeiro relato do ano de 1960 é o último do livro, onde Carolina conta apenas que 

levantou-se às 5 horas e foi carregar água (2014, p. 191). A obra se finda com uma pequena entrevista com a autora, 

onde esta revela que começou a escrever quando não tinha o que comer e não queria xingar, e informa que após a sua 

publicação, “o livro trouxe fama e algum dinheiro para Carolina. O suficiente para deixar a favela, mas não o bastante para 

escapar à pobreza” (2014, p. 194). 

 
2. O DIREITO À CIDADE 

 
A concepção por direito à cidade não nasce com a ciência jurídica, mas através de uma abordagem 

multidisciplinar, sendo necessário esforço conceitual para uma compreensão adequada da sua estrutura conceitual, 

normativa e para o seu emprego na experiência jurídica e judicial (Mello, 2017, p. 238). De acordo com David Harvey 

(2009, p. 79), a ideia de “direito à cidade” surgiu com o sociólogo francês Henry Lefebvre, por volta dos anos 60, com a 

sua obra Le droit à la ville (O direito à cidade), onde o autor formula a problemática urbana e conceitua o processo de 

industrialização e urbanização como o motor das transformações na sociedade (2008, p. 1). Para o autor, “As 

necessidades sociais têm um fundamento antropológico; opostas e complementares, compreendem a necessidade de 

segurança e a de abertura, a necessidade de certeza e a necessidade de aventura [...]” (2008, p. 104). Ainda, essa ideia é 

por ele complementada de que a cidade deve viabilizar que todas essas necessidades inerentes ao ser humano sejam 

livremente exprimidas. Em sua obra, Carolina  relata inúmeras necessidades que não eram atendidas, tais como o 

acesso à energia elétrica, alimentação e até mesmo lazer. Assim, o autor entende que o direito à cidade está ligado 

diretamente à urbanidade, englobando também a rotina individual do cidadão e o seu dia a dia como um todo: 

 
Basta abrir os olhos para compreender a vida cotidiana daquele que corre de sua moradia 
para a estação próxima ou distante, para o metrô superlotado, para o escritório ou para a 
fábrica, para retomar à tarde o mesmo caminho e voltar para a casa a fim de recuperar as 
forças para recomeçar tudo no dia seguinte. (2008, p. 117) 

 

Assim, entende o autor que o direito à cidade “não deve ser concebido como um simples direito de visita ou de 

retorno às cidades tradicionais. Só pode ser formulado como direito à vida urbana, transformada, renovada” (2008, p. 

117). Por este mesmo viés, David Harvey descreve o direito à cidade como “muito mais do que a liberdade individual para 

acessar os recursos urbanos: é o direito de mudar a nós mesmos, mudando a cidade” (2009, p. 79). Fernandes e Alfonsin 

também comentam a concepção de Henry Lefebvre, afirmando, inclusive, que a legislação brasileira é uma das mais 

avançadas no mundo em matéria de política urbana, representando um desenvolvimento importante da materialização do 

direito à cidade em termos legais, e não apenas enquanto uma noção política. 

No Brasil, após o fim do período ditatorial – que ocorreu entre 1964-1985, buscou-se a redemocratização como 
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uma saída para as tão precisas adequações culturais e políticas (OLIVEIRA FILHO, 2009, p. 287). Alfonsin (2011, p. 34-

35) explica que, apesar da Constituição Federal de 1988 não trazer o termo “direito à cidade” de forma expressa, já era 

possível entender a existência desse direito pela interpretação do texto constitucional, através do art. 182. Souza (2011, p. 

118) afirma que o movimento pela reforma urbana se marca por altos e baixos: ao mesmo tempo em que há momentos 

de aglutinação e animação por parte dos indivíduos e organizações, existe de forma quase vegetativa e aparentando 

hibernação. O autor considera ainda que “as cidades têm sido, ao longo da história da humanidade, locais onde o tesouro 

da criação intelectual (artística, científica e tecnológica) de várias sociedades e culturas tem tendido a se concentrar cada 

vez mais”, representando, assim, a grande criação coletiva da espécie humana (2011, p. 155). No entanto, não 

representam a humanidade na sua melhor forma, visto que possuem suas próprias contradições e conflitos que se aliam, 

em boa parte do tempo, à opressão e a exploração de uns sobre os outros.  

Dessa forma, essas problemáticas – tanto de caráter ideológico quanto filosófico, influenciam as formulações 

teóricas e as pesquisas que delas advém, tornando mais dificultoso o processo rumo aos avanços urbanos e sociais, uma 

vez que a democratização do planejamento e da gestão, além de ser um objetivo, é um princípio fundamental. No que 

tange ao direito da materialização individualista, o Código Civil de 1916 é um exemplo perfeito, uma vez que garantia ao 

proprietário de um imóvel o direito de se impor a outros indivíduos. Segundo Dorneles (2011, p. 38), o Código Civil de 

2002, quase um século depois, rompe essa inconsonância entre o antigo código e os preceitos legais da Constituição 

Federal, vinculando o exercício do direito de propriedade para um interesse maior, com a finalidade de preservação de 

um bem comum.  Para Iserhard (2003, p.  211), a Carta Magna, de certa forma, viabilizou “uma transição do liberal ao 

social, onde os princípios de sociedade, eticidade e operacionalidade animam todo o sistema civilista, onde se fortalecem 

os vínculos sociais e morais, no sentido de realizarem a função social destinada ao Direito”. 

Nos tempos hodiernos, além do amparo legal, é socialmente admissível que interesses coletivos se 

sobressaiam interesses individuais. Portanto, Alfonsin (2011, p. 36) anui que “bem acima do seu próprio 

interesse, o uso adequado pelo habitante individualmente considerado deverá ser em sintonia com as 

ordenações da cidade”. Com a fortificação do termo “direito à cidade” através da promulgação da Carta Magna, 

assim como os direitos fundamentais, suas prerrogativas legais decorrem de texto constitucional, podendo o 

direito à cidade ser compreendido como um direito fundamental, uma vez que suas características estão 

constitucionalmente previstas. Pires (2017, p. 62) pontua que “é através da existência de uma Constituição 

Federal que os direitos fundamentais concretizam sua existência, pois é ali que encontram status para um 

reconhecimento incondicional”, devendo ainda o ordenamento jurídico infraconstitucional cumpri-lo fielmente. 

Por este viés, complementa Molinaro que no direito positivo brasileiro, o direito à cidade é um direito 

fundamental decorrente do caráter socioambiental a que adere a república brasileira confortada em um Estado 

Democrático (2010, p. 165). 

Desta forma, entende Cavalazzi (2007, p. 56) o direito à cidade se impõe positivamente e pode ser 
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visto como um direito possuidor de tutela autônoma, ilustrando um feixe de direitos que gravitam ao redor do 

direito à moradia, ao transporte e serviços públicos, ao saneamento, entre outros. O autor também ilustra que 

direitos como à educação, ao trabalho, lazer, segurança, preservação do meio ambiente natural e construído 

equilibrado e a gestão democrática são fieis retratos da compreensão do direito à cidade como uma 

exteriorização do princípio da dignidade da pessoa humana, decorrendo desse feixe de direitos que o direito à 

cidade se reflete. É reforçada a ideia do direito à cidade como direito fundamental em virtude do seu conteúdo 

resultar de uma mistura de outros direitos – como direitos sociais e o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, para as presentes e futuras gerações, respectivamente dispostos no art. 6º e 225 da Carta Maior. 

Em 1992, houve a aprovação da Cúpula da Terra – Agenda 21, também conhecida como Declaração 

Rio/92, que se compõe de quatro sessões e dispõe também sobre assentamentos humanos que visam 

oferecer a todos habitação adequada, a melhoria das condições de vida em assentamentos informais em 

favelas, o melhoramento do manejo urbano, a redução do impacto do fenômeno do êxodo rural para os centros 

urbanos, promovendo melhorias nas condições de vida da zona rural, entre outros. Quatro anos depois, 

aconteceu a Conferência das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, intitulada Agenda Habitat, que 

amplia a Declaração Rio/92 e destaca temas concernentes à habitação social, acesso à terra, saneamento 

básico, transporte público, escassez de áreas verdes, poluição de grandes cidades e a gestão urbana. 

Fernandes (2006, p. 297) declara que tanto a primeira quanto a segunda agenda vistas anteriormente, 

sugerem conexões entre a urbanização, o meio ambiente e o desenvolvimento econômico. O autor também 

afirma que sustentabilidade e governança têm se tornado cada vez mais as preocupações das políticas 

públicas da comunidade internacional atualmente.  Em 2005, quase uma década após a Agenda Habitat, foi 

realizado no Rio Grande do Sul o Fórum Social Mundial, que aprovou a Carta Mundial pelo Direito à Cidade, 

onde o Brasil se comprometeu com o seu conteúdo, fazendo-se firmatário. A referida carta, em seu primeiro 

artigo, define o direito à cidade como manifestação do direito à dignidade da pessoa humana, trazendo no item 

2 a definição que perfaz a concepção jurídico-constitucional deste direito: “o usufruto equitativo das cidades 

dentro dos princípios de sustentabilidade, democracia e justiça social [...]”. A carta supramencionada também 

trata de inúmeros outros aspectos que compõem a cidade, como o direito à educação, saúde, trabalho, cultura 

e lazer, confirmando que o direito a ela está diretamente relacionado ao direito à dignidade da pessoa humana. 

O Estatuto da Cidade – promulgado através da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, regulamenta os 

arts. 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana, ampliando e 

confirmando o papel jurídico-político dos municípios na formulação de diretrizes de planejamento urbano e 

reconhecendo o “direito à cidade sustentável” por todo o território nacional. 

Além de ser visto como uma garantia, o direito à cidade também se apresenta como um dever dos que 

nela habitam, visto que o próprio Estatuto da Cidade prevê que a gestão da cidade também incumbe à 
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população, através de participação na formulação e execução da metodologia de desenvolvimento urbano, 

observando-se também aquilo que se idealiza sobre proteção, preservação e recuperação do meio ambiente 

natural e construído, bem como, dos tipos de patrimônio, como o cultural, histórico e arqueológico. Pires (2017, 

p. 73) comenta que a obrigação que vem dele desencadeia ao cidadão o dever de zelo, preservação e 

conservação do meio ambiente natural e urbano, exercendo este também, de forma ativa e através da vontade 

coletiva, a gestão do lugar em que vive, uma vez que é na cidade que se exerce a própria cidadania. Para 

Harvey (2009, p. 80) “existem numerosas forças que militam contra o livre exercício de tais direitos, que 

querem mesmo impedir que reconheçamos, pensamos sobre ou ajamos em relação a tais direitos”, citando 

como exemplo o acelerado processo de urbanização, que fez com que a população aumentasse de menos de 

10% para quase 50%. Marcello Balbo (2003, p. 379), partindo de um ponto de vista geólogo, entende que a 

cidade, no mundo em desenvolvimento 

Está rachando em diversas partes separadas, com a aparente formação de “microestados”. 
Os bairros ricos são atendidos por toda sorte de serviços, tais como escolas caras, campos 
de golfe, quadras de tênis e a polícia particular a patrulhar a área 24 horas por dia, que se 
emaranham em ocupações ilegais onde a água encontra-se disponível somente em fontes 
públicas, onde nenhum sistema sanitário existe, onde a eletricidade é privilégio de poucos, 
onde as ruas se tornam lama quando chove e onde o compartilhamento, atendo-se 
firmemente àquilo que foi possível agarrar na luta diária pela sobrevivência 

 

Isto é, as cidades que mantém o capitalismo engrenado dividem-se socialmente, mantendo de um lado 

as elites financeiras e do outro as classes com grandes quantidades de trabalhadores, que se misturam com 

desempregados e marginalizados. Nesse sentido, Harvey (1996, p. 43) contribui que as cidades sempre 

desenvolveram-se geograficamente de forma desigual, todavia, estão se proliferando e se intensificando cada 

vez mais de maneiras negativas – e patológicas de certa forma, semeando tensão civil e contribuindo com o 

fluxo migratório por toda parte e, assim, com o aumento de favelas.Em 2015, foi promulgada a Lei de 

Regularização Fundiária (Lei 13.465, de 11 de julho de 2015), que dispõe sobre a regularização fundiária rural 

e urbana e traz outras providências. Para Prestes (2008, p. 161), a regularização fundiária é uma política 

pública temporária, que recupera um tempo para as cidades que não se preocuparam em produzir habitação 

popular de forma regular. A autora também relembra que “historicamente as cidades não destinaram áreas 

para população de baixa renda, seja por falta de previsão, seja pela falta de um mercado que produzisse 

habitação popular regular que pudesse ser adquirida por grande parcela da população”. (2008, p. 158). A 

referida Lei também dispõe a respeito do direito de laje, que é previsto pelo Código Civil, em seu art. 1510-A, 

como “a possibilidade de coexistência de unidades imobiliárias autônomas de titularidades distintas situadas 

em uma mesma área”. O referido supramencionado também prevê com que o proprietário ceda a superfície de 

sua construção a fim de que terceiro edifique unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo”. 

Stolze (2017), tratando pela primeira vez sobre o direito à laje, explica que “em linguagem tipicamente 
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brasileira, fora concedido status oficial ao direito sobre o ‘puxadinho’”. 

Assim, discorre Harvey que “a criação de novos espaços urbanos comuns, de uma esfera pública de 

participação democrática, requer um desfazer da enorme onda privatizante que tem servido de mantra ao 

neoliberalismo destrutivo dos últimos anos” (1996, p. 435), pensamento este que pode ser ligado com a 

concepção que Jan Gehl traz em sua obra, “Cidade para pessoas”, abordando que “depois de quase cinquenta 

anos de negligência com a dimensão humana, agora, no início do século XXI, temos necessidade urgente e 

vontade crescente de, mais uma vez, criar cidades para as pessoas” (2017, p. 28). Ainda, Harvey (1996, p. 

439) adverte que o direito à cidade não deve ser visto como um presente, mas como um movimento político, 

tendo um esforço que, segundo Lefebvre, deve se dar “através da mobilização social e da luta política/social” 

propriamente dita, mesmo que demande muitos anos. 

 

3. O PROTAGONISMO NEGRO FEMININO E O LUGAR DE FALA 

 

A obra em apreço, “Quarto de despejo: diário de uma favelada”, é totalmente escrita por Carolina Maria 

de Jesus, e os editores tomaram o cuidado de sequer alterar eventuais erros de gramática, grafia e 

acentuação, para possibilitar a tradução com realismo da perspectiva “de o povo enxergar e expressar seu 

mundo”. Isto é, todas as questões abordadas pela autora durante o livro são frutos de registros diários que esta 

relatava sobre o contexto social na qual estava inserida, trazendo o seu próprio ponto de vista e 

compartilhando a sua experiência sobre as situações que presenciava dentro e fora da favela. 

É importante destacar outra vez que, como a própria obra apresenta em seu prefácio, “repórter 

nenhum poderia escrever melhor aquela história – a visão de dentro da favela”, ou seja, ninguém contaria 

melhor sobre as vivências de uma moradora da favela se não a própria. Essa abordagem traz à tona uma 

concepção que vem tomando cada vez mais espaço em debates de movimentos sociais e, principalmente, nas 

redes sociais: lugar de fala. O tema ganhou um livro homônimo, lançado em 2017, sendo este o primeiro de 

uma coleção maior, intitulada “Feminismos Plurais”, de Djamila Ribeiro, ativista, pesquisadora e mestra em 

Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo, onde levanta diversos temas abordados pelos 

feminismos, evitando termos complexos e mantendo uma linguagem direta e acessível. 

No livro supramencionado, a autora fala sobre as mulheres negras – grupo social que considera 

representativo de uma marginalização histórica, discutindo a importância de se dar voz efetiva a essas 

pessoas, como forma de promover novos conhecimentos e formas de saber. Para Djamila, lugar de fala é uma 

questão estrutural, uma vez que se relaciona com a localização de poder dentro da estrutura, com a posição 

na qual o indivíduo está inserido – e não individual, ou seja, não é sobre reconhecer as vivências específicas 

de indivíduos como legitimadoras de todo ou qualquer discurso que se vincule às suas particularidades, mas 
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sobre considerar que grupos sociais – independentemente de quem os integra, passam por vivências comuns 

e que isso também é relevante e pode contribuir com a crítica, construção de saberes e reflexão. A autora 

afirma que lugar de fala não deslegitima discursos, apenas reconhece que eles se constroem a partir de 

determinadas realidades próprias daqueles que os emitem, complementando que essa linha de raciocínio não 

leva a crença de que todos têm igual acesso a espaço discursivos privilegiados ou que todos possuem a 

capacidade de produzir conhecimentos a partir de perspectivas descoladas ou neutras do ambiente social no 

qual se localizam. Assim, declara que o lugar de fala deve se nomear como forma de impulsionar discursos 

emudecidos e de visibilizar premissas não ditas. Também é destacado por Djamila que as mulheres negras 

são o outro do outro, “por não serem nem brancas e nem homens, ocupam um lugar muito difícil na sociedade 

supremacista branca por serem uma espécie de carência dupla, a antítese de branquitude e masculinidade” 

(2017, p. 39). Complementa ressaltando que não aborda lugar de fala “falando de indivíduos, necessariamente, 

mas das condições sociais que permitem ou não que esses grupos acessem lugares de cidadania” (2017, p. 

61). 

