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DEBATE SOBRE O
RACISMO NO BRASIL
   
   A realidade testemunha a necessidade de normas efetivas a fim de propiciar um novo 
paradigma jurídico nessa temática. Cabe uma discussão quanto à obscuridade dos preceitos 
aplicados ao tema. 

     Segundo o IPEA, a discriminação racial leva a desigualdades por duas razões: primeira, 
porque os negros recebem uma educação sistematicamente inferior, ficam em posição 
inferior no mercado de trabalho; segunda, porque há discriminação salarial entre negros e 
brancos em iguais níveis educacionais, uma vez que aqueles recebem menor remuneração 
do que estes.1 Mesmo com o Estatuto da Igualdade Racial, busca-se mais efetividade na 
adoção de políticas para promover mais oportunidades iguais.

    Aborda-se o termo racismo a partir das noções de “raça”, mas há a impossibilidade de 
os seres humanos serem divididos em raças. Assim, asseverou o Ministro Maurício Correa, 
no HC nº 82424/RS de 2003.2 Poder-se-ia mudar o texto do art 5º, XLII para: “a prática 
de preconceito ou de discriminação racial ou social constituem crimes inafiançáveis e 
imprescritíveis, sujeitos à pena de reclusão nos termos da lei”. Darcy Ribeiro afirmava a 
característica distintiva do racismo brasileiro por incidir sobre a cor da pele, e não sobre a 
origem racial.3 A “democracia racial” de Gilberto Freyre vela que herdamos o preconceito 
de cor, que traz as terminologias ditas  injúrias raciais.

     Especialistas dizem que reconhecer direitos apenas por imposição legal, por si, é um ato  
ofensivo.4 Contudo, não há condenações pelo crime de racismo em decisões definitivas: 
ineficácia da estratégia punitiva. Analisados os processos judiciais, as partes autoras 
apontam o grande esforço das autoridades do sistema judicial para que o crime de racismo 
não fosse configurado.5

     As imprecisões dos termos — injúria, preconceito, discriminação, e racismo —, evam 
à baixa reprovabilidade dos casos relacionados. Para a doutrina, a penalidade aplicada é 
desproporcional, o racismo é reduzido apenas a uma injúria racial tipificada. Na jurisprudência 
há um único caso enfrentado pelo STF, de racismo praticado contra judeus. Em de 25 anos 
de Constituição, tivemos apenas um caso de racismo? 

     A temática saiu do isolamento das áreas antropológicas e sociológicas, e alcançou 
avanços mais significativos. Todavia, um dos desafios para o direito é se tornar mais efetivo. 
Faz-se mister conscientizar as pessoas e o poder público, em geral, sobre a importância de 
combater o racismo, sobretudo, o institucional.

Cristiano Vale Soares Silva

1.  ALMEIDA, Mauro W. Barbosa de. As Lutas Sociais, Desigualdade Social e Discriminação Racial.       Disponível em: 
http://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/dossie36dossie2.pdf       

2.  VERAS, Ryanna Palas. O racismo à luz do STF. Boletim Científico. Escola Superior do Ministério Público da União, ano III, 
nº II – abr./jun. de 2004, p. 95.
3.    RIBEIRO, Darcy. O Povo brasileiro. Editora Companhia das Letras, p. 225.
4.   OLIVEIRA, Luís R. Cardoso de. Racismos, Direito e Cidadania. Estudos avançados, nº 18, 2004, p. 86.
5.  FERREIRA, Renato. Da contravenção à inclusão: políticas públicas e o direito da discriminação racial no Brasil. UFRJ, 
2009, p. 36.    
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A teoria do fato consumado tem origem na Juris-
prudência do Supremo Tribunal Federal, datando da 
década de 60.  Nas ações que deram origem à teo-
ria questionava-se a possibilidade das universidades 
exigirem em seu regimento interno uma nota mínima 
de seus alunos para a aprovação.  A teoria nasceu em 
casos relativos ao Ensino Superior, aparecendo  pri-
meiramente no RMS 14017, que tinha como relator o 
Ministro Villas Boas. 1

O  fato consumado se dá quando um entendi-
mento tomado em primeira instância, mesmo sendo 
considerado errôneo, é mantido em razão da decor-
rência do lapso temporal, pois sua reversão causaria 
mais prejuízos que benefícios. A manutenção da de-
cisão ocorre mesmo que inexistente o direito alegado 
pelo autor. A aplicação da teoria iniciou-se em casos 
relativos ao Ensino Superior, porém passou a ser apli-
cado a outros casos. 