 Por fim, é possível reconhecer a obra de Carolina Maria como uma abordagem da autora falando a 

partir do seu próprio lugar de fala, e associar a sua obra com o pensamento de Grada Kilomba (2012, p. 12), 

que diz que seu livro “pode ser concebido como um modo de “tornar-se um sujeito” porque nesses escritos eu 

procuro trazer à tona a realidade do racismo diário contado por mulheres negras baseado em suas 

subjetividades e próprias percepções”, da mesma forma que a autora de Quarto de Despejo o fez, ao contar 

suas vivências no que denominou diário de uma favelada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho desenvolveu-se tendo como foco prioritário de estudo e reflexão o direito à cidade 

e, para tanto, utilizou-se da literatura, especificamente do livro “Quarto de despejo: diário de uma favela”, de 

Carolina Maria de Jesus, como mote de ilustração e melhor vislumbre das realidades ora apresentadas, 

abordando também sobre a questão do lugar de fala, através da obra homônima de Djamila Ribeira, lançada 

no ano de 2017. A concepção de direito à cidade teve o seu surgimento na década de 60, coincidentemente o 

ano de lançamento da primeira obra citada, através de Henry Lefebvre, sociólogo francês, que veio a defini-lo 

como o direito à vida urbana, transformada, renovada. 

No Brasil, com a redemocratização, passou a ser disposto na Constituição Federal de 1988, através 

dos arts. 182 e 183 de forma concisa, porém, dando margem à ampla interpretação da existência desse termo, 

vindo a existir expressamente no ano de 2001, com a promulgação do Estatuto da Cidade. Dessa forma, foi 

abordado também a existência dessa garantia como uma exteriorização do princípio da dignidade da pessoa 
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humana e como um direito fundamental cujos outros direitos também de cunho fundamentais – como a saúde, 

a educação, o acesso ao saneamento básico, gravitam em torno. Através desta perspectiva, é perceptível a 

precariedade na qual a autora da obra se encontrava, tendo esses direitos – e consequentemente o direito à 

cidade, inacessíveis ao seu alcance. 

Por fim, abordou-se sobre a questão concernente ao lugar de fala, tratado através da obra assim 

intitulada de Djamila Ribeiro, que levanta questões envolvendo a posição da mulher negra em uma sociedade 

supremacista branca, figurando como o outro do outro, e tendo seus discursos, muitas vezes, silenciados. 

Carolina Maria, que registrou seu cotidiano de forma tão detalhada, falou exatamente a partir do seu lugar de 

fala sobre adversidades que faziam-se presentes em sua vivência, há cerca de sessenta anos, mas que 

continuam assolando os tempos hodiernos. Assim, como o próprio prefácio de sua obra aponta, seu livro não é 

de ontem, mas de hoje, isto é, os quartos de despejo, que se multiplicaram, transbordam. 
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Capítulo 5 

DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES: PONDERAÇÕES SOBRE A BUROCRACIA ESTATAL A PARTIR DOS 

RASCUNHOS DA SEGUNDA PARTE DE ALMAS MORTAS, DE GÓGOL 

 
Fabrício Manoel Oliveira1 
Natália Meireles Borges2 

 

 

RESUMO 
Este artigo pretende realizar uma breve síntese de Almas Mortas, de Nikolai Vassílievitch Gógol (1809-1852) e 
dos rascunhos da segunda parte da referida obra, com enfoque na crítica do autor à burocracia estatal, 
revelada, ainda que de forma sutil, por meio da comparação entre as construções da propriedade de um 
personagem (coronel Kochkariov) e os setores de uma repartição pública. A partir da síntese da obra, será 
apresentada a concepção neoliberal da burocracia estatal, por meio da qual se atribui uma conotação 
pejorativa ao termo. Far-se-á um paralelo entre a burocracia estatal e o Direito, explicitando-se, ainda, de que 
forma a burocracia se revela na organização estatal brasileira. O presente artigo pretende, por fim, realizar 
uma crítica à burocracia estatal, à luz dos princípios que regem a Administração Pública. 
 
Palavras-chave: Direito; Literatura; Almas Mortas; Gógol; Burocracia Estatal; Administração Pública. 
 
ABSTRACT 
This article intends to make a brief synthesis of Dead Souls, by Nikolai Vassílievitch Gógol (1809-1852) and of 
the drafts of the second part of the referred work, focusing on the author's criticism of the state bureaucracy, 
revealed, although in a subtle way, through the comparison between the buildings of the property of a character 
(Colonel Kochkariov) and the sectors of a public office. From the synthesis of the work, there will be presented 
the neoliberal conception of state bureaucracy, through which a derogatory connotation is attributed to the term. 
There will be made a parallel between state bureaucracy and law, explaining, furthermore, how the bureaucracy 
is revealed in the Brazilian state organization. This article aims, finally, to criticize the state bureaucracy, under 
the optics of the principles that govern Public Administration. 
 
Keywords: Law; Literature; Dead Souls; Gógol; State Bureaucracy; Public Administration. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Embora o Brasil seja amplamente conhecido pelo excesso de burocracia presente nas suas 

organizações públicas, o fenômeno burocrático não é exclusivo do Estado brasileiro, tampouco dos tempos 

atuais. 

                                                           
1 Mestrando em Direito Civil pela UFMG. Possui LL.M. em Direito Empresarial pela FGV. Graduado em Direito pela FDMC. 
Orientador voluntário da área de Direito Civil na Divisão de Assistência Judiciária (DAJ) da Faculdade de Direito da UFMG. Integrante 
do Grupo de Estudos sobre Planejamento e Estruturação do Patrimônio Familiar da FDMC. Advogado. 
2 Pós-graduada em Direito de Empresa pela PUC-Minas. Graduada em Direito pela FDMC. Advogada. 
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É o que demonstra a obra Almas Mortas, de Nikolai Vassílievitch Gógol, em especial os rascunhos da 

sua segunda parte (escritos ainda no Séc. XIX), em que o autor critica o modelo burocrático estatal da época, 

por meio de comparações entre as dependências da propriedade de um personagem e as repartições públicas. 

Conforme será explanado adiante, se por um lado a burocracia pretende garantir a impessoalidade, a 

segurança jurídica e a moralidade no setor público, por outro é duramente criticada pela ineficiência que dela 

pode advir.  

Este artigo pretende elucidar de que forma a crítica à burocracia estatal é abordada na obra de Gógol, 

bem como realizar um paralelo entre a situação retratada na obra do referido autor e a realidade brasileira, 

desenvolvendo, por fim, uma crítica à burocracia à luz dos princípios que regem a Administração Pública.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de pesquisa que se vale de uma metodologia jurídico descritiva-exploratória, o raciocínio 

indutivo e o método teórico, notadamente a partir de uma abordagem bibliográfica sobre o assunto. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 A Burocracia em Almas Mortas 

 

Nikolai Vassílievitch Gógol (1809-1852), apesar de nascido na Ucrânia, é herdeiro da literatura russa, 

sendo considerado por Vissarion Bielínski (2013, p. 126) o mais nacional dos escritores russos, notadamente 

por suas contribuições ousadas e revolucionárias, que descrevem e tipificam criticamente a cultura russa do 

século XIX. 

A partir do exagerado, do fantástico e, principalmente, do cômico e zombeteiro, Gógol explora as mais 

diversas gramaturas e peculiaridades do povo e do folclore russo, apresentando-nos uma obra de transição 

entre a narrativa romântica, presente nos poetas da primeira metade do século XIX, e o realismo, influxo que 

ganhou grande proeminência na segunda metade do século XIX, principalmente a partir das figuras de Fiódor 

Dostoiévski e Lev Tostói (BURRACO, 2006, p. 12). 

Almas Mortas, romance que teve sua temática central sugerida por Púchkin, foi publicado 

primitivamente em 1842. Inicialmente sátiro,  

 

[...] recorre à distorção e degradação das personagens. O processo estilístico da 
animalização pode, em última análise, corresponder à desumanização das personagens 
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corroídas pela ambição e a sua perda da alma, os protagonistas da narrativa ficando 
literalmente desalmados (GONÇALVES, 2014, p. 192). 
 

Concebido para ser uma espécie de epopeia russa, tal como a Divina Comédia, de Dante, seu projeto 

inicial era dividido em três partes, das quais apenas a primeira foi conservada integralmente (GONÇALVES, 

2014, p. 185). A segunda e a terceira partes, em realidade, foram queimadas pelo autor em um acesso de 

fúria, de modo que apenas algumas passagens da segunda parte sobreviveram (WEDEKIN, 42-53). 

Em apertada síntese, o romance narra a história de Pável Ivánovitch Tchítchicov, personagem que 

percorre os recônditos da Rússia na tentativa de adquirir (pelo menor valor possível) ou mesmo receber (sem 

nenhum tipo de contraprestação pecuniária) junto à senhores de terra os servos já falecidos e ainda não 

declarados no recenseamento (denominadas almas mortas). Sua intenção, revelada no curso da trama, era 

realizar uma espécie de hipoteca de tais servos junto ao Governo, recebendo por eles um valor considerável. 

Com efeito, “[...] Gógol critica não apenas os absurdos da Rússia ainda semi-feudal, bem como realiza 

uma dura análise social dos costumes dos grandes latifundiários interioranos” (BITTENCOURT, 2017, p. 2). 

Em que pese os rascunhos da segunda parte estarem em muito incompletos, é possível visualizar nos 

escritos interessante passagem, em que Tchítchicov visita o coronel Kochkariov, um grande proprietário de 

terras, profundo defensor da organização estatal. 

Ao chegar em sua aldeia, Tchítchicov, de pronto, nota uma característica inexistente em nenhuma 

outro povoado por ele antes já visitado:  

 

As casas eram construídas à maneira de repartições públicas. Numa delas, estava escrito, 
em letras douradas: “Depósito de Implementos Agrícolas”; na outra, “Seção de Contabilidade 
Geral”; mais adiante, “Comitê de Assuntos Agrícolas” e “Escola Rural de Ensino Normal”. 
Numa palavra, só o diabo sabe o que não havia ali (GÓGOL, 2019, p. 329). 
 

Apesar de estranhar a classificação, Tchítchicov apresenta sem rodeios a ideia de aquisição das almas 

mortas ao proprietário de terras, negócio amiúde instrumentalizado por meio de uma escritura de compra e 

venda. E, como resposta, recebe a seguinte afirmativa: 

 

˗ Pelo que posso entender das palavras do senhor ˗ disse o coronel, sem ficar nem um 
pouco embaraçado ˗, trata-se de uma petição, não é isso? 
˗ Exatamente. 
˗ Nesse caso, o senhor ponha tudo por escrito. A petição vai para o Escritório de Recepção 
de Relatórios e Comunicados. O Escritório, depois de datar e registrar, a encaminha para 
mim; de mim, ela segue para o Comitê de Assuntos Agrícolas e de lá, conforme os 
procedimentos normais, vai para o diretor. O diretor, juntamente com o secretário... 
(GÓGOL, 2019, p. 330). 
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Tchítchicov, então, retruca: 

 

˗ Pelo amor de Deus! ˗ exclamou Tchítchicov. ˗ Desse jeito, só Deus sabe quanto tempo isso 
vai se arrastar. Além do mais, como posso tratar do assunto por escrito? Afinal, é um tipo de 
negócio que... São almas mortas que, de certa forma... estão mortas (GÓGOL, 2019, p. 
330). 
 

Em sequência, inebriado e curioso com o procedimento e a estrita métrica reinante no lugarejo de seu 

anfitrião, permite-se ser conduzido para os locais em que seriam realizados os procedimentos necessários 

para a concretização do negócio: 

 

Tchítchicov, por curiosidade, resolveu ir com o comissário para observar todos aqueles 
locais tão indispensáveis. O Escritório de Recepção de Relatórios só existia na tabuleta e a 
porta estava trancada. Kruliov, seu diretor, tinha sido transferido para o recém-instituído 
Comitê de Edificações Rurais. Seu lugar foi ocupado pelo camareiro Berezóvski; mas ele 
também tinha sido enviado em missão só Deus sabia para onde, pela Comissão de 
Construção. Então eles foram bater no Departamento de Assuntos Agrícolas ˗ lá, tudo 
estava em reforma: acordaram um bêbado, mas não obtiveram dele nenhuma informação. 
“Por aqui, está tudo a maior bagunça”, disse, afinal, o comissário para Tchítchicov. “O patrão 
está sendo passado para trás. Quem controla tudo é a Comissão de Construção: afasta todo 
mundo do seu trabalho e manda para onde bem entende. Só quem fica na Comissão de 
Construção é quem leva vantagem.” Obviamente, ele estava insatisfeito com a Comissão de 
Construção. E, de fato, Tchítchicov deu só uma olhada: tudo estava em desordem. 
Tchítchicov não quis ver mais nada, porém, assim que voltou, contou para o coronel como 
estavam as coisas, que nada tinha pé nem cabeça, que ninguém podia conseguir nada 
daquele jeito e que a Comissão de Recepção de Relatórios nem mesmo existia (GÓGOL, 
2019, p. 331). 

 

O episódio, dentre outros presentes na obra, retrata, ainda que caricaturalmente, a burocracia presente 

na Rússia do século XIX, composta por uma imensidão de funcionários e procedimentos, em cadeias ou não, 

em uma infinidade de hierarquias e funções, muitas vezes desnecessárias. 

 

3.2 Considerações sobre a Burocracia Estatal a Partir de uma Visão Neoliberal 

 

A definição de burocracia, assunto estudado por diversos sociólogos, economistas, juristas e cientistas 

políticos ao longo da história, não se deu de forma linear e uniforme, ora significando uma administração 

eficiente e operativa, ora uma gestão cambaleante e falha, tendo por significado, também, o governo realizado 

por altos funcionários, com intrínseca relação com o poder, a alienação e o controle (MOTTA, 1981, p. 7).  

Na linguagem comum, por exemplo, atualmente a burocracia é vislumbrada com uma “[...] conotação 

pejorativa. Burocracia usualmente é associada a ineficiência, ineficácia, atrasos, confusão, autoritarismo, 

privilégios e ainda a outros atributos negativos” (VASCONCELOS, 2004, p. 200). 
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No entendimento de Cecília Vescovi de Aragão (1997, p. 105), contudo, a administração burocrática é 

uma tentativa de se evitar o nepotismo e o subjetivismo (que impregnaram a máquina pública principalmente a 

partir dos primeiros anos da Revolução Industrial), em que se busca conferir o maior grau de imparcialidade e 

previsibilidade nas estruturas e relações que orbitam, de alguma maneira, o interesse e o patrimônio público. 

Em completude ao conceito, pode-se acrescentar os apontamentos de Fernando C. Prestes Motta 

(1981, p. 7-8): 

De modo amplo podemos dizer que a burocracia é uma estrutura social na qual a direção 
das atividades coletivas fica a cargo de um aparelho impessoal hierarquicamente 
organizado, que deve agir segundo critérios impessoais, e métodos racionais. Esse aparelho 
dirigente, isto é, esse conjunto de burocratas, é economicamente privilegiado e seus 
membros são recrutados de acordo com as regras que o próprio grupo adota e aplica. A 
forma pela qual a burocracia administra as coletividades é chamada burocratismo. 
 

Nota-se, pois, que a burocracia ganha força como um instrumento de resposta, que tenta organizar o 

Estado de acordo com posições claras e estáveis, dando novo sentido ao funcionamento do aparelho estatal e, 

em última instância, à relação entre a sociedade e o Estado. 

Apesar de sua larga importância como processo histórico, resultado de fluxos e influxos dos mais 

diversos, mais recentemente, especialmente a partir da década de 70 e 80, a doutrina neoliberal tem apontado 

o esgotamento de parcela do padrão burocrático, isto é, a ineficiência parcial do modelo de gestão pública, 

falho em variados aspectos, conforme explica Cecília Vescovi de Aragão (1997, p. 104-105). 

Na visão da autora, esse posicionamento doutrinário de desencantamento com a burocracia encontra-

se calcado em três pilares: 

 

a) [no fato de que se] negligencia o interesse público ao privilegiar os interesses 
particularistas de seus membros; 
b) não promove o alcance de resultados socialmente relevantes, vez que a formulação e 
implementação de políticas públicas se dá de forma mais conveniente aos seus interesses e, 
por fim, 
c) é perdulária com relação aos recursos públicos, à medida em que, no jogo político com o 
Legislativo, possui um raio de manobra que lhe permite cometer excessos. Assim, os 
burocratas seriam potencialmente rent seekers, procurando maximizar seus orçamentos 
(ARAGÃO, 1997, p. 112). 
 

Em complemento, Flávio Carvalho de Vasconcelos (2004, p. 206-207) apresenta-nos uma linha de 

raciocínio, fundada na sociologia americana, que explicita certas disfunções presentes em organizações 

burocráticas, tal como a “[...] descontextualização dos objetivos e procedimentos burocráticos, que passam a 

ser objetivos em si, independentemente de sua finalidade, reduzindo assim a capacidade de adaptação das 

organizações, gerando altos níveis de ineficácia organizacional”. 
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Ademais, não se pode perder de vista que 

Existem outras abordagens teóricas no estudo da burocracia governamental. Ressaltam 
aspectos sobre a racionalidade limitada, a necessidade de controle e acompanhamento das 
atividades dos burocratas, sua atuação na formulação e implementação de políticas públicas 
e a importância de se considerar a influência da noção de interesse público nas ações da 
burocracia (OLIVEIRA, 2007, p. 277). 
 

Como quer que seja, para a doutrina neoliberal a burocracia é muitas vezes apontada como um local 

de poder desproporcional em consideração ao restante da sociedade, o que ensejaria reformas e 

reorganizações administrativas, bem como novas propostas e modelos de gestão, que podem ser, por 

exemplo, mais focados na responsabilização por resultados do que na observação insensível de normas 

estáticas, ou mesmo perpassar pela introdução de noções de ambiente e adaptação em contraponto à rigidez 

burocrática, em comunicações laterais e sistemas de controle em rede, além de diversas outras ferramentas e 

estratégias (VASCONCELOS, 2004, p. 214-215). 

 

3.3 Diálogos entre a Literatura e o Direito a partir dos Rascunhos da Segunda Parte de Almas Mortas: 

Aspectos sobre a Burocracia 

 

Os rascunhos da segunda parte de Almas Mortas trazem à baila de forma caricaturesca (e criticam) o 

aparato burocrático presente na administração russa do século XIX, em que se sobressaíam a 

procedimentalização e a (quase incomensurável) hierarquização funcional, isto é, a distribuição vertical de 

postos.  

Esse complexo modelo organizacional, consoante relata Orlando Figes (2017, p. 29), foi estruturado 

por Pedro I no início do século XVIII, em que se delineou a administração do Estado a partir de uma tabela 

com dezessete hierarquias, a qual englobava tanto o sistema de postos burocráticos civis quanto militares.  

Apesar de o número de hierarquias variar durante a história, o modelo organizacional perdurou até 

cerca de 1917, data da Revolução Russa (PERISSINOTTO, 2009, p. 239). 

A alocação dos servidores a partir dos serviços prestados e dos postos determinados, em que pese 

permitir em tese a ascendência dos plebeus, mantinha praticamente incólume a estrutura de poder e de 

classes sociais. Para exemplificar, “[...] ainda no século XVIII, no topo da hierarquia, 90% dos funcionários 

eram filhos de nobre; ao contrário, nos postos mais baixos, [em que] a maioria era de filhos de escriturários e 

copistas da burocracia civil” (PERISSINOTTO, 2009, p. 240). 

E, além disso, em várias hierarquias inexistia o pagamento de salário, ou, quando existia, o valor era 

extremamente baixo, de sorte que, “[...] por essa razão, os funcionários tinham que arrumar formas de garantir 
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uma renda extra. Frequentemente, adotava-se a prática de adular os superiores ou intimidar os inferiores” 

(PERISSINOTTO, 2009, p. 240). 

Com efeito, a reprovação de Gógol ao modelo burocrático parece perpassar justamente pela falta de 

eficiência dos procedimentos internos e pela ausência de logicidade dos postos, distribuídos em dissonância 

das necessidades locais.  

O excesso de preciosismo e de uma metodologia procedimental descolada da realidade fizeram com 

que Tchítchicov, inclusive, logo quisesse deixar o povoado, como é possível se ver no ato que se passa em 

sequência à notícia acerca da desordem no sistema de administração: 

 

O coronel ferveu de nobre indignação e apertou a mão de Tchítchicov com energia, em sinal 
de gratidão. Na mesma hora, pegou uma folha de papel e a pena, escreveu oito 
interpelações rigorosíssimas: com base em que a Comissão de Construção realocou 
arbitrariamente funcionários que não estavam sob sua jurisdição, como podia o diretor geral 
permitir que o delegado, sem antes ceder seu posto, se incumbisse de um processo, e como 
o Comitê de Assuntos Agrícolas podia encarar com indiferença o fato de que o Escritório de 
Recepção de Relatórios e Comunicados nem sequer existisse? 
“’Puxa, que bagunça’, pensou Tchítchicov e quis logo ir embora” (GÓGOL, 2019, p. 331). 
 

Apesar de localizados em um contexto histórico específico, tais escritos literários, críticos e burlescos, 

denotam certa parecença, ainda que não integral, com os apontamentos feitos pela doutrina neoliberal à 

burocracia de Estado, mutatis mutandis. 

Em ambos é possível se depreender, a título exemplificativo, um receio com a ineficiência 

organizacional e a inoperância de objetivos e procedimentos burocráticos, em outras palavras, uma 

desaprovação da ênfase na operação (em si mesmo considerada) e não na resolução de problemas. 

Isso tudo evidencia, em arremate, a intrincada e complexa relação entre a Literatura e outros campos 

do saber, mormente o Direito (no papel de organizador da administração pública, exempli gratia). Através dela, 

pode-se refletir e pensar sobre problemas das mais variadas naturezas, mesmo que por contornos satíricos, 

fluídos e fictícios, em constante diálogo com léxicos e multiversos (BUENO, 2011, p. 10). 

 

3.4 A burocracia no Estado brasileiro 

 

A burocracia existente nas organizações públicas brasileiras teve origem na tentativa de 

“profissionalizar a Administração Pública”, afastando “toda uma tradição de que o serviço públ ico é importante 

moeda de troca no jogo político-partidário” (GUERZONI FILHO, 1995, p. 44). 

 Significa dizer que a noção de burocracia surgiu da necessidade de se criar regras claras, às quais a 

Administração Pública se submeteria, de forma a evitar a arbitrariedade e garantir a moralidade, a 
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impessoalidade e a prestação de serviços públicos eficientes e com vistas à concretização do interesse 

público, e não o interesse pessoal daqueles que compõem a Administração. 

 Esta preocupação é facilmente observada na Constituição Federal de 1988, que dedica um capítulo 

inteiro à Administração Pública, prevendo regras como a da realização de concurso público para a investidura 

em cargo ou emprego público, de forma a garantir a impessoalidade do processo seletivo, regras para 

estipulação dos vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos e para a criação de órgãos e 

entidades públicas, além de trazer de forma explícita os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência da Administração. 

 Talvez seja o princípio da legalidade, segundo o qual à Administração Pública somente é permitido 

fazer o que a lei permite, o que mais contribui para a burocracia estatal, na medida em que impõe a edição de 

normas infraconstitucionais prevendo as atribuições dos órgãos, entidades e servidores públicos e os 

procedimentos para exercício destas atribuições. Dele decorre, por conseguinte, a enorme quantidade de leis, 

regulamentos, portarias, decretos e demais normas que regulam a atividade estatal.  

 Não há como negar que a burocracia é necessária para garantir a segurança jurídica e a observância 

dos princípios que regem a Administração Pública, contudo, a noção pejorativa hoje atribuída ao termo 

decorreu da errônea interpretação de que os procedimentos devem ser seguidos a todo custo, como um fim 

em si mesmos, e não um meio para garantia de uma Administração “profissionalizada”. 

 A partir desta errônea concepção, a burocracia deixou de ser uma forma de garantia da eficiência 

estatal para, ao contrário, se tornar a causa de uma patente ineficiência na prestação dos serviços públicos, 

além de um dificultador do crescimento econômico. 

Exemplificam as consequências gravosas do excesso de burocracia a evasão das empresas do 

território brasileiro, que preferem se estabelecer em locais onde é mais fácil empreender, bem como o grande 

número de processos administrativos e judiciais no Brasil, que supera, e muito, os números usualmente 

apurados em outros países. 

  

CONCLUSÃO 

Depreende-se de todo o exposto que a crítica à burocracia realizada por Gógol em Almas Mortas, 

embora refira-se à realidade de outro país e de outra época, possui íntima relação com a crítica que 

atualmente se faz à burocracia estatal, especialmente no Brasil. 

 Tal crítica também possui íntima relação com o Direito, eis que este prevê os mecanismos para a 

burocratização estatal, como forma de concretização dos princípios basilares da Administração Pública. 
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Contudo, as regras jurídicas que regem a Administração, sua organização e procedimentos, não 

podem ser interpretadas isoladamente, devendo ser interpretadas em conjunto com os demais princípios 

trazidos pela Constituição Federal, em especial o da eficiência, da livre iniciativa, da garantia do 

desenvolvimento nacional e do desenvolvimento econômico do país. 
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Capítulo 6 

PONTES ENTRE O DIREITO E A LITERATURA: BREVES REFLEXÕES SOBRE O REGIME DE 

SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS A PARTIR DE O SONHO DO TITIO, DE DOSTOIÉVSKI 

 
Fabrício Manoel Oliveira1 
Natália Meireles Borges2 

 
RESUMO 
O presente artigo pretende realizar um breve resumo do conto “O Sonho do Titio”, de Fiódor Dostoiévski (1821-
1881), na medida em que referida obra retrata a sociedade da época, trazendo à tona os jogos de interesse 
que perpassam as relações sociais, em especial as relações amorosas e o casamento, bem como a relação 
entre senilidade e vulnerabilidade. A partir da síntese da obra, este artigo pretende abordar a proximidade do 
relato de Dostoiévski com a sociedade atual, bem como realizar um paralelo entre a Literatura e o Direito, 
explicitando de que forma o Direito Brasileiro regula e previne situações semelhantes, por meio do regime de 
separação obrigatória de bens. Far-se-á, por fim, uma crítica ao regime de separação obrigatória, à luz do 
instituto da capacidade civil e da autonomia da vontade. 
 
Palavras-chave: Direito; Literatura; Senilidade; Capacidade Civil; Autonomia da Vontade; Separação 
Obrigatória de Bens; O Sonho do Titio; Dostoiévski. 
 
ABSTRACT: This article intends to make a brief summary of the tale “Uncle’s Dream”, by Fiódor Dostoiévski 
(1821-1881), as the referred work portrays the society of those times, revealing and bringing up the self-
interests involved in social relations, in particular in loving relationships and marriage, as well as the correlation 
between senility and suggestibility. Based on the synthesis of the work, this article intends to approach the 
proximity of Dostoevsky's tale with the current society, as well as to make a parallel between Literature and 
Law, explaining how Brazilian Law regulates and prevents similar situations, through the mandatory separation 
of assets. Finally, there will be made a criticism of the mandatory separation of assets regime, under the optics 
of the civil capacity institute and the freedom of will. 
 
Keywords: Law; Literature; Senility; Civil Capacity; Freedom of will; Mandatory Separation of Assets Regime; 
Uncle’s Dream; Dostoiévski. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

As obras literárias, embora possam retratar situações fictícias sem qualquer relação com a realidade, 

por diversas vezes nada mais são do que a releitura da sociedade de uma época e das situações corriqueiras 

nela vividas. 

                                                           
1 Mestrando em Direito Civil pela UFMG. Possui LL.M. em Direito Empresarial pela FGV. Graduado em Direito pela FDMC. 
Orientador voluntário da área de Direito Civil na Divisão de Assistência Judiciária (DAJ) da Faculdade de Direito da UFMG. Integrante 
do Grupo de Estudos sobre Planejamento e Estruturação do Patrimônio Familiar da FDMC. Advogado. 
2 Pós-graduada em Direito de Empresa pela PUC-Minas. Graduada em Direito pela FDMC. Advogada. 
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Isso é justamente o que ocorre na obra O Conto de Titio, de Dostoiévski, em que, conforme será 

demonstrado adiante, o autor utiliza-se de personagens e de um enredo fictícios que, contudo, representam os 

conflitos e jogos de interesses reais existentes tanto na sociedade da época, quanto na atual. 

E, se o Direito tem como objetivo regular os conflitos de interesses envolvendo os bens da vida e a 

Literatura tem, dentre outros, o papel de retratar estes conflitos, não raras vezes é possível perceber uma 

correlação entre as situações abordadas pela Literatura e aquelas reguladas pelo Direito. 

Por meio deste estudo, pretende-se demonstrar a semelhança entre a situação narrada no conto de 

Dostoiévski e o contexto que motivou a edição da regra da separação obrigatória de bens no casamento de 

pessoa maior de 70 (setenta) anos no Brasil para, então, desenvolver-se uma crítica a respeito do referido 

instituto.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de pesquisa que se vale de uma metodologia jurídico descritiva-exploratória, o raciocínio 

indutivo e o método teórico, notadamente a partir de uma abordagem bibliográfica sobre o assunto. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Senilidade, sugestionabilidade e esquecimento em O Sonho do Titio 

 

Fiódor Dostoiévski (1821-1881) é considerado pela crítica um dos maiores autores do século XIX e 

quiçá de toda a história da literatura. Dono de uma pena afiada e de uma percepção incomparável dos 

recônditos da alma humana, o autor consegue traduzir de forma sublime as mais profundas mazelas e labéus 

que assolam os homens e a vileza e sordidez que transpassam as relações sociais. 

Muitas vezes envoltos por conflitos psicológicos e demônios internos, os personagens de Dostoiévski 

não raramente apresentam uma composição densa e melancólica, culminando no que Glauber Rezende Jacob 

Willrich (2016, p. 5) chamou de “subsolo psicológico”. 

Herdeiro de autores como Púchkin (1799-1837) e Gógol (1809-1852), que ao seu lado (e de outros) 

integram a chamada era de ouro da literatura Russa, viveu em momento histórico rodeado por transformações 

culturais, ideológicas e sócio-econômicas, uma ambivalência de significantes e forças: de um lado, a influência 

cultural europeia, cada vez mais aguda, e, de outro, a cultura genuinamente russa e os anseios do povo russo, 

fluxos e influxos que deixaram marcas em sua obra (FONSECA, 2016, p. 39), que em vários momentos 

apresentou críticas à dinâmica social então existente. 
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Um de seus escritos mais caricatos e sarcásticos é O Sonho do Titio (1859), romance que tem como 

trama central a tentativa de Mária Aleksandróvna, primeira-dama do vilarejo de Mordássov, casar sua filha 

Zínotchka com o Príncipe K, um grande proprietário de terras, seu antigo conhecido, que visitava a região. 

O Príncipe K, caricatura de uma aristocracia decadente, é representado como um homem senil e 

decrépito, composto por várias partes removíveis, assemelhando-se a um produto manufaturado, porém, vivo. 

Ele nada mais é do que uma representação fantasmagórica de uma classe. Nas palavras do autor:  

 

Contava-se, a propósito, que o príncipe passava mais da metade do dia fazendo sua toalete 
e parecia todo feito de fragmentos. Ninguém sabia quando e onde ele conseguira 
desintegrar-se tanto. Usava peruca, bigodes, suíças e até cavanhaque ˗ tudo postiço, até o 
último fio de cabelo, de uma magnífica cor preta; passava pó de arroz e ruge diariamente. 
Asseguravam que ele, de certa forma, regulava com molas as rugas do rosto e que essas 
molas ficavam especialmente escondidas nos seus cabelos. Asseguravam ainda que ele 
usava espartilho, porque perdera uma costela sabe-se de que lado ao pular 
desajeitadamente de uma janela durante uma de suas aventuras amorosas na Itália. 
Claudicava da perna esquerda; diziam que essa perna era postiça e que a verdadeira lhe 
havia sido quebrada em alguma outra aventura em Paris, mas em compensação ele ganhara 
uma nova, especial, experimental. Aliás, o que é que não se conta sobre uma pessoa? Uma 
coisa, porém, era certa: seu olho direito era de vidro, embora feito com muita arte. Os dentes 
também eram uma composição. Passava dias inteiros lavando-se com diferentes águas 
patenteadas, perfumando-se e passando cremes. Há, não obstante, lembranças de que 
então o príncipe já começava a ficar visivelmente decrépito e um tagarela insuportável 
(DOSTOIÉVSKI, 2012, p. 12-13). 
 

Além disso,  

 
Numa primeira e rápida visada não se consegue achar esse príncipe um velho, e só com o 
olhar mais próximo e mais fixo percebe-se que se trata de um cadáver sobre molas. Todos 
os recursos da arte foram empregados para vestir essa múmia como jovem. Admiráveis 
peruca, suíças, bigode e cavanhaque da mais magnífica cor preta escondem metade do 
rosto. Tem o rosto coberto de ruge e pó de arroz com uma arte tão extraordinária, que nele 
quase não há rugas. Onde se meteram? ˗ Não se sabe. Veste-se em absoluta conformidade 
com a moda, como se tivesse saído de um quadro na moda. Usa algo como um fraque ou 
coisa parecida, palavra que não sei exatamente o quê, só sei que é algo da última moda e 
perfeito, confeccionado para visitas matinais. As luvas, a gravata, o colete, a camisa branca 
e tudo o mais são de um frescor deslumbrante e de fino gosto. O príncipe claudica um 
pouco, mas claudica com tanta habilidade que é como se isto fosse uma necessidade da 
moda. Usa monóculo sobre o mesmo olho que já é de vidro. O príncipe se encharca de 
perfumes. Ao conversar, arrasta especialmente algumas palavras, talvez por incapacidade 
senil, talvez porque tenha todos os dentes postiços ou para dar mais importância ao que diz 
(DOSTOIÉVSKI, 2012, p. 23). 
 

Ocorre que, além da decadência corpórea, ele também era mentalmente debilitado, quer dizer, 

altamente sugestionável e com intensos lapsos de memória, que o impediam, por exemplo, de se recordar da 

maioria das pessoas, bem como de momentos há pouco vivenciados, vulnerabilidade essa que atiçou a 

imaginação de Mária Aleksandróvna, a qual, de pronto, expôs seu plano à filha: 
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˗ Mas Zínotchka, queridinha, não te irrites, pelo amor de Deus, sem antes me ouvires! Que 
cabeça quente é essa tua, palavra! Permita-me expor meu ponto de vista e no mesmo 
instante concordarás comigo. O príncipe vai viver mais um ano, se muito dois, e, a meu ver, 
é melhor ser uma jovem viúva do que uma velha solteirona, já sem falar que, por morte dele, 
serás uma princesa, livre, rica, independente! (DOSTOIÉVSKI, 2012, p. 39). 
 

Após longa discussão e certa relutância por parte de Zínotchka, ela aceitou a proposta de sua mãe, a 

qual ficou encarregada de induzir e persuadir o príncipe da conveniência do casamento, o que não foi difícil de 

se conseguir. Assim, a três, houve o acertamento da solenidade. 