Pode-se afirmar que essa orientação da jurispru-
dência federal tem sua definição encontrada nos 
próprios acórdãos: “Teoria do Fato Consumado, se-
gundo a qual as situações jurídicas consolidadas pelo 
decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, 
não devem ser desconstituídas, em razão do princípio 
da segurança jurídica e da estabilidade das relações 
sociais.2” 

Observa-se o uso do argumento do fato consumado em 
acórdãos que versam sobre a antecipação do Ensino Médio 
com o objetivo de ingresso no Ensino Superior.  Os alunos que 
desejam adentrar a Universidade, conseguem se matricular por 
meio do uso de liminares.

Porém com o passar do tempo, a situação se consolida, e 
mesmo que o aluno não tivesse anteriormente o direito de se 
matricular na Instituição de Ensino Superior, a decisão é manti-
da sobre pena de causar mais prejuízo que benefício para as 
partes. 

Analisando a questão do fato consumado ressalta-se duas 
principais características: a primeira, refere-se a teoria ser  utiliza-
da para validar atos contra legem; e a segunda ao fato da  ativi-
dade que é desenvolvida sob proteção liminar se findar antes 
da resolução judicial do mérito.3

É imprescindível frisar que o próprio Superior Tribunal de 
Justiça afirma que o uso do fato consumado deve ocorrer 
apenas em casos excepcionais, não sendo cabível para todas 
as ocasiões. A manutenção de situações que são de alguma 
maneira contrarias ao direito deve ser observada com parcimô-
nia. A aplicação da teoria deve estudar para a situação fática e 
avaliar os benefícios e os prejuízos da manutenção ou não de 
uma decisão.

Melina Bemfica

A TEORIA DO
FATO CONSUMADO:
HISTÓRIA E APLICAÇÕES

1 FERREIRA, Odim Brandão. Fato Consumado: Historia E Critica De Uma Orientação Da 
Jurisprudência Federal.  Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 2002. 
2 REsp 709.934/RJ
3 FERREIRA, Odim Brandão. Fato Consumado: Historia E Critica De Uma Orientação Da 
Jurisprudência Federal.  Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 2002. 
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Muito se discute no âmbito político-jurídico so-
bre qual resposta o Direito deveria dar à questão do 
aborto. Deveria ser permitido ou não realizar o proce-
dimento abortivo? Se permitido, até que semana de 
gestação poderia ser feito?

Basicamente são perguntas que não podem ser 
respondidas por meio de critérios objetivos e neutros. 
Não há forma de o Direito regular o assunto de manei-
ra imparcial.

Pode-se dizer que a discussão se dá entre dois la-
dos antagônicos, um que valoriza mais a liberdade da 
mulher e outro que valoriza mais a vida do feto. Basica-
mente, um lado pró-escolha e um lado pró-vida.

O problema central é que um dos lados não aceita 
meio termo: se você é pró-vida, não importa se o abor-
to ocorre durante o primeiro trimestre da gravidez ou 
no terceiro. Simplesmente não há acordo viável, pois o 
famoso “ganha-ganha” não é possível.

A partir dessa dificuldade inicial, à regulação social 
resta refletir os valores da própria sociedade. Então, de 
que forma o Direito deve se estruturar para melhor refletir 
os valores morais da sociedade?

A hipótese a ser verificada é a de que o Direito des-
centralizado é a melhor forma de se estruturar o Direito.

Direito descentralizado significa basicamente aproxi-
mar a construção do Direito a quem ele se destina, não 
somente por meio do Poder Legislativo, mas também 
por meio do Poder Judiciário, passando para o judiciário 
local a competência de dirimir os conflitos em última ins-
tância nos conflitos que ali surgirem.