Pouco tempo depois, com a descoberta do fato por parte de Mozglyákov, que se julgava parente do 

Príncipe K, a situação se inverteu, uma vez que em conversa particular aqueele conseguiu convencer o fidalgo 

de que todo o ocorrido não passava de um mero sonho, alusão acatada sem grande hesitação, conforme se 

vislumbra: 

˗ Ah, mon ami! Esqueci-me de te dizer. Imagina que hoje eu fiz uma proposta de casamento. 
˗ Uma proposta, titio? ˗ bradou Mozglyákov, animando-se. 
˗ Pois é, uma proposta. Pakhómitch, já vais embora? Está bem. C’est une charmante 
personne... No entanto... eu te confesso, meu amigo, que agi sem pensar. Só agora o 
percebo, ah, meu Deus. 
˗ Mas me permita, titio, quando foi que o senhor fez a proposta? 
˗ Eu te confesso, meu amigo, que nem sei ao certo quando. Será que eu não tive um sonho? 
Ah, não obstante, como isso é estranho! 
Mozglyákov teve um estremecimento de êxtase. Uma nova ideia brilhou em sua cabeça. 
[...] 
˗ Sim, é claro, o senhor vai se arruinar se se casar. Mas me permita lhe fazer mais uma 
pergunta, titio. O senhor está mesmo certo de que de fato fez a proposta? 
˗ Pois é, estou certo. 
˗ E se o senhor tiver sonhado com isso assim como sonhou que caiu da carruagem? 
˗ Ah, meu Deus, realmente é possível que eu tenha sonhado com isso! De sorte que agora 
não sei como aparecer lá. Como descobrir com certeza, meu amigo, de uma forma indireta: 
fiz ou não a proposta? Senão, imagina qual é agora a minha situação? 
˗ Sabe, titio? Acho que não há razão para descobrir. 
˗ E por quê? 
˗ Estou certo de que o senhor sonhou. 
˗ Eu também penso a mesma coisa, meu querido, ainda mais porque frequentemente tenho 
sonhos semelhantes (DOSTOIÉVSKI, 2012, p. 85-86). 
 

Sem nos atermos ao desfecho do romance ou às tramas paralelas, fato é que o episódio retrata de 

certa forma as contrafações e dissimulações, tanto de um lado (por parte de Mária Aleksandróvna e Zínotchka) 

quanto de outro (por parte de Mozglyákov), engendradas em função interesses latentes, cada qual com suas 

motivações, que só foram possíveis diante do grave comprometimento da saúde psíquica do Príncipe K, 

incapaz de discernir e deliberar de forma autossuficiente sobre os acontecimentos que lhe orbitavam.  

Apesar disso, considerando-se essas duas perspectivas, parece inexistir dúvida que a obra dá maior 

enfoque para a questão que envolve a proposição do casamento e seu contraste com a vulnerabilidade do 
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aristocrata, bem como as consequências que o ato geraria. Ainda que de forma embuçada, retrata-se em 

vários trechos um certo receio social de que o casamento seja utilizado como instrumento e mote para o 

aproveitamento do patrimônio daquele que se encontra sem capacidade mental plena. Nessa linha, não é 

despiciendo mencionar que uma das leituras possíveis, dentre outras, é que Mária Aleksandróvna e Zínotchka 

representam uma metáfora do arquétipo burguês que busca de forma insaciável o dinheiro e a ascensão 

econômica (WILLRICH, 2016, p. 6). 

 

3.2 Separação obrigatória de bens e o paradoxo proteção-autonomia 

 

No direito brasileiro, a opção por um regime de bens por parte dos nubentes rege a situação 

patrimonial do casal durante a vigência do casamento. Em síntese, como regra, eles podem adotar qualquer 

um dos regimes existentes ou mesmo engendrar um regime próprio (DIAS, 2016, p. 545). 

Em certas situações, no entanto, a lei impõe determinados regimes, dos quais não é possível se 

evadir. São dois: a comunhão parcial (regime legal dispositivo) e a separação obrigatória de bens (regime legal 

obrigatório). O primeiro é imposto todas as vezes em que os nubentes não realizarem a escolha de um regime 

ou quando a designação que fizerem for nula. O segundo, por outro lado, é imposto diante de circunstâncias 

expressamente previstas em lei (quando o matrimônio é contraído com inobservância das causas suspensivas 

da celebração do casamento; quando houver pessoa maior de 70 anos; quando se estiver diante de quem 

dependa de suprimento judicial para o casamento) (NADER, 2016, p. 595). 

No segundo caso, em realidade, está-se diante de situações as quais a codificação civil julga de 

caráter eminentemente público. Assim, a liberdade de escolha do regime patrimonial por parte dos nubentes é 

tolhida, quer dizer, interdita-se a união patrimonial com o fito de pretensamente salvaguardar os interesses 

individuais de cada um deles, especialmente no que cinge ao aspecto patrimonial (FARIAS; ROSENVALD, 

2016, p. 307). Nas palavras de Flávio Tartuce (2017, p. 94), uma vez que se trata de um regime 

expressamente determinado pela lei, “[...] se eleito por pacto antenupcial o regime da comunhão universal, da 

comunhão parcial ou da participação final dos aquestos, tal convenção será nula por infração à norma de 

ordem pública [...]”. 

Especificamente no que tange à imposição da separação obrigatória de bens para as pessoas idosas, 

trata-se de uma suposta tutela do idoso, “[...] potencial vítima de um golpe do baú, em geral praticado por 

pessoa mais jovem, com más intenções” (TARTUCE, 2017, p. 94).  

Apesar de tal previsão existir desde o Código Civil de 1916 (artigo 258, § único), em 09 de dezembro 

de 2010 foi sancionada a lei 12.344, que alterou a redação do inciso II do art. 1.641 do Código Civil de 2002 
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para aumentar para 70 (setenta) anos a idade a partir da qual se torna obrigatório o regime da separação de 

bens no casamento (BRASIL, 2010). A legislação civil, então, passou a conter a seguinte redação: 

 
Art. 1641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento: 
I – das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração 
do casamento; 
II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos; 
III – de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial (BRASIL, 2002). 
 

Carlos Roberto Gonçalves (2018, p.224) entende que tal norma configura uma espécie de prudência 

legislativa em virtude da idade dos nubentes, ou seja, trata-se de uma inequívoca proteção de “[...] certas 

pessoas que, pela posição em que se encontram, poderiam ser vítimas de aventureiros interessados em seu 

patrimônio [...]”. 

O mesmo ponto de vista possui Washington de Barros Monteiro (2007, p. 218), que assinala: 

 

[...] conforme os anos passam, a idade avançada acarreta maiores carências afetivas e, 
portanto, maiores riscos corre aquele que tem mais de setenta anos de sujeitar-se a um 
casamento em que o outro nubente tenha em vista somente vantagens financeiras. 
Possibilitar, por exemplo, a opção do regime da comunhão universal de bens, num 
casamento assim celebrado, pode acarretar conseqüências desastrosas ao cônjuge idoso 
[...]. 
 

Todavia, grande parte da doutrina discorda de tal posicionamento sob o fundamento de que o 

legislador, de forma escamoteada, está realizando uma interdição parcial de direitos tão somente em virtude da 

idade, isto é, está confundindo senilidade com incapacidade. Além disso, aponta-se que a norma visa não a 

proteção do idoso, mas sim os interesses patrimoniais de seus herdeiros (TARTUCE, 2017, p. 94). 

Ocorre que,  

Em face do direito à igualdade e à liberdade ninguém pode ser discriminado em função do 
seu sexo ou da sua idade, como se estas fossem causas naturais de incapacidade civil, 
especialmente diante do Estatuto da Pessoa com Deficiência que considera toda pessoa 
capaz, ao menos para reger sua pessoa [...] (MADALENO, 2018, p. 1054). 
 

Ora, pouco importa a idade do indivíduo que pratica determinado ato ou celebra um negócio jurídico, 

interessa apenas se possui (ou não) consciência do que está fazendo (FIUZA, 2015, p. 763). 

Esse é o entendimento de autores como Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald (2016, p. 49), 

Caio Mário da Silva Pereira (2018, p. 192), Silvana Palitot e Patrícia Tavares (2015, p. 75-84), Rolf Madaleno 

(2018, p. 1054), Flávio Tartuce (2017, p. 94-105) e César Fiuza (2015, p. 763). 
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3.3 Confluências entre a Literatura e o Direito a partir de O Sonho do Titio 

 

A par da discussão sobre a (in)constitucionalidade da disposição legislativa que impele o regime de 

separação obrigatória de bens para pessoas que possuam 70 anos ou mais, é interessante observar e 

comparar o modus de tratamento da velhice na literatura e também na codificação civil, ainda que em sistemas 

distintos, e o ponto de contato entre ambos. 

O Sonho do Titio, apesar de ser escrito na Rússia na segunda metade do século XIX, conseguiu captar 

um dilema social que ainda hoje apresenta, de certa forma, um eco gutural, que ultrapassa barreiras territoriais 

e temporais, gerando discussões do outro lado do globo. 

Com efeito, a obra, em vários momentos, denota certo receio por parte dos moradores de Mordássov 

de que as relações entre Mária Aleksandróvna e Zínotchka com o Príncipe K fossem utilizadas como um mero 

instrumento ou um estratagema para o aproveitamento do patrimônio deste.  

Todavia, esse temor por parte da comunidade parece não passar de um sentimento de inveja 

disfarçado, ou seja, revela invídia e emulação, um descontentamento diante da impotência de ter sido 

Zínotchka a “escolhida” pelo príncipe. Ao menos era o que pensava Mária Aleksandróvna: 

 

Para aquela gente era como se ela não fosse par; não era igual e, talvez sem o perceber, 
portava-se diante deles com um insuportável desdém. E de repente essa mesma Zina, a 
respeito de quem até corriam umas histórias escandalosas, essa presunçosa, essa 
arrogante Zina se tornava milionária, princesa, entrava para a aristocracia. Dentro de uns 
dois anos, quando enviuvasse, se casaria com algum conde, talvez até com um general; é 
possível ˗ talvez ainda com um governador (e, como de propósito, o governador de 
Mordássov era viúvo e delicadíssimo com o sexo feminino). Então ela seria a primeira-dama 
da província e, é claro, essa simples ideia já era insuportável, e nunca notícia nenhuma 
despertaria tamanha indignação em Mordássov como a notícia do casamento de Zina com o 
príncipe. Num instante levantaram-se gritos furiosos de todos os lados. Gritavam que isso 
era pecado, até uma torpeza; que o velho perdera o juízo, que haviam enganado o velhote, 
engazopado, ludibriado, aproveitando-se da sua debilidade mental; que era necessário 
salvar o velho das garras sangrentas; que isso, enfim, era uma bandidagem e uma 
imoralidade e, por último, em que as outras eram inferiores a Zina? As outras podiam 
igualmente casar-se com o príncipe. (DOSTOIÉVSKI, 2012, p. 52-53). 
 

Depreende-se de certos fragmentos do conto, por conseguinte, que inexistia qualquer tipo de 

preocupação genuína para com o príncipe, mas apenas desgosto e um agudo ressentimento, o que fica nítido 

quando grande parte da cidade visita a residência de Mária Aleksandróvna e Zínotchka para se inteirar dos 

recentes acontecimentos: 

 

Não me atrevo a descrever todas as visitas. Direi apenas que cada uma tinha no olhar uma 
malícia extraordinária. Todas traziam estampada no rosto uma expectativa e uma espécie de 
impaciência feroz. Algumas das senhoras tinham vindo com a firme intenção de testemunhar 
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algum escândalo singular e ficariam muito zangadas se tivessem de partir de mãos 
abanando. Na aparência, todas se portavam com uma amabilidade inusitada, mas Mária 
Alieksándrovna havia se preparado com firmeza para o ataque. Choviam perguntas sobre o 
príncipe, que pareciam as mais naturais; porém, em cada uma havia uma insinuação, um 
rodeio (DOSTOIÉVSKI, 2012, p. 90). 
 

Mutatis mutandis, essa é justamente uma das críticas da civilística contemporânea que acredita na 

inconstitucionalidade do artigo 1.641, inciso II do Código Civil. Afinal, tal norma, no fundo, não se preocupa 

com o idoso, mas sim com as pretensões patrimoniais de seus herdeiros, eis que um matrimônio rodeado por 

interesses recônditos pode ocorrer independentemente da idade. E, se apenas ao idoso é defeso o casamento 

com quem bem entender, está-se diante de uma norma de preconceito e não de tutela (TARTUCE, 2017, p. 

94-96). 

A norma julga, de antemão, que o idoso é limitado, incapaz, incompetente de se autodeterminar e 

decidir com quem deseja contrair um laço matrimonial, visão que é muito bem captada por Taísa Maria 

Macena de Lima e Maria de Fátima Freire de Sá (2018, p. 18): 

 

Por um lado, há uma flagrante rejeição ao velho [...]. Essa rejeição, juridicamente, se 
caracteriza como descumprimento de um dever entre os parentes, sobretudo os filhos em 
relação aos pais. 
De outro lado, a aparente fragilidade que acompanha a velhice, pode inspirar o desejo de 
cuidar do idoso tal como se ele estivesse retornando à infância. A imagem não deixa de ser 
bonita e poética, mas, muitas vezes, esconde uma injustificável restrição à autodeterminação 
da pessoa idosa. 
Entre um e outro extremo sobressai a ideia de que o idoso é frágil fisicamente e com pouca 
aptidão para tomar decisões relevantes sobre sua pessoa e seu patrimônio. Mas essa visão 
do idoso é desmentida, a todo o momento [...]. Esse preconceito, tão presente no nosso 
mundo e no nosso tempo, é fruto da supervalorização da juventude, da beleza e da 
inteligência, em detrimento, muitas vezes, da sabedoria que é construída ao longo de uma 
vida. 
 

Como quer que seja, é de se mencionar também que a vereda percorrida até aqui demonstra que 

encarar a literatura como um espelho social e através dela examinar traços da alma humana e da sociedade é, 

pois, uma das formas possíveis de se estudar processos históricos complexos. Afinal, as contingências 

culturais caracterizam figurativamente o mundo e delas o Direito se vale, em maior ou menor medida, para 

parametrizar atuações e fenômenos sociais. 

Sendo o Direito uma ciência social, é também uma ciência cultural (REALE, 1988, p. 31). Assim, a 

experiência proporcionada por um estudo que perpassa tanto o Direito quanto pela Literatura possibilita a 

compreensão do mundo a partir de uma aquarela mais ampla, com uma quantidade maior de subsídios. Em 

outras palavras, como a Literatura capta o Direito como produto cultural, traduz o que a sociedade pensa sobre 
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o mundo jurídico, fornecendo fértil material para a investigação de fenômenos que lhe tangenciam (GODOY, 

2002, p. 157-158), assim como no presente caso. 

 

CONCLUSÃO 

 

O conto O sonho de Titio ilustra de modo bastante caricato de que forma a senilidade pode gerar uma 

vulnerabilidade, na medida em que impacta a capacidade de discernimento da pessoa até então plenamente 

capaz de praticar, por si só e de forma consciente, os atos da vida civil.  

Não obstante a narrativa de Dostoiévski nos permita concluir que o Príncipe K de fato não possuía 

pleno discernimento para contrair o casamento, por se encontrar mentalmente debilitado, o mesmo não pode 

ser deduzido com relação a todo e qualquer idoso. 

Isto porque, como se sabe, a diminuição da capacidade de discernimento pela senilidade não ocorre 

de forma uniforme e automática em todas as pessoas, podendo ser determinada por diversos fatores, tais 

como questões genéticas, grau de instrução, dentre outros. 

Não é por outro motivo que o Código Civil de 2002, na contramão do que ocorre com os menores de 

18 (dezoito) anos, não utiliza a idade como critério para determinação da incapacidade civil do idoso. 

Pela lei civil brasileira, a pessoa maior de 18 (dezoito) anos é considerada plenamente capaz de 

realizar por si só todos os atos da vida civil, sem limitação de idade, salvo a ocorrência de situações 

excepcionais que podem impactar o discernimento para a prática de certos atos ou a maneira de exercê-los.  

É o que ocorre exclusivamente com os ébrios habituais e os viciados em tóxico, os pródigos e aqueles 

que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, nos termos dos artigos 3º e 4º 

do Código Civil: 

Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os 
menores de 16 (dezesseis) anos.  
Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:   
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 
II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;   
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;   
IV - os pródigos. 

 

  A perda da capacidade civil da pessoa idosa depende, por coronário lógico, do deferimento da 

interdição, não estando sujeito o idoso à curatela meramente em razão da idade. Nesse sentido dispõe o 

Código Civil brasileiro, conforme art. 4º c/c art. 1.767, abaixo reproduzido: 

 

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: 
I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;      
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II - (Revogado)  
III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;        
IV - (Revogado)  
V - os pródigos. 

 

E, se o maior de 70 (setenta) anos não é (ao menos em regra) incapaz, não há justificativa para que 

lhe seja imposto, necessariamente, o regime da separação obrigatória de bens. 

Em consonância com o que dispõe o Código Civil a respeito do instituto da capacidade civil e com o 

princípio da autonomia da vontade, seria mais coerente que o regime da separação obrigatória fosse imposto 

ao idoso apenas quando interditado. 

Situações envolvendo idosos não interditados e em que se apurasse posteriormente, diante das 

circunstâncias pessoais do nubente, a ausência de pleno discernimento para a contração do casamento, 

poderiam anulados aplicando-se, por analogia, os institutos da lesão e do dolo (artigos 157 e 145 do Código 

Civil). 

Por todo o exposto, defende-se que a separação obrigatória de bens para o maior de 70 (setenta) 

anos, além de não atender, em todos os casos, o melhor interesse do idoso, viola frontalmente o princípio da 

autonomia da vontade e contradiz os parâmetros da lei civil para determinação da incapacidade, revelando-se 

uma medida discriminatória e desproporcional. 
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Capítulo 7 

REFLEXÕES SOBRE AS FORMAS ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS A PARTIR DA 

POÉTICA DE GÓGOL EM A BRIGA DOS DOIS IVANS 

Fabrício Manoel Oliveira1 
Natália Meireles Borges2 

 

RESUMO 
O presente artigo fará um breve resumo de A Briga dos Dois Ivans, de Nikolai Vassílievitch Gógol (1809-1852), 
que retrata as consequências da judicialização de um conflito entre dois vizinhos, até então grandes amigos. 
Por meio do exemplo ilustrado por Gógol, abordar-se-á como desentendimentos corriqueiros, uma vez 
judicializados, acabam por tomar gigantescas proporções, o que, somado à morosidade do Judiciário, 
dificultam sobremaneira a efetiva resolução dos conflitos. O presente trabalho pretende, por fim, abordar a 
importância das formas alternativas de resolução de conflitos, notadamente a mediação, conciliação e a 
arbitragem.  
 
Palavras-chave: Direito; Literatura; A Briga dos Dois Ivans; Gógol; Formas Alternativas de Solução de 
Conflitos; Mediação; Conciliação; Arbitragem. 
 
ABSTRAC 
 This article will give a brief summary of Nikolai Vassílievitch Gógol's (1809-1852) tale known in English as The 
Squabble, which portrays the consequences of the judicialization of the dispute between two neighbors, hitherto 
great friends. Through the example illustrated by Gógol, it will be approached as common disagreements, once 
judicialized, end up taking on other proportions, which, added to the slowness of the Judiciary, make the 
effective resolution of conflicts extremely difficult. This paper aims, finally, to address the importance of 
alternative forms of conflict resolution, notably mediation, conciliation and arbitration. 
 
Keywords: Law; Literature; The Squabble; Gógol; Alternative Forms of Conflict Resolution; Mediation; 
Conciliation; Arbitration. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

O processo judicial é a forma mais conhecida e tradicional de solucionar conflitos, conforme 

demonstram os dados do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual a cada grupo de 100.000 habitantes, 

11.796 ingressaram com uma ação judicial no ano de 2018 (2019, p. 84). 

Os conflitos que geram os processos judiciais, embora possam ter as mais diversas naturezas (civil, 

trabalhista, de consumo, empresarial, dentre outros), sempre decorrem de “condutas divergentes, que acabam 

por acarretar um choque de posições antagônicas, em um momento de divergências entre as pessoas” 

(SAMPAIO; BRAGA NETO, 2007, p. 31). 

                                                           
1 Mestrando em Direito Civil pela UFMG. Possui LL.M. em Direito Empresarial pela FGV. Graduado em Direito pela FDMC. 
Orientador voluntário da área de Direito Civil na Divisão de Assistência Judiciária (DAJ) da Faculdade de Direito da UFMG. Integrante 
do Grupo de Estudos sobre Planejamento e Estruturação do Patrimônio Familiar da FDMC. Advogado. 
2 Pós-graduada em Direito de Empresa pela PUC-Minas. Graduada em Direito pela FDMC. Advogada. 
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Estas posições antagônicas, a seu turno, decorrem das diferenças de percepções, valores e 

expectativas entre as pessoas, podendo ser agravadas, não raras vezes, por falhas na comunicação entre 

elas. 

Toda esta dinâmica de formação dos conflitos fica muito evidente, conforme será melhor abordado 

adiante, na obra A Briga dos Dois Ivans, de Nikolai Vassílievitch Gógol, que retrata o crescimento das tensões 

entre dois vizinhos, até então amigos, em razão de diferentes perspectivas sobre um mesmo fato e da 

dificuldade de comunicação entre eles. 

Este artigo pretende esclarecer, utilizando como exemplo a trama de Gógol, como os conflitos podem 

ser evitados e efetivamente solucionados por meio de métodos alternativos de solução de conflitos, na medida 

em que estes métodos permitem o diálogo entre os litigantes e resolvem, de forma satisfatória para ambos, as 

questões pendentes que originaram o conflito, e não apenas a pretensão das partes.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de pesquisa que se vale de uma metodologia jurídico descritiva-exploratória, o raciocínio 

dedutivo e o método teórico, notadamente a partir de uma abordagem bibliográfica sobre o assunto. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Morosidade Processual em A Briga dos Dois Ivans 

 

Nascido na província de Poltava, atual Ucrânia, Nikolai Vassílievitch Gógol (1809-1852) foi um dos 

grandes escritores e dramaturgos do século XIX, sendo muito conhecido pelo tom humorístico, caricato e 

altamente satírico de suas obras, que costumeiramente exploram temas culturais e folclóricos do povo russo 

(CAVALIERI, 2019, p. 61-62).  

Sua produção, que influenciou praticamente todas as gerações posteriores de escritores russos, 

encontra-se entre o realismo e o romantismo (SEIXAS, 2016, p. 22-23), sendo um contraponto (muitas vezes 

fantástico e alegórico) aos valores burgueses pré-estabelecidos (TAYAR, 2017, p. 27). 

Na obra A Briga dos Dois Ivans, originalmente publicada em 1835, como o próprio título diz, Gógol 

retrata o desentendimento entre dois Ivans, Ivan Ivánovitch e Ivan Nikíforovitch, vizinhos e amigos de longa 

data, que acabou culminando em uma disputa judicial. 

Tudo teve início após Ivan Ivánovitch visualizar no quintal de Ivan Nikíforovitch uma arma colocada 

para arejar junto com as roupas. De pronto, dirigiu-se à casa do vizinho e tentou convencê-lo de uma doação 
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ou mesmo de uma troca envolvendo o objeto. Todavia, Ivan Nikíforovitch se mostrou irredutível e então eles se 

estranharam: 

˗ O senhor, Ivan Nikíforovitch, faz tanto estardalhaço com sua arma, como uma criança com 
um brinquedo novo ˗ disse Ivan Ivánovitch, enervado, porque já estava realmente 
começando a ficar furioso. 
˗ E o senhor, Ivan Ivánovitch, é uma verdadeira raposa velha! (GÓGOL, 2014, p. 18). 

 

Após essas palavras, Ivan Ivánovitch, estonteado e tremeluzindo de raiva, declarou que não queria 

mais a amizade de Ivan Nikíforovitch, que também se aborreceu e solicitou aos seus funcionários a expulsão 

do vizinho de sua residência, o que não ocorreu apenas porque Ivan Ivánovitch saiu logo pelo quintal. 

Pouco tempo depois, Ivan Ivánovitch, imbuído de um sentimento de vingança, destruiu o galpão de 

raposas de Ivan Nikíforovitch, e logo em seguida dirigiu-se ao Tribunal Regional de Mírgorod e apresentou uma 

petição perante o juiz, processando Ivan Nikíforovitch, que também fez o mesmo, isto é, apresentou uma 

petição para o juiz processando Ivan Nikíforovitch. 

Durante longos anos, eles investiram tempo e dinheiro na condução dos processos, que simplesmente 

não andavam. Sem solução definitiva para o caso, o desgaste mental aumentou a cada dia, e, aos poucos, o 

esgotamento foi tomando conta dos dois Ivans. 

Uma rusga de natureza escusável e fugaz acabou por consumi-los ao longo do tempo, e o 

ressentimento imperou, de sorte que a amizade que existira anteriormente jamais pôde ser restabelecida. 

O narrador, ao se encaminhar para o desfecho da história, relata ainda um triste episódio gerado pela 

criação e manutenção de expectativas por parte de ambos os Ivans, que, apesar da morosidade do Judiciário, 

nutriam esperanças em um resultado que lhes fosse favorável. Sem embargo, cada um deles teria 

(paradoxalmente) recebido a informação de que sairia vitorioso nos processos brevemente, quando, na 

verdade, inexistia qualquer andamento dos feitos no Judiciário. Na narrativa: 

 

Cinco anos atrás, eu estava passando pela cidade de Mírgorod. Fui em uma época ruim. 
Então, lá estava o outono com seu clima triste-úmido, sujeira e névoa. Algum verde não 
natural ˗ consequência de tediosas chuvas, ininterruptas ˗ cobria a rede líquida de terrenos e 
campos, aos quais se aderia de tal forma, como a travessura de um velho ˗ flores ˗ a uma 
velha. 
 
Então, o tempo produzia um forte impacto sobre mim: eu ficava entediado quando ele estava 
entediado. Mas, apesar disso, quando eu me aproximava de Mírgorod, sentia meu coração 
palpitar. Deus, quantas lembranças! Fazia doze anos que eu não via Mírgorod. Então 
viveram ali duas pessoas, com uma amizade comovente, dois amigos únicos. Quantas 
pessoas notáveis morreram! O juiz Demian Demiánovitch já era então falecido; Ivan 
Ivánovitch [não se trata do personagem principal, mas de homônimo], o vesgo, também já 
tinha batido as botas havia muito tempo. Entrei na rua principal; por todos os lados, havia 
varas com fardos de palha atados na parte superior: criava-se um novo traçado! Várias isbás 
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haviam sido derrubadas. As cercas e cercados de vime que restaram assomavam, 
melancólicos. 
 
Era então um dia festivo; ordenei que meu veículo de entrecasca parasse em frente à igreja, 
e entrei tão silenciosamente que ninguém se virou para mim. A verdade é que não havia 
vivalma. A igreja estava deserta. Havia pouquíssima gente. Era evidente que até os mais 
devotos temiam a sujeira das ruas. As velas, em um dia sombrio, ou melhor ˗ mórbido, em 
certa medida eram estranhamente desagradáveis; os vestíbulos escuros estavam tristes; as 
janelas oblongas com vidros redondos vertiam lágrimas de chuva. Fui para o pórtic o e me 
virei para um respeitável velho de cabelo grisalho: 
 
˗ Permita-me perguntar, por favor, Ivan Nikíforovitch ainda está vivo? 
 
Neste momento, a lamparina brilhou com mais força diante do ícone e a luz incidiu 
diretamente no rosto do meu vizinho. 
 
Como fiquei surpreso quando, prestando atenção, vi feições familiares! Era o próprio Ivan 
Nikíforovitch! Mas como tinha mudado! 
˗ Como vai a sua saúde, Ivan Nikíforovitch? Como o senhor envelheceu! 
 
˗ É, envelheci. Cheguei hoje de Poltava ˗ respondeu Ivan Nikíforovitch. 
 
˗ O que o senhor está dizendo! o senhor foi para Poltava com um tempinho desses. 
 
˗ Fazer o quê! O processo... 
 
Diante disso, soltei um suspiro involuntário. Ivan Nikíforovitch notou o suspiro e disse: 
 
˗ Não se preocupe, tenho informação confiável de que o caso será resolvido na próxima 
semana, e em meu favor. 
 
Encolhi os ombros e fui ver se descobria algo sobre Ivan Ivánovitch. 
 
˗ Ivan Ivánovitch está aqui ˗ disse-me alguém: ˗ ele está no coro. 
 
Vi então um vulto magro. É o senhor, Ivan Ivánovitch? O rosto estava coberto de rugas, o 
cabelo completamente branco; mas o sobretudo ainda era o mesmo. Depois das primeiras 
saudações, Ivan Ivánovitch, virando-se para mim com um sorriso alegre, que como sempre 
caía bem no seu rosto afunilado, disse: 
 
˗ Posso anunciar as boas novas? 
 
˗ Que boas novas? ˗ perguntei. 
 
˗ Sem falta amanhã será resolvido o meu caso. As instâncias superiores deram certeza 
(GÓGOL, 2014, p. 36-37). 

 

Por fim, o narrador deixa a cidade. O litígio, que já se arrastava há vários anos, permanece insolúvel, 

aguardando apenas a morte de um ou dois Ivans. 

 

3.2 Os Benefícios das Formas Alternativas de Solução de Conflitos 
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Cada vez mais os profissionais do Direito vêm procurando formas de solução de litígios que se 

descolem do vagaroso, caro e imprevisível Judiciário. Com efeito, a autocomposição está sendo adotada em 

uma multiplicidade de ocasiões, tomando lugar de destaque na sociedade, notadamente através da 

conciliação, arbitragem e mediação. 

Na conciliação, além de facilitar a composição, o conciliador pode atuar de forma propositiva e até 

mesmo incisiva, apontando vantagens de determinadas tomadas de decisão pelas partes, realizando, por 

exemplo, propostas de acordo, o que não ocorre na mediação, em que o mediador apenas facilita a 

comunicação entre as partes, mantendo-se de com uma certa distância do caso (LIMA, 2003, p. 34). 

Por outro lado, a arbitragem nada mais é do que a forma de dirimir conflitos em que as partes excluem 

a jurisdição do Poder Judiciário, com a eleição de árbitro(s) ou órgão arbitral institucional para o julgamento da 

questão, de acordo com regras determinadas (CAETANO; PAASHAUS, 2006, p. 111). 

Essas formas alternativas de solução de conflitos e desavenças, válvulas de escapes da cultura do 

litígio (CAHALI, 2015, p. 29), possuem uma série de vantagens se comparadas ao mecanismo judicial típico, 

tal como o fortalecimento do diálogo, o desenvolvimento de uma cultura de pacificação, o restabelecimento do 

reequilíbrio pelas próprias partes (salvo no caso da arbitragem), a celeridade, a confidencialidade, a 

especialização (LEMOS; LEMOS, 2003, p. 17), a flexibilidade e a particularização, em conformidade com as 

idiossincrasias de cada caso concreto, permitindo às partes a manutenção do controle e autonomia do 

procedimento (TAVARES, 2002, p. 69), a economicidade e principalmente a eficácia em função da certeza de 

satisfação do conflito (CAETANO; PAASHAUS, 2006, p. 190). 

Esse tipo de composição, além de resolver demandas do passado, possibilita a construção de um 

futuro calcado em um grau maior de harmonia, evitando-se novos litígios, isto é, proporciona menor desgaste 

emocional e preserva a integridade física, social, moral, psicológica e econômica dos envolvidos, além de 

desafogar o judiciário (TAVARES, 2002, p. 69). 

A participação e o engajamento das partes é fundamental e faz com que todo tipo de animosidade 

advinda do relacionamento entre elas e até então existente seja resolvida. Fernando Horta Tavares (2002, p. 

69) ressalta a importância da concretização de acordos em que todos saiam, de certa forma, vitoriosos, haja 

vista o sentimento de satisfação e justiça nos envolvidos, o qual sem sombra de dúvidas reforça o 

cumprimento daquilo que fora estipulado. 

 

3.3 Confluências entre a Literatura e o Direito a partir de A Briga dos Dois Ivans 

 

Como aludido outrora, Ivan Ivánovitch e Ivan Nikíforovitch tinham uma amizade de longa data, um 

relacionamento de estima e benquerença, que ia além da mera cordialidade e coleguismo entre vizinhos, 
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consoante confirma o próprio autor: “Ivan Nikíforovitch também é uma ótima pessoa. Seu pátio fica ao lado do 

pátio de Ivan Ivánovitch. Eles eram amigos tão próximos, algo nunca dantes visto” (GÓGOL, 2014, p. 11). 

Todavia, desentenderam-se após um episódio envolvendo uma arma velha, coisa diminuta e irrisória, 

de sorte que após isso nunca mais restabeleceram a amizade que até então era admirada por todos em 

Mírgorod. 

Ivan Nikíforovitch, ao apresentar sua petição ao Tribunal Regional, tentou ser convencido pelo juiz a 

não fazê-lo, ou seja, de que o caso não passava de um simples desentendimento, que de forma alguma 

demandava medidas de tal natureza: 

 

 “[...] Seja temente a Deus! jogue a petição fora, deixe para lá! (Que Satanás suma com ela!) 
Melhor tomar Ivan Nikíforovitch pelas mãos, beijá-lo, comprar um vinho [...], ou simplesmente 
faça um ponche, e então me convide! Vamos beber juntos e esquecer tudo isso! (GÓGOL, 
2014, p. 25). 

 

O mesmo ocorreu quando Ivan Nikíforovitch foi apresentar sua petição, e de igual forma o juiz não 

obteve êxito em seu pleito (informal) compositivo. 

No entanto, dois anos depois, em uma grande festa ocorrida na cidade, que reuniu praticamente todos 

os seus moradores, incluindo Ivan Ivánovitch, emergiu a seguinte ideia: 

 

˗ Ouçam! ˗ disse ele, quando percebeu que estava cercado por um público considerável. ˗ 
Ouçam! Em vez de não conseguirem desgrudar o olho de meu olho vesgo, vamos reconciliar 
nossos dois amigos! Agora, Ivan Ivánovitch está conversando com mulheres e meninas ˗ 
vamos atrás de Ivan Nikíforovitch, discretamente, para reaproximá-los (GÓGOL, 2014, p. 
32). 

 

E assim foi feito. Após certa relutância, Ivan Nikíforovitch aceitou o convite e se dirigiu à solenidade, 

especialmente após o mensageiro o enganar a respeito da presença de Ivan Ivánovitch, o qual jurava que não 

estaria presente. 

Pouco depois, no momento da ceia, por um breve momento os dois Ivans entreolharam-se, e uma 

reminiscência da antiga amizade, ao que parece, cortou-lhes a mente:  

 

Cada um viu um rosto há muito familiar, do qual, ao que tudo indicava, estava 
involuntariamente pronto para se aproximar, como de um amigo inesperado, e oferecer caixa 
de rapé em forma de chifre, com as palavras: ‘Faça o favor’, ou: ‘Poderia fazer o obséquio’; 
mas, ao mesmo tempo, o mesmo rosto era assustador, como presságio! (GÓGOL, 2014, p. 
35). 
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E, ato contínuo, 

 

Assim que o almoço acabou, os dois antigos amigos levantaram de seus lugares e 
começaram a procurar os chapéus, para ver se conseguiam escapar. Então, o chefe de 
polícia piscou, e Ivan Ivánovitch ˗ não esse Ivan Ivánovitch, mas o outro, vesgo [homônimo] ˗ 
ficou bem atrás de Ivan Nikíforovitch, o chefe de polícia foi para trás de Ivan Ivánovitch, e os 
dois começaram a empurrá-los de volta, de modo que se aproximassem e não os soltavam 
até que apertassem as mãos. Ivan Ivánovitch, o vesgo, empurrou Ivan Nikíforovitch, embora 
um tanto quanto obliquamente, no entanto, ainda com bastante êxito, para o mesmo lugar 
em que estava Ivan Ivánovitch; mas o chefe de polícia mudou a direção, indo para um lado 
só, porque ele não conseguia de jeito nenhum dominar sua perna voluntariosa, que daquela 
vez não dava ouvidos a nenhuma ordem e, para o cúmulo do azar, lançava-se 
extremamente longe e na direção completamente oposta (o que talvez tenha acontecido 
porque havia muitíssimos licores diferentes à mesa), de modo que Ivan Ivánovitch caiu sobre 
uma senhora de vestido vermelho que, por curiosidade, enfiou-se bem no meio deles. O 
presságio não anunciava nada de bom. No entanto, o juiz, para consertar as coisas, tomou o 
lugar do chefe de polícia, e, puxando, com o nariz, todo o rapé do lábio superior, empurrou 
Ivan Ivánovitch para o outro lado. 
 