Criar-se-ia também a ideia de Unidade Jurisdicional, 
que é a região (município ou Estado) em que tanto o Le-
gislativo quanto o Judiciário são competentes para cria-
rem o Direito.

Daí, cabe demonstrar que o Direito descentralizado é 
a melhor forma para se estruturar o Direito no tocante ao 
aborto. E tal demonstração basta seguir duas linhas de 
análise:

-a primeira linha de análise trata de observar a efi-
ciência da descentralização em si, com foco no âm-
bito jurídico. Buscando, assim, considerações sobre a 
descentralização e a sociedade utilizando conceitos 
da Ciência Econômica e conceitos da Ciência Política, 
conceitos muito presentes no ambiente acadêmico 
liberal/libertário;

-a segunda linha de análise trata de observar a reali-
dade jurídica dos Estados Unidos, país que passou por 
uma centralização do Direito (sobre o aborto) em 1973, 
e desde então provocou reações nos estados-mem-
bros, os quais tentaram ou legislar contra a decisão 
centralizada, ou a favor dela, reforçando-a.

De modo a expor, resumidamente, os argumentos 
principais da primeira linha de análise, pode-se dizer 
que a descentralização do Direito sobre o aborto ge-
raria uma concorrência de legislações totalmente posi-
tiva para os cidadãos, os quais poderiam viver sobre a 
regulação que lhes agradasse.

A descentralização provocaria também melhora 
na relação legislador-cidadão, devido à proximidade 
da decisão ao afetado por ela, gerando uma maior 
integração nas discussões entre a casa do povo e o 
povo. O próprio debate legislativo seria implementa-
do pela observação das diversas experiências jurídicas 
que ocorreriam nas Unidades Jurisdicionais.

A própria teoria da relação agente-principal¹, de 
Jensen e Meckling, dá uma luz ao debate, demons-
trando que a descentralização serviria também para 
melhorar a relação entre eleitor e político, tornando o 
político menos inclinado aos seus próprios interesses e 
mais inclinado aos interesses do cidadão-eleitor.

E, por meio da própria lógica, pode-se notar que 
plebiscitos ou referendos com decisões vinculantes so-
mente nas regiões descentralizadas fariam mais pesso-
as viverem sob as normas de preferência.

E a tudo isso, soma-se a Análise de Direito Compara-
do, que veio para verificar os efeitos da decisão centraliza-
da da Suprema Corte Americana no caso Roe v. Wade, 
em 1973. Notou-se que dos 50 estados americanos, 7 
reforçaram o direito ao aborto, enquanto que 43 estados 
restringiram (ainda que sob poucos aspectos) o direito ao 
aborto.² ³

Arthur Beserra de Miranda

¹JENSEN, Michael C. and MECKLING, William H., Theory of the Firm:
Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 
October, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.
²NELSON, Erin. Law, policy and reproductive autonomy. Editora Hart Publishing, Estados Unidos, 
2014.
³Guttmacher Institute Data Center. Disponível em: <http://www.guttmacher.org/datacenter/>

O DIREITO 
DESCENTRALIZADO

E O ABORTO
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Em linhas gerais, considera-se dumping a introdução 
de um produto em determinado mercado a um preço de 
exportação inferior ao seu valor normal, sendo este geral-
mente aferido como o preço praticado no mercado de ori-
gem. Pela defesa comercial, tal prática é classificada como 
desleal e é combatida com fulcro no Acordo Antidumping, 
elaborado no âmbito da Organização Mundial do Comér-
cio e integrado ao ordenamento brasileiro por meio do De-
creto Legislativo nº 30, de 1994. O dumping é combatido 
por meio da aplicação de direitos antidumping, que consis-
tem na “imposição de direitos aduaneiros sobre produtos 
de empresas que discriminam mercados”, e “se materia-
lizam na cobrança de valores adicionais no momento da 
importação do produto” (BARRAL e BROGINI, 2007, p. 34).

O objetivo do trabalho consiste em analisar o dumping 
e o direito antidumping, com base nos princípios da livre 
concorrência e da livre iniciativa, consagrados em nosso or-
denamento jurídico e protegidos pelo Sistema Brasileiro de 
Defesa da Concorrência.  

Busca-se verificar se o direito antidumping pode ser 
considerado medida protecionista e se, em razão das bar-
reiras que impõe à entrada de novos agentes econômicos 
no mercado doméstico, seria utilizado como facilitador da 
criação e da manutenção de cartéis nos mercados que visa 
a proteger, com foco no mercado brasileiro.

Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, bem 
como a análise do caso “cartel do cimento”, julgado pelo Con-
selho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em 2014. 

Constatou-se que, no mesmo mercado em que houve 
condenação, também havia um histórico de pedidos de in-
vestigação antidumping e aplicação dos referidos direitos, 
de forma a impedique concorrentes estrangeiros vendes-
sem seus produtos mais baratos no mercado nacional. 

De acordo com a literatura pesquisada, ainda que o 
dumping cause a perda de lucro pelos competidores dire-
tos do mercado brasileiro, a discriminação de preços pode 
ser pró-competitiva se servir para interromper uma situação 
de monopólio ou para obstar um arranjo anticompetitivo, 
como um cartel.

Isso evidencia o fato de que a prática de dumping pode 
favorecer o cenário de concorrência do mercado importa-
dor, trazendo benefícios não só para os consumidores, mas 
também para própria indústria doméstica, uma vez que os 
preços baixos beneficiariam os setores da indústria que uti-
lizam esse produto como insumo para a fabricação de pro-
dutos derivados.

E, ainda que existam modalidades de dumping que 
possam vir a prejudicar a economia nacional (dumping pre-
datório), as ineficiências associadas a essa prática servem de 
desestímulo aos agentes que desejam praticá-la. 

Assim, a pesquisa feita confirmou a hipótese inicial: o 
antidumping é uma medida protecionista que busca salva-
guardar a indústria nacional, sendo utilizada pelos agentes 
do mercado doméstico para resguardar interesses individu-
ais, podendo contribuir para a promoção e manutenção de 
condutas de cartel – ainda que façam uso de medidas legiti-
madas pela OMC.

Isabela Maiolino
Isabela Monteiro de Oliveira

BARRAL, Welber. BROGINI, Gilvan. Manual Prático de Defesa Comercial. São Paulo: Lex
Editora, 2007.BRASIL. 

CORDOVIL, Leonor Augusta Giovine. O Interesse Público no Antidumping. Dissertação 
de doutorado apresentada ao Departamento de Direito Econômico e Financeiro da USP, 
São Paulo, 2009.

A LÓGICA ANTICONCORRENCIAL 
DAS MEDIDAS ANTIDUMPING

TAL PRÁTICA É CLASSIFICADA
COMO DESLEAL E É COMBATIDA

COM FULCRO NO ACORDO
ANTIDUMPING



7

O Brasil encontra-se diante de uma relevante problemática 
prisional, a deficiência na estrutura do processo que vai desde 
o encarceramento até a reinserção do apenado na sociedade. 
A partir disso, em que medida o Estado pode contribuir por 
meio do sistema carcerário, para ressocialização do preso em 
face da crescente criminalidade social?

Com base na necessidade da reintegração social do preso, 
é fundamental a verificação de algumas condições e indaga-
ções prévias a respeito do indivíduo que se torna “criminoso”, 
da pena aplicada, do sistema carcerário e da ressocialização de 
quem deixa o  cárcere.

A sociedade exerce um papel fundamental durante a for-
mação de um criminoso. Os processos reguladores do direito 
penal não podem ser compreendidos fora de outros proces-
sos sociais, como os da socialização e da educação.

O sistema prisional brasileiro está em decadência, a falta de 
dignidade humana traz ao cárcere a superlotação, a falta de hi-
giene e uma alimentação inadequada. O apenado, na tentati-
va de adaptação, envolve-se em facções criminosas que fazem 
com que o crime alcance novas áreas, tornando o processo de 
encarceramento e reintegração social incompatíveis.