Em Mírgorod esse é um método muito comum de reconciliação. É um pouco semelhante a 
jogar bola. Assim que o juiz empurrou Ivan Ivánovitch, o Ivan Ivánovitch vesgo reuniu todas 
as suas forças e empurrou Ivan Nikíforovitch, do qual o suor escorria como água da chuva 
do telhado. Apesar de os dois amigos estarem muito obstinados, acabaram encontrando-se, 
porque ambas as partes interessadas receberam um reforço significativo da parte de outros 
convidados. 
 
Então os cercaram de todos os lados, bem de perto, e não desistiriam até que eles 
decidissem apertar as mãos. 
 
˗ Deus esteja com os senhores, Ivan Ivánovitch e Ivan Nikíforovitch! Digam-me, de acordo 
com a sua consciência, qual foi o motivo da sua briga? Será que não foi por bobagem? Por 
acaso os senhores não têm vergonha perante as pessoas e perante a Deus? 
 
˗ Eu não sei ˗ disse Ivan Nikíforovitch, ofegante, cansado (era evidente que ele não se 
opunha à reconciliação) ˗ Eu não sei o que foi que eu fiz para Ivan Ivánovitch; por que foi 
que ele destruiu meu galpão e tencionava acabar com a minha vida? 
 
˗ Não sou culpado de nenhuma má intenção ˗ disse Ivan Ivánovitch, sem dirigir os olhos 
para Ivan Nikíforovitch. ˗ E eu juro perante a Deus, perante os senhores, da venerável 
nobreza, que eu não fiz nada para o meu inimigo. Por que ele me difama e causa dano a 
minha posição e título? 
 
˗ Que mal, Ivan Ivánovitch, eu lhe causei? ˗ disse Ivan Nikíforovitch. 
Mais um momento de explicação e a inimizade de longa data estava pronta para se 
extinguir. Ivan Nikíforovitch já tinha enfiado a mão no bolso para pegar a caixa em forma de 
chifre e dizer: “Faça o favor”. 
 
˗ Por acaso não seria um dano ˗ respondeu Ivan Ivánovitch, sem erguer o olho ˗ quando o 
senhor, benevolente senhor, ofendeu a minha posição e meu sobrenome com uma palavra 
que é impróprio dizer aqui? 
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˗ Permita-me dizer-lhe de maneira amigável, Ivan Ivánovitch! ˗ Diante disso Ivan 
Nikíforovitch tocou os botões de Ivan Ivánovitch com o dedo, o que indicava completamente 
a sua posição. ˗ O senhor se ofendeu sabe lá o diabo por quê: porque eu o chamei de 
raposa... 
 
De repente Ivan Nikíforovitch se deu conta de que havia cometido uma imprudência, 
proferindo essa palavra; mas já era tarde demais: a palavra já tinha sido proferida. Tudo foi 
para o inferno! 
 
Quando essa palavra havia sido proferida sem testemunhas, Ivan Ivánovitch ficou fora de si 
e teve um verdadeiro acesso de raiva, o qual Deus não permita que ninguém presencie ˗ e 
agora, julguem, caros leitores, e agora, quando essa palavra devastadora foi proferida em 
uma reunião na qual havia uma multitude de damas, perante as quais Ivan Ivánovitch 
gostava de ser especialmente decente? Se Ivan Nikíforovitch não houvesse procedido dessa 
maneira, se houvesse dito pássaro, e não raposa, ainda seria possível reparar. Mas foi tudo 
para os diabos! (GÓGOL, 2014, p. 35-36) 

 

Em que pese se tratar de uma obra escrita na primeira metade do século XIX e que em muito reflete a 

cultura russa, ela conseguiu, em vários momentos, captar facetas de questões extratemporais e 

extraterritoriais, quer dizer, que ainda hoje são discutidas, mesmo que de forma não integralmente idêntica, tais 

como a morosidade do Judiciário e o tempo adequado para a prestação jurisdicional, bem como o uso de 

métodos e estratagemas para a solução de conflitos sociais. 

A Briga dos Dois Ivans mostra de maneira tragicômica a falência do judiciário e como uma demanda 

processual interfere na vida das pessoas, causando preocupações de diversas naturezas, estresse, tirando o 

sono e, em última instância, deixando-as até mesmo com um altíssimo grau de ansiedade. 

Processos judiciais, em grande parte dos países do mundo, demandam ritos particulares e 

procedimentos muito específicos e burocráticos, fato que faz com que o tempo da justiça muitas vezes não 

corresponda ao tempo dos cidadãos, que não sem razão exigem uma resposta adequada e célere do poder 

estatal. 

Além da burocracia e das idiossincrasias que permeiam a máquina pública, o Poder Judiciário, em 

geral, encontra-se abarrotado de processos e não raras vezes com um número reduzido de servidores, que 

possuem uma altíssima carga de trabalho, além da estrondosa pressão social. 

Todos esses fatores, em conjunto, corroboram para que pessoas, físicas ou jurídicas, busquem outros 

mecanismos jurídicos para resolver suas altercações. Nesse sentido, é possível destacar, na 

contemporaneidade, a crescente utilização do instituto da conciliação, da arbitragem e da mediação. 

Na obra, apesar das variantes culturais, ideológicas e sócio-econômicas históricas, a comunidade, 

durante a festança, tentou promover uma conciliação entre os Ivans, como aludido outrora, que por muito 

pouco, mais especificamente por causa do proferimento de uma palavra, não ocorreu. 
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Isso permite-nos inferir, ainda que de forma oblíqua, duas assertivas: a primeira delas é que tanto Ivan 

Nikíforovitch quanto Ivan Ivánovitch estavam por deveras inclinados a comporem e resgatarem sua antiga 

amizade, como suscitado pelo próprio autor, reconhecendo que todo o ocorrido não passara de um mero 

desentendimento, um aborrecimento que, apesar de ter gerado mágoas, deveria ser superado; a segunda 

delas, no mesmo trilhar, faz-nos compreender que os processos judiciais  instaurados carregavam um forte 

ressentimento, com alguns resquícios de vingança, pretensões que nenhuma decisão judicial solipsista é 

capaz de satisfazer. 

E é justamente nesse ponto que os métodos alternativos de solução de conflitos se mostram uma 

excelente alternativa, isso porque partem de um referencial de espontaneidade, em que cada uma das partes 

não apenas se dispõe a dialogar, mas também a sacrificar seu interesse, no todo ou em parte, para obter um 

resultado comum: a resolução do problema e a pacificação social. Isso concretiza, pois, uma solução altruísta, 

com uma altíssima probabilidade de satisfação integral, ao contrário do que ocorre no Judiciário, com a 

imposição, muitas vezes, de uma decisão unilateral, que não resolve o problema de nenhuma das partes 

(DIDIER, 2015 p. 165-166). 

E, tendo em vista a inclinação (interesse) dos dois Ivans no sentido de reatarem sua amizade, 

acredita-se que com um pouco mais de paciência, diálogo e renúncia, isso se concretizaria, suplantando-se a 

posição originária de ressentimento. 

Seja como for, a análise da obra mostra a importância da Literatura no desvendamento das relações 

sociais, e vale como um exemplo imagético de utilização primitiva e informal dos métodos alternativos de 

solução de conflitos. A Literatura, além de estimular o diálogo com multiversos, léxicos e realidades distintas 

(BUENO, 2011, p. 10), propicia a reflexão sobre assuntos dos mais diversos, que transitam em diferentes 

contextos. 

De fato, “[...] a simples ficção da Literatura é um instrumento privilegiado para nos fazer compreender 

as intricadas questões da Justiça e do Direito” (GHIRARDI, 2016, p. 53-54). Trata-se de uma função ilustrativa, 

que apesar de não se intrometer diretamente na cognição jurídica, fornece substrato para seu entendimento a 

partir de um ponto de vista da própria sociedade (GODOY, 2002, p. 157-158). 

É o que elucida Pedro Garcez Ghirardi (2016, p. 56), em arremate ao raciocínio: 

 

É por essa ligação entre a hierarquia de valores intrínseca a qualquer narrativa e as 
condições de inteligibilidade da ficção literária, que a Literatura representa, conforme se 
busca sustentar aqui, instrumento privilegiado para a formação dos juristas ˗ particularmente 
daqueles que atuam em regimes democráticos e que desejam fortalecê-los. Ao apresentar 
como essencialmente imbricados condições de sentido para as ações e juízos de valor, a 
Literatura amiúde permite apreender as tensões que marcam a dinâmica social do Direito 
com mais força do que teorias jurídicas ou análises sociológicas. 
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Essa condição privilegiada, importa não esquecer, deriva tanto da forma como os textos 
literários são gestados, como do modo como são recebidos. Vale dizer: é todo o 
funcionamento social da Literatura, e não apenas a tessitura interna de seus objetos, que 
pode representar instrumental singularmente apto a permitir uma leitura mais sofisticada do 
papel do Direito nas sociedades democráticas, bem como de seus alcances, limites e 
desafios. 

 

CONCLUSÃO 

 

A Literatura, enquanto uma forma de releitura da realidade de uma época e de um povo, consegue 

retratar as mazelas, anseios e conflitos existentes em uma sociedade. 

A obra A Briga dos Dois Ivans, de Nikolai Vassílievitch Gógol, embora escrita no século XIX, retrata 

uma situação que continua atual, notadamente a dificuldade de resolução de conflitos por meio da forma 

tradicional, qual seja, do ajuizamento de ações judiciais. 

Conforme explanado, a opção pelo acionamento do Poder Judiciário, além de ser mais morosa, nem 

sempre representa a resolução mais satisfatória da disputa, vez que não permite o diálogo e a solução da lide 

pelas próprias partes e não busca resolver a verdadeira causa do desentendimento entre elas. 

Esta situação fica evidente na trama de Gógol, em que os personagens, embora tendo optado pela 

disputa judicial, demonstram, em vários trechos da narrativa, o interesse na resolução amigável, que seria 

possível mediante um simples diálogo entre eles, o que, contudo, somente não ocorreu por ausência de 

condições favoráveis à comunicação. 

A obra de Gógol demonstra, ainda, como a judicialização da disputa, além de não necessariamente 

resolvê-la de forma satisfatória, tende a maximizar os conflitos, por gerar tensão, desgaste mental e 

ressentimento entre as partes. 
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Capítulo 8 

TRÊS PERSPECTIVAS DE ANÁLISE DO DIREITO PENAL EM MINORITY REPORT: A DA TIPIFICAÇÃO 

DA INTENÇÃO CRIMINOSA, A DO IN DUBIO PRO SOCIETATE E A DO CRIME IMPOSSÍVEL 

  
Luiz Felipe Monsores de Assumpção 

Marcello Martins dos Santos 

 
 
RESUMO 
Pretende-se, neste artigo, examinar a estrutura do sistema penal observado na obra distópica de Philip K. Dick: 
Minority Report. Essa análise leva em consideração tanto a obra literária, quanto a versão cinematográfica, 
dirigida por Steven Spielberg, e se faz em paralelo com os institutos jurídicos que definem o sistema penal 
brasileiro. Com isso, consegue-se identificar certas similaridades, paradoxos, distinções e contradições; o 
bastante para concluir que um sistema penal “perfeito” seria, em tese, incompatível com o Estado Democrático 
de Direito. 
Palavras-chave: Minority Report. Sistema Penal. Cogitação criminosa. In dubio pro societate. Crime 
impossível. 
 
ABSTRACT 
This article intends to examine the structure of the penal system in Philip K. Dick's dystopian literary work: 
Minority Report. This analysis takes into account both the literary work and the cinematographic version, 
directed by Steven Spielberg, and is done in parallel with the legal institutes that define the Brazilian penal 
system. Therewith, it is possible to identify certain similarities, paradoxes, distinctions and contradictions; 
enough to conclude that a “perfect” penal system would be, in thesis, incompatible with the Democratic Rule of 
Law. 
Keywords: Minority Report. Penal system. Criminal cogitation. In dubio pro societate. Impossible crime.  

 
1- INTRODUÇÃO 

De início, permitam-nos fazer uma proposta, e uma advertência. 

A proposta é exatamente esta: a de apresentar um texto em primeira pessoa. Nesse sentido, o 

argumento que apresentamos é o da prevalência da linguagem literária que, mitigando as cautelas do formato 

acadêmico, represente melhor o télos do escopo temático da presente obra: “Direito e Arte – literatura, cinema 

e interdisciplinaridade”, o que se faz, contudo, respeitando a forma canônica do método científico. 

 A advertência é: não se trata de uma resenha sobre o filme Minority Report3, embora tenhamos nos 

permitido, com frequência, traçar paralelos entre os roteiros literário e cinematográfico.  

 De fato, o conto de Philip Kindred Dick (Minority Report – A Nova Lei, 1956) inspirou a 

superprodução hollywoodiana. Não obstante, há diversos elementos ligados à trama e às personagens que 
                                                           
Doutor e mestre em Direito e Sociologia (PPGSD-UFF). Auditor-Fiscal do Trabalho e Professor na Faculdade de Direito e Gestão de 
RH do Centro Universitário Geraldo Di Biase. Membro da Associação Brasileira de Pesquisadores em Sociologia do Direito, e da 
Rede de Pesquisa Empírica em Direito. 
 Mestre em Ciências Sociais pela UFJF. Professor de Direito Penal e Processo Penal na Faculdade de Direito do Centro 
Universitário Geraldo Di Biase. 
3 Dirigido por Steven Spielberg; lançado em 2002. 
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criam uma distância nada discreta entre o filme e a obra literária. Um desses elementos remete aos próprios 

fundamentos do assim denominado Sistema Pré-Crime, em torno do qual se desenvolve o enredo de Philip K. 

Dick. 

Curiosamente, o distanciamento entre o conto e a película torna mais atrativa a abordagem proposta 

por este artigo. Assim o dizemos porque a ideia inicial, baseada no roteiro do filme, partia da premissa de uma 

total impossibilidade de implantação de um sistema semelhante ao Pré-Crime no Brasil, hajam vista os 

princípios constitucionais insculpidos na nossa Carta Magna, notadamente os que se relacionam com o Direito 

Penal, visto que, pelo fato de remeterem à tutela das liberdades fundamentais, travestem-se de cláusulas 

pétreas (MENDES, 2008, p. 216-221).  

Desse modo, as três perspectivas sugeridas: a criminalização da intenção criminosa, a atuação do 

princípio in dubio pro societate e a do crime impossível objetivavam, tão somente, associar os conceitos que as 

encerram ao contexto da história e, no máximo, especular uma aproximação desse contexto ao sistema penal 

vigente, sobretudo no que se refere aos dispositivos legais e à jurisprudência que dialogam com o que se 

costuma chamar de política penal (CAPEZ, 2004, p. 19-23). 

Contudo, diferentemente do filme, o conto de Philip K. Dick não caracteriza o Sistema Pré-Crime como 

um meio de punir o indivíduo pelo cometimento de um crime que, materialmente4, não ocorreu. Na verdade, a 

versão literária do Pré-Crime sugere um sistema que pune a intenção criminosa, e não o crime consumado5, 

ainda quando não se trate de crime formal ou crime de mera conduta, abarcando inclusive crimes materiais. No 

filme, se o Pré-Crime capturou a intenção de João em cometer assassinato, ele será preso e condenado pelo 

cometimento de homicídio. Já o Pré-Crime literário prenderia e condenaria João não como um homicida, mas 

como um potencial assassino (DICK, 2002, p. 27). 

Essa distinção entre as versões literária e cinematográfica é muito importante, pois nos permite 

visualizar alguns possíveis exemplos de tipificações penais que, em nome da prevenção, vão de encontro à 

tese do direito penal mínimo (GRECO, 2004, p. 60-62), tão festejada no Brasil6. Aliás, vale registrar que o 

paradigma do mundo real é o sistema jurídico-penal brasileiro. Não há, portanto, nenhuma pretensão em 

                                                           
4 O sentido de “materialmente” aqui descrito não está atrelado ao resultado naturalístico, conquanto no caso do roteiro 
cinematográfico essa tradução possa ser verdadeira, pois o filme mostra o pré-crime sendo utilizado apenas nos crimes dolosos 
contra a vida. A materialidade, num contexto mais geral, significa – tão-só – que o crime, seja lá qual for, não teve existência no 
mundo dos fatos. 
5 De fato, o conto de Philip K. Dick não situa o momento em que as previsões criminosas são capturadas, se antes ou depois da 
cogitação. O filme parece sugerir que se dá sempre após alguém ter cogitado cometer o crime, uma vez que nos crimes passionais 
os agentes de captura têm muito menos tempo para agir. Por outro lado, tanto no livro quanto no filme, a personagem John Anderton 
tem seu suposto crime identificado pelo sistema, sem, contudo, tê-lo cogitado. 
6 Observam-se, na contramão da tese do direito penal mínimo, hipóteses como o crime de perigo e, em especial, o crime de perigo 
abstrato, que é considerado inconstitucional, vez que em tais tipos não fica demonstrado o perigo ao bem jurídico tutelado, não 
ficando demonstrada a lesividade (ver art.32 do DL3688/41 e art. 309 da lei 9503/97). 
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realizar um estudo de direito comparado, buscando encontrar no mundo algum sistema que se assemelhe ao 

Pré-Crime. 