O atual direito repressivo faz com que a taxa criminal suba 
de modo exorbitante, capaz de tornar os anos de cárcere em 
uma avançada escola do crime. Fator que seria nitidamente 
diferente caso uma justiça restaurativa fosse utilizada na moder-
nidade brasileira. 

A insuficiente atenção investida no atual modelo prisional 
não produz uma mudança eficaz. A urgência para uma melhor 

estruturação política é notável. E, deve ser capaz de englobar 
todos os organismos referentes ao sistema penitenciário e seu 
principal objetivo, a reintegração social de alguém que acaba 
de deixar a prisão.

A funcionalidade carcerária depende da preocupação que 
se tem ao tratamento aplicado na execução penal, ressaltando 
que, a pena isoladamente não é capaz de reintegrar o apena-
do. Diante disso, deve-se estimular o crescimento pessoal, pro-
fissional e social do indivíduo.

Algumas mudanças devem ser compreendidas como es-
senciais ao Estado: formação educacional, profissionais bem 
pagos e selecionados adequadamente para trabalharem com 
indivíduos com traumas e distúrbios psíquicos, acompanha-
mento psicológico - do início ao final da pena - , incentivo ao 
trabalho e técnicas profissionais, para dessa forma o indivíduo se 
recolar socialmente.

Ao Estado não bastam iniciativas isoladas, deve haver tam-
bém o apoio social. A aceitação de um indivíduo egresso da pri-
são na sociedade, sofre, ainda, um grande preconceito, de for-
ma que, se não há aceitação do indivíduo perante a sociedade, 
não há trabalho, e, por isso, muitas vezes propicia a reincidência 
criminal.

Bruna Fonseca Pompeu
Midiane Tertuliandro Dias

Aron, Raymond. As etapas dos pensamentos sociológico. Trad. Sérgio Bath. 7 ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2008.

BERGER, Peter. Perspectivas sociológicas: uma visão humanística. 18 ed. Petrópolis: 
Vozes, 1998.

REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO 
PRESO NO BRASIL
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Atualmente no Brasil a população carcerá-
ria é de aproximadamente 563.526 dos quais 
32% são presos provisórios. A capacidade do 
sistema é de 357.219 vagas, ou seja, há um dé-
ficit de 206.307.1Comparando com outros pa-
íses, o Brasil fica em quarto lugar em relação 
à população prisional e apresenta uma reinci-
dência criminal é próxima de 70%.2 

Visto que grande parte da população carce-
rária não tem o ensino fundamental completo 
e mais de 10% são analfabetos3, podemos pre-
sumir que a marginalização começa antes do 
delito, o que torna a reintegração uma tarefa 
mais complexa e que dificilmente terá sucesso 

no sistema repressivo que retira dos apenados 
não só a liberdade, mas também a dignidade 
e não se preocupa em corrigir as causas da ex-
clusão. 

Em busca de soluções viáveis para estes in-
divíduos encontramos o método APAC – Asso-
ciação de Proteção aos Condenados, que tem 
como principal intuito proporcionar ao conde-
nado um ambiente saudável com elementos 
que o auxiliam no caminho da reintegração 
com a comunidade e consequentemente a di-
minuição da reincidência criminal. 

A APAC é uma entidade sem fins lucrativos 
que objetiva auxiliar a justiça na execução das 
penas, recuperar o preso, proteger a socieda-
de, socorrer as vítimas e promover a justiça. O 
idealizador do método, Mario Ottoboni rela-
ta como surgiu a necessidade em atuar nessa 
área:

Descobrimos que a melhor de-
fesa da sociedade reside no trata-
mento do delinquente (…) sabemos 
que o Estado é impotente para o 
exercício dessa missão e somen-

Ana Paula Faria Mendonça

O MÉTODO APAC 
COMO ALTERNATIVA 
A EXECUÇÃO PENAL 
TRADICIONAL
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te com a participação comunitária, 
preparando o preso e fiscalizando o 
trabalho dos responsáveis pela se-
gurança da administração dos esta-
belecimentos penais, será possível 
baixar o índice de reincidência.

O método é composto por 12 elementos: 
fiscalizando o trabalho dos responsáveis pela 
segurança da administração dos estabeleci-
mentos penais, será possível baixar o índice de 
reincidência.4

O método é composto por 12 elementos: 
participação da comunidade; ajuda mútua entre 
recuperandos; trabalho; religião; assistência ju-
rídica; assistência à saúde; valorização humana; 
família; formação de voluntários; implantação 
de centros de reintegração social;observação 
minuciosa do comportamento do recuperando, 
para fins de progressão do regime penal; e a 
Jornada de Libertação com Cristo. Ele apresen-
ta uma reincidência criminal próxima de 15%.

As pessoas envolvidas no trabalho da APAC, 
com exceção dos que trabalham nas áreas ad-
ministrativas, são voluntários, reduzindo os gas-
tos do estado. Enquanto que no método APAC 
o custo mensal é de R$350,00 por preso, no sis-
tema tradicional é gasto cerca de R$1.200,00.

Há críticas ao método devido ao seu viés re-
ligioso e quanto à obrigatoriedade dos inter-
nos participarem da etapa Jornada em Cristo. 
Soares questiona a compatibilidade do méto-
do com o Estado democrático de direito visto 
que, como organização religiosa, não poderia 
receber verbas do Estado para a realização de 
uma atividade exclusivamente estatal que é a 
execução penal.5

O método APAC provavelmente não resolve 
em todo os problemas do sistema penitenciá-
rio brasileiro, entretanto deve ser ressaltada a 
iniciativa da sociedade civil organizada na bus-
ca por soluções complexas, com resultados po-
sitivos na redução da reincidência em consequ-
ência de uma ressocialização mais adequada.

1 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - Novo Diagnóstico de Pessoas Presas no Brasil. 
Brasília, 2014. 

Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/pessoas_presas_no_brasil_fi-
nal.pdf>acesso em nov. 

2 ___________________________________Método APAC reduz a reincidência criminal- 
Portal CNJ. 

Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/17953-metodo-apac-reduz-reinci-
dencia-criminal> acesso em nov. 2014.

3 SÁ, Frankarles Genes de Almeida. A importância do método de associação e proteção 
aos condenados (APAC) para o sistema prisional brasileiro, pag 3, 2012.

[5]    SOARES, Evância França. Uma reflexão sobre as APACS. Revista CAAP. Belo Hori-
zonte. Nº2 , V.XII.  2011.

ATUALMENTE A POPULAÇÃO
CARCERÁRIA É DE APROXIMADAMENTE
563.526 DOS QUAIS 32% SÃO PRESOS

PROVISÓRIOS.
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Robert Nozick e John Rawls são os dois ju-
ristas modernos mais influentes na atualidade, 
balizando, de certa forma, praticamente todo 
o debate sobre justiça social que defrontamos 
nos dias de hoje.

Em 1974, Nozick escreveu seu livro de 
maior sucesso: “Anarquia, Estado e Utopia”. 
Na primeira parte dessa obra Nozick procura 
demonstrar como uma sociedade, a princípio, 
sem a instituição do Estado, respeitando os 
Direitos Naturais, se tornaria, por um processo 
de mão invisível, necessariamente em um Es-
tado Mínimo. Nozick argumenta que os indi-
víduos têm direitos, esses direitos antecedem 

o Estado e são intrínsecos a cada indivíduo6.
Esses direitos intrínsecos a cada ser humano, 
defendidos por libertários como Nozick ou Ro-
thbard, são os mesmos defendidos por Locke 
no estado de natureza, Locke afirmava que no 
estado de natureza “ninguém deve prejudicar 
a outrem em sua vida, saúde, liberdade e pro-
priedade”. Contudo, ele não partia do pressu-
posto idealista de que essas violações jamais 
ocorreriam, e na seção seguinte afirmava que 
caso a violação a esses bens jurídicos ocorres-
sem, essas pessoas terias o direito de defender 
a si e aos outros contra esses violadores. Nesse 
sentido as partes lesadas e seus agentes, po-
deria reaver do ofensor “tanto quanto fosse 
preciso para compensar o prejuízo que tenha 
sofrido” (seção 10); Locke também defendia 
que todos tinham o direito de punir os trans-
gressores dessa lei com intensidade tal que 
conseguisse impedir sua violação” (seção 7).1

Grupos de indivíduos podem constituir as-
sociações de proteção mútua: todos respon-
derão ao chamado de qualquer membro para 
protegê-lo ou para fazer valer seus direitos. 
Elaborando acordos, indenizações equilibradas 
e sanções penais mais adequadas. 