 O desenvolvimento deste artigo será, portanto, subdividido em quatro partes. A primeira dará conta 

de explicitar o que seria o Sistema Pré-Crime, segundo a versão de Philip K. Dick. As três seguintes abordarão 

esse sistema sob as perspectivas já assinaladas anteriormente.  

 Propõe-se que esta análise seja feita em dois momentos: o primeiro, objetivando expor o conteúdo 

dos conceitos que estruturam cada uma dessas perspectivas; o segundo, buscando a contextualização desses 

conceitos junto à obra.  

 Ao fim, oferecemos uma conclusão que, na verdade, será uma tentativa de aproximação da hipótese 

literária à realidade nacional, buscando, sempre que possível, referências normativas e jurisprudenciais. 

2- DESENVOLVIMENTO 

2.1- O QUE É O PRÉ-CRIME? 

O futuro de Philip K. Dick retrata um país, talvez um planeta, povoado por sobreviventes de uma 

grande guerra. A existência de mutantes, de terras arrasadas onde havia prósperas fazendas, de cidades total 

ou parcialmente incineradas sugere um grande conflito nuclear. Debelado o conflito, e em meio ao que restou 

de civilização, as pessoas precisaram resgatar a sociabilidade, fora dos marcos do regime marcial pós-guerra. 

Houve necessidade, portanto, de se remontar a polícia, desta vez dissociada das forças armadas. 

Ao contrário do filme, que apresenta o Pré-Crime como um projeto privado, substitutivo da polícia 

convencional, Dick nos mostra um sistema público de segurança, protagonizado pela polícia, mas sujeito a 

uma espécie de supervisão do exército, a qual, conquanto não seja de ordem hierárquica, faz pairar uma 

permanente névoa de vigilância ou ingerência, tão preocupante quanto indesejada. 

O medo da polícia é o retorno do Estado militarizado, e da disciplina marcial. A seu favor, as 

estatísticas de crimes, não somente os atentados contra a vida, mas os de toda significância, que 

despencaram a partir da implantação do Pré-Crime. 

Dick sugere que a guerra gerou mutantes que, entre outras habilidades, desenvolveram a pré-

cognição. A base do sistema situa-se no “bloco dos macacos”, onde estão acomodados três seres humanos, 

mantidos em estado vegetativo permanente, cujas propriedades pré-cognitivas são assustadoras, na mesma 

medida de suas deformidades físicas. Vivem (se é possível dizer) em meio a fios e maquinarias, capazes de 

traduzir e armazenar tudo o que balbuciam acerca do futuro. Parece que o sistema recebe informações 

futuristas de toda ordem, mas trabalha somente com aquelas que dizem respeito a fatos criminosos que estão 

para ocorrer. 
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A crença na infalibilidade do sistema parece inabalável. Tanto a sociedade, quanto os gestores do Pré-

Crime confiam na certeza e inexorabilidade dos fatos futuros revelados pelos mutantes. No entanto, o 

protocolo científico desenvolvido pelos mentores intelectuais do Pré-Crime não ignora a possibilidade de que 

haja certas flutuações ou variantes entre as diversas predições.  

Espera-se, sempre, que as informações produzidas pelos precognitivos (precogs) sejam coincidentes, 

ou sujeitas a variações insignificantes. Todavia, uma total convergência de previsões é um fenômeno raro, pois 

normalmente ocorre de um relatório apresentar alguma divergência significante (geralmente em relação a 

tempo e lugar). Quando isto acontece, as informações são tratadas estatisticamente, gerando o que se chama 

de relatório da maioria, que consiste basicamente das informações com máxima verossimilhança7. 

O relatório da maioria é formado pelas previsões coincidentes de, pelo menos, dois precognitivos. O 

fato de nunca terem enfrentado um caso em que os três mutantes tenham previsto futuros substancialmente 

diversos, levaram os mentores do Pré-Crime a desconsiderarem a possibilidade de que duas previsões 

coincidentes sejam falsas. 

Por sua vez, a predição divergente irá compor o que o sistema chama de relatório da minoria (minority 

report), que é desconsiderado para efeito do planejamento e execução das ações policiais. 

O texto deixa claro, no entanto, que essas divergências ocorrem em razão da não simultaneidade com 

que são gerados. Desse modo, haverá necessariamente alguma interação entre as predições, razão pela qual 

sempre será possível gerar um futuro verossímil. 

As previsões acerca de crimes futuros sempre apontam a materialidade e autoria. Como já foi dito, as 

divergências, quando ocorrem, dizem respeito basicamente ao lugar e ao tempo, o que não parece ser 

problema para a polícia, uma vez que, identificado o criminoso, sempre será possível vigiá-lo durante o iter 

criminis8. 

Desse modo, antes que o crime, de fato, ocorra, o potencial criminoso é detido, julgado, condenado e 

enclausurado. É importante notar que o Pré-Crime inaugura uma nova possibilidade de punição para a conduta 

criminosa, além das formas consagradas: consumação e tentativa. Trata-se do crime em potencial; aquele que 

não é, sequer, tentado, mas conjecturado.  

Como já foi mencionado, o Pré-Crime literário desvia um pouco a atenção do fato de que o sistema é 

baseado em previsões do futuro, havidas como certas e inexoráveis. No filme, o indivíduo é preso e condenado 

por um crime que ainda não cometeu, mas que cometeria, se não fosse preso. Nesta hipótese, o sujeito é 

culpado pelo cometimento mesmo do crime, e não pela mera intenção criminosa.  

                                                           
7 Na verdade, Philip K. Dick chama de “probabilidade total” (p. 34), expressão que, sob o ponto de vista estatístico, não me parece 
correta. 
8 Caminho do crime, segundo a doutrina penal. Trajeto que vai da intenção criminosa até a consumação do crime. 
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No filme, as previsões são infalíveis, não o sistema, em si. A falibilidade apresentada pelo Pré-Crime 

cinematográfico não é resultado de alguma imprecisão dos precogs, mas da sabotagem operada pelo próprio 

mandachuva do sistema, que, encenando sucessivamente dois futuros crimes de forma quase idêntica, 

conseguiu ocultar o verdadeiro na forma de um relatório minoritário. 

No conto de Dick, o sistema se mostra falível a partir do momento em que alguém tem acesso ao 

conteúdo da previsão que lhe diz respeito. Ao sabê-lo, o potencial criminoso tem a oportunidade de mudar seu 

próprio destino, fazendo com que as previsões dos mutantes sejam sistematicamente divergentes, uma vez 

que cada um toma por base o que o outro, antes dele, previu. Dick sugere, portanto, que o sistema Pré-Crime 

é infalível, desde que o potencial criminoso não conhecesse a previsão do seu próprio crime. Caso contrário, 

ele não o cometeria, sabendo que a prisão e a condenação seriam certas. 

2.2- A TIPIFICAÇÃO DA INTENÇÃO CRIMINOSA 

 A doutrina penal divide a ação criminosa em duas fases. De acordo com Rogério Greco, a chamada 

“fase interna é aquela que transcorre na esfera do pensamento” (representação e antecipação mental do 

resultado e dos meios para alcançá-lo). Na fase externa “o agente exterioriza tudo aquilo que havia arquitetado 

mentalmente” (GRECO, 2004, p. 169-170). Contudo não caberia ao Estado punir a intenção criminosa, à guisa 

de uma antecipação ficta do resultado, sem que ao menos o agente execute algum ato tendente a consumá-lo.  

 Decerto que nem todos os crimes produzem um resultado finalístico9. Seria o caso, por exemplo, dos 

crimes de mera conduta, tal como o porte de arma, cuja tipificação penal não depende de um resultado 

material.10 Todavia, em qualquer caso se exige a exteriorização, ainda que parcial, de alguma conduta descrita 

como penalmente punível. Inexistindo conduta criminosa, impossível será a caracterização do crime. 

 Isto não significa que a intenção do criminoso não possa exercer influência na dosimetria da pena 

aplicada pelo juiz11, mas ela sozinha, de regra, é incapaz de transmutar-se em conduta criminosa. 

 Diz-se “de regra” porque a doutrina penal identifica uma “exceção”. Seria o caso do crime de 

associação criminosa (CP, 288)12, “em que o legislador, elevando-o à categoria de infração autônoma, pune 

aquilo que, normalmente, seria considerado um ato preparatório”. (GRECO, 2004, p. 170). Porém, mesmo 

neste caso, há o que podemos chamar de conduta criminosa, traduzida pelo verbo nuclear “associarem-se”. 

Portanto, se três ou mais pessoas cogitarem isoladamente, o crime de associação criminosa não estará 

configurado. 

                                                           
9Como seria o caso do homicídio, cuja materialidade exsurge da morte de alguém, mediante ação ou omissão de outrem, 
tipificada como criminosa pela norma penal positivada. 
10 Se um indivíduo for detido armado dentro de um ônibus, ele será preso pelo porte de arma de fogo, e não pela “intenção” de 
praticar roubo, ainda que ele confesse sua intenção de assaltar o coletivo. 
11 Tomando o exemplo anterior, é bem provável que o juiz condene o sujeito à pena máxima, caso fique demonstrado, por 
depoimento idôneo do réu, que sua intenção, além de assaltar o ônibus, era de matar todos os passageiros. 
12 Art. 288 do CP: “Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes” 
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 Cezar Roberto Bitencourt (2005, p. 1021) esclarece que o bem jurídico tutelado pelo dispositivo do CP 

288 é a paz pública. Nesse sentido, em havendo associação criminosa de três ou mais pessoas para a 

execução de um assalto a banco, esta conduta não poderia resultar numa tentativa de roubo ou furto 

qualificado, justamente porque o objeto jurídico tutelado do tipo penal do CP 288 não é a propriedade. 

 Como já salientamos, o filme Minority Report apresenta o Sistema Pré-Crime como uma forma de 

criminalizar a cogitação. Porém, não o faz considerando-a um crime autônomo, como no caso da associação 

criminosa, mas o próprio crime, na sua forma consumada.  

 Diferente se dá no conto de Dick, em que a tipificação penal ocorre de maneira aparentemente idêntica 

à da “exceção” prevista no CP 288. Especula-se que o Pré-Crime literário tipifique a cogitação criminosa como 

um delito autônomo, pois se é possível falar de um “assassino potencial”, a intenção de matar alguém poderia 

ser denominada “homicídio em potencial”. 

 Nada sabemos sobre as penas, isto é, se a punição atribuída à cogitação é a mesma do crime 

consumado. Caso sejam idênticas, nos parece mais plausível que o Pré-Crime de Dick tenha criado uma forma 

inovadora de materialidade (além da consumação e tentativa), a qual poderíamos chamar de “crime em 

potência”. 

 O Pré-Crime cinematográfico considera consumado o crime meramente cogitado, porque a 

infalibilidade das previsões futuristas cria uma materialidade ex ante. Não se trata, pois, de uma possibilidade, 

mas de um fato que ocorreu no futuro. 

 O Pré-Crime literário não considera as previsões infalíveis, mas uma possibilidade estatisticamente 

comprovada com máxima verossimilhança. Desse modo, o sistema de punição é mais cauteloso, detendo e 

punindo um potencial criminoso justamente porque foi possível atribuir a sua cogitação uma enorme 

probabilidade de consumação. 

 Há tipos penais com essa característica no nosso Código Penal. Além do já citado crime de 

associação criminosa, podemos mencionar o crime de ameaça (CP 147). Ninguém pode saber, ao certo, se 

um indivíduo que ameaça outro de morte vai, de fato, consumar o ato. Isto porque não há, decerto, alguém que 

já não tenha tido um acesso de raiva, e que não tenha proferido ameaças a alguém, ainda que não seja de 

morte. Caso aquele que ameaçou cumpra o prometido, responderá, também, pelo homicídio.13  

                                                           
13 Importa dizer que durante a última década o ordenamento jurídico pátrio viu crescer as hipóteses de incidência de normas penais 
que punem a mera cogitação de maneira tal que não encontra precedentes. Além da atualização do já mencionado artigo 288 do 
código penal (antigo crime de formação de quadrilha, atual crime de associação criminosa), que ampliou seu alcance, e da 
generalização do uso do dispositivo do artigo 35 (associação para o tráfico) da lei 11.343/06 (lei antidrogas), a lei 13.260/16 – assim 
chamada lei antiterrorismo, estabeleceu no caput do seu artigo 5º a possibilidade literal de criminalizarem-se atos preparatórios que 
não constituiriam, de outra feita, antefatos puníveis, verbis: “Art. 5º Realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito 
inequívoco de consumar tal delito: Pena - a correspondente ao delito consumado, diminuída de um quarto até a metade”. 
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 A ameaça é um tipo autônomo, cuja dosimetria da pena (detenção de 1 a seis meses ou multa) irá 

variar de acordo com o objeto da ameaça, ou quão ameaçadora ela pareça ao julgador. Porém, basta 

comparar as penas de uma ameaça de morte com a de um homicídio para concluir que não há, 

definitivamente, nenhuma relação necessária entre a “cogitação externada”, na forma de uma ameaça de 

morte, e a consumação do homicídio. Para todos os efeitos, no caso do homicídio, o bem juridicamente 

tutelado pelo tipo é a vida humana, ao passo que na ameaça, o legislador estatuiu a liberdade individual como 

bem jurídico a ser protegido. 

 Por esta nova abordagem, podemos propor que a pré-cognição dos mutantes de Dick tenha uma dupla 

função: a primeira, revelar uma “ameaça não externada”; a segunda, assegurar que ela é verossímil. Nessa 

perspectiva, o Pré-Crime literário, punindo a ameaça verossímil com rigor semelhante ao do crime consumado, 

aglutinaria, num único ato, as ações preventivas e terapêuticas contra o crime. Isto porque, punindo a ameaça 

verossímil de forma (quase) tão severa quanto o crime objeto da ameaça, desaparece qualquer distinção 

visível entre o criminoso que ameaça e o que consuma. 

 No mundo real, não precisamos ser mutantes para supor que certas ameaças são, de fato, muito 

verossímeis. Seria o caso, por exemplo, de uma ameaça de um traficante a um morador da favela, ou de um 

latifundiário a um camponês ativista da reforma agrária. Nestes casos, imaginando que a norma penal 

quantifique a punição do crime de ameaça como uma proporção do crime objeto da ameaça (vamos dizer, de 1 

a 90%), caberia ao julgador papel idêntico ao dos mutantes de Minority Report, manejando, apenas, poderes 

de natureza diversa. De um lado, a pré-cognição como um dom natural, de outro, o poder de julgar baseado 

numa convicção fundamentada. No entanto, em ambos os casos, o objeto amorfo com que trabalham, juízes e 

mutantes, é a verdade (RANGEL, 2006, p. 6-12). 

2.3- O IN DUBIO PRO SOCIETATE 

 O in dubio pro societate é um princípio que informa a persecução penal operada no âmbito 

administrativo, isto é, do inquérito policial. É por conta deste princípio que o indiciamento de um suspeito não 

exige mais do que a mera notícia do crime, e que o oferecimento da denúncia dependa apenas de indícios de 

materialidade e autoria.  

 O momento investigatório da persecução penal é inquisitório e discricionário (RANGEL, 2006, p. 69). 

Este procedimento é totalmente orientado para a apuração de um fato, em tese, tido como infração penal. Não 

há acusados, apenas suspeitos ou, melhor, indiciados. Desse modo, a atuação da Administração Pública 

durante o inquérito policial não se pauta (melhor: não deveria se pautar)14 pela tentativa de acusar, muito 

                                                           
14 Aqui, obviamente, não fazemos qualquer referência à operação “Lava Jato”, que praticamente reescreveu esse cânone do direito 
penal. 
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menos de condenar, mas de levantar elementos que garantam ao Estado e, em última análise, à sociedade, a 

oportunidade de dar uma resposta, conforme a Constituição, aos atos atentatórios à legalidade reputados 

como crime, sem a qual o tecido social se esgarçaria de forma indelével.  

 No inquérito, portanto, as lacunas factuais relativas à autoria e materialidade de um crime não 

precisam ser totalmente preenchidas. Não há a necessidade de uma cognição exauriente dos fatos, pois sendo 

o objeto do inquérito a defesa da sociedade, bastam indícios para que a denúncia seja oferecida ao judiciário. 

 No processo judicial, ao invés, reina o princípio do in dubio pro reo, uma vez que, nessa sede, 

prevalece a regra de que o indivíduo é inocente, até que se prove o contrário. Nesta fase da persecução penal, 

não é a sociedade que deve ser preservada. O bem jurídico tutelado é outro: a incolumidade fundamental do 

indivíduo. 

 Parte da doutrina penal argumenta que o princípio do in dubio pro societate, aliado ao caráter 

procedimental do inquérito policial, dispensa o contraditório e a ampla defesa durante a fase investigatória. 

Logicamente, não havendo acusado, não há do que se defender. 

 O conto de Philip K. Dick não informa se a prisão de criminosos pelo Sistema Pré-Crime dependa de 

um processo judicial. Ao contrário, no futuro descrito pelo autor a instituição policial parece agregar as funções 

de polícia e de executora de penas. Na verdade, como não se menciona a existência de juízes ou julgamentos, 

também não há referências a penas, ao menos como fruto de uma cominação legal. 