Wender da Silva Mesquita

A REDISTRIBUIÇÃO 
DA PROPRIEDADE 
ENTRE NOZICK E 
RAWLS
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Com a anarquia, e sob pressão de agrupa-
mentos espontâneos, associações de proteção 
mútua, divisão de trabalho, pressões de mer-
cado, economia de escala e egoísmo racional, 
surgirá ali algo que se parece muito com um 
Estado Mínimo ou com um grupo de Estados 
Mínimo geograficamente distintos.  

John Rawls, por outro lado, argumenta que 
é essencial que os elementos fundamentais do 
direito de uma determinada sociedade deve-
riam ser vistos como determinados por um pro-
cedimento de decisão, cuja estrutura incorpora 
uma concepção de pessoa como ser racional, 
livre e igual.

Rawls defendeu que era necessário colocar 
uma série de pautas estabelecendo condições-
de diálogo, no sentindo de tirar condições que 
poderia levar os indivíduos a defender interes-
ses particulares, e não interesses da sociedade 
como um todo. 

A ideia da “posição original” é a de uma situ-
ação artificial, puramente idealizada de impar-
cialidade, na qual se tornasse, enfim, possível 
alcançar um acordo entre os indivíduos acerca 
de princípios de justiça, sem seus interesses 
que eventualmente poderia levá-los a defen-
der posições parciais. Rawls, acredita que se 
tirasse a parcialidade dessas pessoas,  princí-
pio que elas concordaria é que a redistribuição 
se justifica na medida que atende, ao máximo 
possível, a liberdades e a concretização da dig-
nidade humana. Nesse sentido, suponhamos 
que, ao permitir certas desigualdades pudés-
semos melhorar a situação daqueles que têm 
menos, esse, então seria um princípio justificá-
vel.  Ao admitir essa possibilidade, estaríamos 
adotando o que Rawls denomina “princípio da 
diferença”. 

A Constituição brasileira de 1988 consa-
grou o ideário da universalização das políticas 
sociais. Recentemente, em seu último ano de 
governo, Fernando Henrique Cardoso lançou 
alguns programas de distribuição de renda que 
foram, posteriormente, reunidos e expandi-
dos pelo governo Luís Inácio Lula da Silva sob 
a forma de Bolsa Família, que, em 2006, aten-
deu 11 milhões de famílias, cerca de 48 milhões 
de pessoas.2 Pode-se pensar que John Rawls 
acabou por vencer o debate. Ocorre que, iro-
nicamente, esse programa social tem origem 
libertárias nozickianas: Nozick, justificou filo-
soficamente, de certa forma, o neoliberalismo 
ressurgindo por volta da década de 80, cujos 
principais referências econômicas vieram de 

Hayek e Friedmann. Ironicamente esses econo-
mistas foram os primeiros a defenderem uma 
espécie de “imposto negativo” para os mais 
pobres, a ideia era devolver o dinheiro dos tri-
butos para as pessoas mais pobres, por meio 
de um programa de transferência de renda di-
reta do governo para as famílias. A justificativa 
era que isso era uma forma de garantir o direi-
to de propriedade dessas pessoas mais pobres 
em face da “espoliação” do Estado, resultando 
por fim, no modelo que inspiraria o Bolsa Fami-
lia, programa social Brasileiro. 3

O que se nota é que, tanto Nozick quanto 
Rawls, tem seus fundamentos e paradigmas 
que diferem um do outro em essência. Ambos 
partem de princípios que explicam satisfatoria-
mente suas perspectivas. Ocorre que, por esta-
mos vivenciando a implementação de políticas 
públicas que decorrem de cada uma delas, é 
difícil dizer, se não impossível, a qual dos dois 
a história dará razão.

1 LOCKE, John. Two Treatises of Government, 2 ed. Nova York: Cambridge University 
Press, 1967. Apud, NOZICK, Robert. Ibidem. Pag. 11

2 ESTUDO Nº 273, DE 2003. Disponível em: http://goo.gl/plntUP . Acesso em 26 de 
maio de 2015 às 23:33.

3 CHIOCCA, Fernando. “Até mesmo Hayek e Friedman defendem o Bolsa Família”. 

Disponível em: http://goo.gl/CxxPwI . Acesso em 25 de maio de 2015 às 22:16.

NOZICK, Robert. Anarquia, Estado e utopia. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 
2011. Pag. 5
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Observando a realidade atual constatamos a grande 
importância dos movimentos sociais. Eles são ações de gru-
po que tem como objetivo a realização de um projeto po-
dendo ter uma orientação principiológica mais ou menos 
definida, e  direção mais ou menos organizada.  Nesse sen-
tido destacamos a atuação dos movimentos pró-escolha.1

Os movimentos pró-escolha são grupos que prezam a 
necessidade de autodeterminação reprodutiva das mulhe-
res. Isso inclui poder planejar a gestação, escolher gerar ou 
não filhos, e poder interromper uma gravidez não deseja-
da.  Esse grupo se insere no movimento feminista visto que 
compartilham pautas como a autodeterminação feminina. 
O movimento preza pelo direito da mulher de fazer esco-
lhas em relação aos seus direitos reprodutivos. E tem como 
polo contrário o movimento pró-vida que defende a não 
pratica da interrupção voluntária da gravidez.

Como sabemos a pratica da interrupção da gravidez é 
regulada no Brasil pelo artigo 128 do Código Penal.  O ato 
de interromper gestação indesejada  é proibida e crimina-
lizada, prevendo sanções para a mulher e para o médico 
que realizou o procedimento de forma ilegal.

As exceções para essa proibição se dão em caso da 
gestação ser fruto de violência sexual, do feto causar amea-
ças a vida da mãe, e mais recente regulado: o caso do feto 
ser anencéfalo.  Nesses episódios a gestante tem direito de 
realizar o procedimento pelo Sistema Único de Saúde, po-
rém existem grandes barreiras para acessar o procedimen-
to através da rede pública. 

Vários grupos e organizações militam para que as mulhe-
res brasileiras ganhem esse direito, entre eles o CEFEMEA.  
O CEFEMEA trabalha junto ao Congresso Nacional com o 
chamado controle legislativo, objetivando pressionar a apro-
vação de leis que sejam favoráveis ao procedimento, ou que 
não tirem direitos já garantidos por lei. Um dos objetivos atu-
ais é a não aprovação do estatuto do nascituro. 

Temos também organizações que trabalham na rede 
mundial de computadores como a women on web. Esse 
grupo atua de forma direta enviando remédios para realiza-
ção do aborto medicinal onde o procedimento é ilegal.  

Toda a assistência necessária é feita através de correios 
eletrônicos. 2

Existem dados alarmantes que confirmam que apesar 
do procedimento não ser legalizado no Brasil ele é ampla-
mente praticado. Isso ajuda a corroborar o argumento do 
movimento que propõe que essa questão deve ser tratada 
pelas autoridades de forma menos dogmática, é necessário 
enfrentar a questão. O debate deve ser menos centrado em 
questões religiosas e olhado como uma questão de saúde 
pública, visto que afeta centenas de brasileiras todos os anos.

Beatriz Campos 
Melina Bemfica

1 SCHERER-WARREN, Ilse; KRISCHEKE Paulo J. Uma Revolução no Cotidiano ? Brasilia: 
Brasiliense, 1987.

2 Women on Web. Acerca das Women on Web. Women on Web. 2014. Disponivel 
em: https://www.womenonweb.org/pt/page/521/about-women-on-web Acesso em: 
set.2014

O MOVIMENTO
PRÓ-ESCOLHA

EXISTEM DADOS ALARMANTES
QUE CONFIRMAM APESAR DO

PROCEDIMENTO NÃO SER 
LEGALIZADO NO BRASIL, ELE É

AMPLAMENTE PRATICADO.
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