 A punição em Minority Report se assemelha à expiação, ao castigo das primeiras sociedades. Por sua 

vez, toda punição se resume à privação da liberdade. Regra geral, eles são “confinados em campos de 

detenção” (DICK, 2002, p. 26), mas também podem ser banidos para colônias extraterrestres distantes. 

 O ordenamento jurídico brasileiro admite a possibilidade de prisão durante o inquérito policial15. Porém, 

em qualquer caso, os pressupostos de admissibilidade restringem as hipóteses em que elas ocorrem, sem 

mencionar que o direito fundamental à liberdade sempre irá permitir que se recorra a algum remédio 

constitucional, como é o caso do habeas corpus, bem como outros instrumentos ordinários, estabelecidos no 

código de processo penal para a relativização das prisões cautelares, tais como o relaxamento de prisão e o 

pedido de revogação das prisões preventivas. 

 No caso do texto, as prisões são sempre definitivas, e adquirem o caráter de pena. A definitividade do 

delito cometido pelos criminosos potenciais é tão evidente, que não há recurso plausível para revogar ou 

atenuar o castigo aplicado. 

 No Minority Report cinematográfico há o que poderíamos chamar de processo sumário. Na verdade, 

trata-se de uma teleconferência, na qual três juízes testemunham o procedimento policial de filtragem das 

                                                           
15 As espécies de prisões que não são oriundas de condenação penal irrecorrível são arroladas, conforme a doutrina, sob o gênero 
prisões cautelares, entre elas a preventiva, a temporária e a prisão em flagrante delito. 
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imagens obtidas a partir das previsões dos mutantes. Não há contraditório, nem direito à defesa, até porque 

não há a participação do potencial criminoso durante o processo. Tecnicamente nem seria adequado se falar 

em processo. O papel dos juízes se resume, na verdade, a dar testemunho qualificado ao procedimento 

“investigativo”, a fim de legitimá-lo. 

 No mundo real, temos a prisão em flagrante delito como a forma mais aproximada do procedimento de 

investigação/condenação/captura operado pelo Pré-Crime. Com alguma boa vontade, podemos comparar a 

reconstituição precognitiva de um crime à assistência qualificada de um policial que tenha presenciado o 

cometimento de um crime e, em seguida, efetuado a prisão do suspeito. Porém, mesmo neste caso, a 

condenação dependerá de um processo judicial, no qual serão observadas diversas circunstâncias, 

atenuantes, agravantes e até mesmo excludentes de ilicitude. 

Cabe estabelecer, ainda que brevemente, o paralelo entre a ficção e a realidade no que se refere às 

outras modalidades de prisão cautelar, em que a justificativa sistêmica do procedimento se fundamenta na 

garantia da ordem do processo, e não, ao menos em tese, em um juízo sobre o mérito ou sobre a “verdade”.  

Aqui, os institutos vigentes em nosso sistema penal se aproximam, em alguma medida, da obra 

ficcional, no que se refere a análise da verossimilhança, que recebe no direito processual penal brasileiro a 

nomenclatura de fumus commissi delicti – a “fumaça” ou os indícios considerados suficientes do cometimento 

do delito. Porém, a realidade e a ficção se separam quanto à definitividade da prisão. No sistema processual 

brasileiro, o mérito ainda há de ser apreciado na construção da “verdade real” – fim último do processo. No 

Sistema Pré-Crime, a verossimilhança é a verdade definitiva.  

 O legislador brasileiro, vez por outra, lança mão do princípio da adequação social para excluir 

condutas outrora tipificadas como criminosas, ou criar tipologias até então inexistentes. De regra, a 

fundamentação dos projetos de lei sempre leva em conta o “desejo da sociedade”, como é bem conveniente 

aos políticos.  

 Também ocorre de a legislação aumentar as penas, ou criar regimes diferenciados de cumprimento. 

Pode-se dizer que o princípio da adequação social é uma redefinição do princípio do in dubio pro societate, 

operado em sede legiferante. Mas o STF, não raras vezes, intervém em favor do indivíduo, quando 

determinada lei, privilegiando a proteção da sociedade, exclui ou limita o acesso a algum direito fundamental.16 

 O Sistema Pré-Crime é, de fato, um regime de exceção extremamente agudizado. Em se tratando, ao 

menos, de condutas criminosas, não há registro de qualquer direito individual que seja preservado em favor do 

potencial criminoso, a partir do momento em que o sistema o considera como tal. Ao que parece, o papel do 

                                                           
16 Como no caso da Lei 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), em que o STF reconheceu o direito à progressão de regime daqueles 
que tenham cometido crimes considerados hediondos, na conformidade da lei citada. 
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Sistema Pré-Crime é promover uma inexorável e eficiente vingança coletiva, purgando do corpo social todos os 

seus criminosos-antígenos. Tal modelo seria inconcebível até na mais imperfeita democracia. 

2.4- O CRIME IMPOSSÍVEL 

 O crime impossível é um conceito que veio positivado no nosso Código Penal, no art. 17, que tem a 

seguinte redação: “Art. 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta 

impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime”. 

 Percebe-se da leitura do texto legal que o fundamento do crime impossível emerge de uma tentativa 

fadada ao fracasso. Logo, a hipótese do crime impossível só se concretiza no mundo dos fatos a partir do 

momento em que o agente ingressa na fase dos chamados atos de execução. 

 Conforme a nossa doutrina, o Brasil adotou a teoria objetiva temperada, que prevê a punição da 

tentativa somente “quando os meios adotados, e os objetos da ação criminosa são relativamente eficazes ou 

impróprios, isto é, quando há alguma possibilidade de o agente alcançar o resultado pretendido” (GRECO, 

2004, p. 315). 

 A lei brasileira dispõe sobre duas situações ligadas à tentativa, que podem caracterizar o crime 

impossível. A primeira é a absoluta ineficácia do meio. Seria o caso, por exemplo, de um indivíduo que queira 

envenenar um desafeto colocando açúcar em seu café, ou que dispare uma arma de fogo sem munição. A 

segunda é a impropriedade do objeto, como se dá no caso de alguém querer matar uma pessoa que se supõe 

dormindo, mas que já se encontra morta. 

 Além dos casos clássicos sugeridos pela doutrina, a partir da redação do citado art. 17, do CP, o STF 

sumulou uma terceira hipótese de crime impossível, denominado flagrante preparado, o que se ilustra pela 

redação da Súmula 145, do STF: “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna 

impossível a sua consumação”. 

 A doutrina considera que o flagrante preparado é aquele em que a vítima, a polícia ou terceiros 

constroem uma situação que induz o cometimento de um crime, sendo certo que, em razão do total controle 

policial da situação, o seu cometimento se torna impossível. Ressalte-se que o STF já se posicionou a respeito 

da legalidade do flagrante preparado, no caso do tráfico de drogas, por entender que se trata de um crime 

permanente, isto é, aquele que se caracteriza pela dilação temporal da consumação, pois o agente poderá 

fazê-lo cessar quando quiser (BITENCOURT, 2000. p. 145). 

 Há, contudo, um outro tipo de flagrante muito parecido com o preparado. Trata-se do flagrante 

esperado, que se distingue do primeiro pelo fato de não ser deliberadamente provocado, embora, tal como o 

anterior, a polícia tenha pleno conhecimento e controle sobre a tentativa da ação criminosa. 
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 O STF não dá o mesmo tratamento do flagrante preparado ao flagrante esperado. Parece, contudo, 

que a distinção feita pelo Supremo não se fundamenta na maior ou menor possibilidade de cometimento do 

crime, mas na ocorrência de provocação por parte da vítima, da polícia ou de terceiros.  

 Esse posicionamento, contudo, nos leva a considerações complicadas.  

 Se o crime impossível caracterizado pelo flagrante preparado não se funda, como seria de se esperar, 

na impossibilidade do seu cometimento, dado o total controle da situação pela polícia, mas, em vez, na 

provocação proposital de quem se mostra como vítima, conclui-se que o fundamento do flagrante preparado é 

a fraude, o engodo causador de um impulso criminoso.  

 Não há espaço aqui para desenvolver a discussão acerca da natureza da provocação da conduta 

criminosa, isto é, se seria o caso de um induzimento17, ou de uma instigação18. Contudo, o posicionamento do 

STF flerta com a crença de que todos somos potenciais criminosos, bastando que haja o estímulo adequado 

para que cometamos condutas desviantes. É o que propõe o dito popular “a oportunidade faz o ladrão”. 

 Talvez seja por isso que parte da doutrina não identifica qualquer distinção entre o flagrante preparado 

ou esperado (GRECO, 2004, p. 319). Se a lógica por trás da ideia do crime impossível é a inexistência do 

conatus, isto é, da tentativa (punível), como poderia o STF situar seu argumento na fase da cogitação (se o 

agente foi provocado ou não), uma vez que o crime impossível se evidencia somente na fase executória? Se o 

STF decidiu criar uma terceira modalidade de crime impossível, esta deveria englobar tanto o flagrante 

preparado, quanto o esperado. 

 Transportando o conceito de crime impossível para o âmbito do conto de Dick, pensamos que em 

ambas as versões, literária e cinematográfica, a atuação do Sistema Pré-Crime impossibilita totalmente a 

concretização de qualquer delito. A inviabilização completa de toda conduta criminosa torna qualquer cogitação 

ou tentativa19 absolutamente fadada ao insucesso. Desse modo, chega-se à conclusão de que todos os crimes 

são impossíveis. 

 Trata-se, pois, de um divertido paradoxo. Se o Pré-Crime torna todos os crimes impossíveis, e se os 

crimes impossíveis não são passíveis de punição, o Pré-Crime não poderia puni-los. Contudo, sem a certeza 

da punição, o Pré-Crime não teria a capacidade de tornar todos os crimes impossíveis. 

 Será que se no lugar do Pré-Crime tivéssemos uma “polícia perfeita”, que fosse capaz de prender 

todos os criminosos; uma “justiça criminal perfeita”, capaz de condenar todos os réus realmente culpados, e 

                                                           
17 Induzir significa suscitar o surgimento de uma ideia; tomar a iniciativa intelectual, fazer surgir no pensamento de alguém uma ideia 
até então inexistente (cf. BITENCOURT, 2005, p. 416). 
18 Instigar significar animar, estimular, reforçar uma ideia existente (idem, p. 417). 
19 No caso da versão literária, toda a cronologia após a cogitação (o que inclui preparação e tentativa) já estaria abrangida pela 
vigilância policial. Já a própria cogitação, como uma “impossibilidade” é, de fato, discutível. Talvez aqui faça mais sentido em se falar 
de uma “livre cogitação”, um momento da liberdade de pensamento. Se a simples liberdade de pensar, ou desejar, num momento de 
raiva, a morte do outro, isto poderia ser considerado indistintamente como cogito. 



DIREITO E ARTE: LITERATURA, CINEMA E INTERDISCIPLINARIDADE 99 

 

um “sistema prisional perfeito”, capaz de manter enclausurados todos os condenados a penas privativas de 

liberdade, chegaríamos a uma situação idêntica à imaginada por Dick?  

 A resposta é não, pois a polícia perfeita em Minority Report não é aquela que prende todos os 

criminosos, mas a que evita que crimes sejam cometidos. Trata-se, pois, de uma polícia “mais-que-perfeita”, e 

que, caso existisse, o conceito de legítima defesa perderia seu fundamento ou, melhor, seria também 

considerada conduta criminosa. 

 O máximo que podemos produzir, no mundo real, é a certeza da punição, o que, por si só, não torna a 

tentativa criminosa um ato de execução impossível, conquanto, sem dúvida, contribua para o desestímulo de 

qualquer conduta delituosa. 

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O Pré-Crime literário trabalha, segundo a expressão de Dick, com os fatos futuros previstos com 

“máxima probabilidade”. Mas ainda que máxima, a probabilidade, em si mesma, permite que se incorpore ao 

sistema um traço de falibilidade. 

 No mundo real, a tecnologia que produz resultados com máxima probabilidade não parece afastar das 

pessoas a certeza das coisas. É o caso do exame de DNA, para efeito de comprovação de paternidade. 

Contudo, seria esta certeza suficiente para condenar alguém à prisão perpétua, ou à morte? 

 O esforço pela recriação da civilidade esquecida parece justificar o Pré-Crime, apesar da falibilidade 

intrínseca; um pequeno tributo, diríamos, cujo benefício em retorno é incomensuravelmente mais vantajoso 

para a sociedade. 

 Aliás, a sociedade parece ser o único sujeito de direitos a ser considerado. Talvez pior: o único sujeito 

a existir no mundo. O Pré-Crime seria, neste contexto, o Blade Runner20; o que elimina da sociedade suas 

partes imperfeitas; o que auto-expurga seus excrementos, como condição para manter a célula viva, ou apara 

os galhos secos ou inviáveis de uma árvore, a fim de que cresça saudável, e dê bons frutos. 

 A certeza do futuro no Minority Report cinematográfico é absoluta, inexorável. As predições dos 

mutantes são a mais perfeita expressão da verdade. Mas também aqui o humano não existe. A verdade 

absoluta, gerando culpa absoluta, leva a uma responsabilidade absoluta. Esta, por sua vez, já é nossa 

conhecida, a qual também atende por responsabilidade objetiva, que nada mais é do que uma culpabilidade 

ideal, garantida pela lei civil21, cuja única exigência é o nexo causal. 

 Porém, a responsabilidade objetiva é estranha ao direito penal, justamente por desconsiderar a 

dosimetria da culpa, o acaso, o incidental, o humano. Parece que em ambos os casos, literatura e cinema, o 

                                                           
20 Mais um sucesso hollywoodiano baseado num conto de Philip K. Dick. 
21 Art. 927, do Código Civil brasileiro. 
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Pré-Crime não consegue prever os crimes culposos, que são aqueles cuja existência independe de intenção 

criminosa. 

 O Pré-Crime de Spielberg, por se basear na previsão inexorável do futuro, parece ser capaz de isentar 

a sociedade também dos crimes não intencionais, mas em nenhum momento se mostra disposto a fazê-lo. 

Talvez seja muito antinatural privar a humanidade de todo o acaso, de toda imprevisibilidade; um pouco de 

caos como condição da vida, e da arte. 

 A designação “criminoso em potencial”, diversa da tentativa e da consumação, sugere, como 

revelamos, que o Pré-Crime de Dick considera a cogitação como o point of no return para a condenação do 

indivíduo. Contudo, o nome de John Anderton é balbuciado pelos mutantes antes que qualquer cogitação lhe 

surgisse à mente, pois sequer conhecia o sujeito que iria matar.  

 Este detalhe fragiliza a tese de que o Pré-Crime literário pune a cogitação, e que o criminoso em 

potencial não o é em razão da máxima probabilidade de que sua intenção criminosa se converta em 

consumação, mas por conta do autorreconhecimento de que o sistema é falível, no tocante ao que lhe é 

fundamental: prever o futuro. 

Nesse sentido, no Sistema Pré-Crime, o dolo desaparece completamente como categoria jurídica, 

determinando assim um sistema jurídico penal extraordinariamente diferente quando comparado ao sistema 

brasileiro. O dolo, nas palavras de BITENCOURT, “é elemento essencial da ação final (...) constituído de dois 

elementos: um cognitivo, que é o conhecimento do fato constitutivo da ação típica; e um volitivo, que é a 

vontade de realizá-la”. (BITENCOURT, 2000. p. 205). 

 Curiosamente, o Pré-Crime cinematográfico, a despeito de lidar com o futuro inexorável, sugere 

demarcar na cogitação a fronteira entre a plausividade e a certeza. No filme, John Anderton explica que as 

esferas marrons representam os crimes premeditados, enquanto as vermelhas representam os passionais. 

Quanto a estes, completa, a polícia tem que agir muito mais rápido, visto que o tempo de ação é muito menor.  

 No entanto, somos devolvidos à questão anterior: como John Anderton é identificado como homicida, 

se nem ao menos conhecida sua vítima?  

 A resposta de Spielberg é criativa e perturbadora. Situa-se na trama paralela, inexistente no livro, 

centrada no desaparecimento/morte do filho de John. Nesse caso, tão certo quanto os enormes esforços 

despendidos pelo protagonista para encontrar seu filho, ou o responsável pelo seu provável destino fatal, era a 

intenção de matá-lo, caso o encontrasse um dia.  

 Tem-se, então, uma cogitação criminosa latente e sem rosto, mas nem por isso inexistente. 

 É ocioso identificar as inconstitucionalidades da “Nova Lei”, frente à ordem constitucional vigente no 

Brasil. Apesar de algumas aproximações, como o crime de associação criminosa, ou as prisões cautelares, o 

fato de se tratar de uma lei penal que ignora toda e qualquer subjetividade circundante do ato criminoso: 
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circunstâncias agravantes e atenuantes, dolo e culpa, erros etc., faz com que seja impossível compatibilizá-la 

com o Estado Democrático de Direito. 

Da análise das obras de ficção que desenham a distopia de um estado totalitário surgem interessantes 

reflexões, acerca de alguns momentos em que os sistemas se aproximam: até que ponto as prisões 

cautelares, baseada na verossimilhança do cometimento do delito, ou consoante a crítica de Paulo Rangel, o in 

dubio pro societate, são compatíveis com o Estado Democrático de Direito? (RANGEL. Op. Cit. p. 79). 

 Porém, podemos ignorar todas as excentricidades do Pré-Crime, da futurologia inexorável como forma 

de alcançar a verdade real, ao regime punitivo de exceção. O que sobra, no entanto, é a certeza da punição, 

seja ela qual for.  

 Para nós, isto bastaria para se alcançar números parecidos com os alardeados pelos idealizadores da 

“Nova Lei”. Cabe-nos indagar, então, se para combater a impunidade no Brasil precisaremos de mutantes. 
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