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Apresentação
É com grata satisfação que apresentamos a segunda edição do primeiro volume do terceiro
ano da Revista de Direito Público Contemporâneo. Consolidamos o número de edições e artigos
mínimos para avaliação e atribuição da QUALIS atendendo requisitos como adoção do sistema double
blind review, altos índices de exogenia e a publicação mínima de trabalhos doutorais.
Nesta edição trazemos trabalhos internacionais de doutores e de mestres da Itália, Nova
Zelândia e Venezuela, artigos de doutores de diversos Estados do Brasil com temas de Teoria do
Estado, Direito Tributário e Direito Penal, bem como, papers de mestres sobre Direito Constitucional
reafirmando o compromisso da revista de publicação de trabalhos em todos os campos do Direito
Público.
Desejamos uma boa leitura almejando que os trabalhos publicados possam contribuir no debate
das matérias, com nosso agradecimento aos professores membros do Conselho Editorial e do corpo
de avaliadores, aos editores e colaboradores em geral, em especial, aos autores e leitores pelas suas
contribuições na publicação desta edição, já que são por eles e para eles todo o trabalho.

Presentación
Es un gran placer presentar la segunda edición del primer volumen del tercer año de la revista
Contemporary Public Law. Hemos consolidado el número de ediciones y artículos mínimos para la
evaluación y asignación de QUALIS, cumpliendo requisitos como la adopción del sistema de revisión
doble ciego, altos niveles de exogenia y la publicación mínima de trabajos de doctorado.
En este número traemos trabajos internacionales de doctores y maestros de Italia, Nueva Zelanda
y Venezuela, artículos de doctores de varios estados de Brasil con temas de Teoría del Estado, Derecho
Fiscal y Derecho Penal, así como documentos maestros sobre Derecho Constitucional que reafirman
compromiso de la revista para publicar trabajos en todos los campos del derecho público.
Le deseamos una buena lectura, con la esperanza de que los trabajos publicados puedan
contribuir al debate de los artículos, con nuestro agradecimiento a los profesores miembros del Consejo
Editorial y al comité de evaluación, a los editores y colaboradores en general, especialmente a los
autores y lectores por sus contribuciones en la publicación. de este tema, ya que son todos para ellos
y para ellos.

Rio de Janeiro, 10 de Dezembro de 2019.
Caracas, 10 de Diciembre de 2019.

Prof. Dr. Emerson Affonso da Costa Moura, UFRRJ.
Prof. Dr. Alexander Espinoza Rausseo, UEC.
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DIÁLOGO CONSTITUCIONAL E ESTADO DE DIREITO

CONSTITUTIONAL DIALOGUE AND RULE OF LAW
Matthew Palmer1

RESUMO: Neste artigo, o juiz Palmer esboça uma concepção descritiva do diálogo
constitucional. Enriquece concentrando-se no que é constitucional de verdade e
considerando quão alto e em que línguas os ramos do governo se engajam no diálogo.
Como questão normativa, ele sugere que é importante para o Estado de Direito que
os poderes do governo falem em diferentes línguas e tenham perspectivas
sistemicamente diferentes. Caso contrário, não seria a lei que governa; seria a cultura
"governante"
PALAVRAS-CHAVE: Constituição. Poderes Públicos. Estado de Direito. Diálogo.
ABSTRACT: In this article, Judge Palmer outlines a descriptive conception of
constitutional dialogue. It enriches itself by focusing on what is truly constitutional and
considering how high and in what languages the branches of government engage in
dialogue. As a normative issue, he suggests that it is important for the rule of law that
the powers of government speak in different languages and have systemically different
perspectives. Otherwise, it would not be the law that governs; would be the "ruling"
culture
KEYWORDS: Constitution. Public Powers. Rule of law. Dialogue.

1. INTRODUÇÃO

“A Corte frequentemente provoca a consideração das
questões de princípio mais complexas pelos outros ramos,
engajando-os em diálogos e 'leituras responsivas'; e há
momentos em que a conversa começa do outro lado e
talvez seja menos educada. Nosso governo consiste em
instituições distintas, mas a eficácia do todo depende de
seu envolvimento com o outro, de sua intimidade, mesmo

1

Doutor e Mestre pela Yale Law School. Juiz do Supremo Tribunal da Nova Zelândia..
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que muitas vezes seja a intimidade suada das criaturas
trancadas em combate”.
Esta é uma citação do decano constitucional americano Alexander Bickel2. Em
seus escritos, podem ser vistas as raízes do que chamamos de diálogo constitucional.
Como neozelandês, eu também marquei a contribuição para a teoria do diálogo
constitucional de um colega neozelandês, Peter Hogg. Seu artigo de 1997, escrito
com Allison Bushell, provocou um debate acadêmico criativo canadense e depois
internacional, suficiente para ser marcado 10 anos depois por uma edição especial do
Osgoode Hall Law Journal3. Quase 20 anos depois, a conferência da Universidade de
Hong Kong sobre Diálogo Constitucional, com a presença de eminentes teóricos
constitucionais de todo o mundo, testemunha um contínuo interesse acadêmico
vibrante no funcionamento dinâmico das constituições.
Este artigo descreve minha compreensão da essência do diálogo constitucional.
Em seguida, explora apenas dois aspectos do diálogo constitucional: primeiro, o que
é “constitucional” e, segundo, o que é “diálogo”. Eu ofereço alguns sinos e assobios
adicionais que eu sugiro que forneçam um poder explicativo mais rico ao fazer uso
extensivo da metáfora do diálogo na caracterização da dinâmica constitucional. Estes
são os seguintes:
(1) a importância de ter uma visão ampla e realista do que é “constitucional”; e
(2) descompactar a noção de “diálogo” identificando o quão alto cada ramo do
governo fala e as diferentes línguas nas quais eles falam.

Ilustro esses pensamentos com exemplos da minha jurisdição da Nova Zelândia.
Finalmente, exploro o que a extensa metáfora do diálogo constitucional nos diz sobre
a separação de poderes e o estado de direito.

2. DIÁLOGO CONSTITUCIONAL
2

Alexander Bickel, The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics (New Haven:
Yale University Press, 2nd ed., 1962) p 261.
3 Peter Hogg and Allison Bushell, “The Charter Dialogue between the Courts and Legislatures (Or
Perhaps the Charter of Rights Isn’t Such a Bad Thing After All)” (1997) 35 Osgoode Hall L J 75; Peter
W Hogg, Allison A Bushell Thornton and Wade K Wright, “Charter Dialogue Revisited — or ‘Much Ado
about Metaphors’” (2007) 45 Osgoode Hall Law Journal 1.
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Minha compreensão do diálogo constitucional envolve juízes, legisladores e
funcionários do governo executivo desempenhando suas próprias funções
constitucionais de emitir sentenças, aprovar leis e tomar e executar decisões políticas.
Ao desempenhar suas respectivas funções, cada ramo do governo reage e interage
com as decisões de outras filiais. Concordo que essas interações podem ser
caracterizadas como “diálogo”.
Para mim, o valor da metáfora do diálogo é que ela persuasivamente contesta o
antigo e árido debate nos sistemas de Westminster sobre os méritos relativos da
supremacia ou soberania parlamentar ou judicial. Considero a forma forte versus o
debate de revisão judicial de forma fraca, avançado particularmente por Mark Tushnet
e Stephen Gardbaum4, como uma continuação mais sutil e sofisticada do velho debate
parlamentar versus supremacia judicial usando outros rótulos.
O antigo debate parlamentar ou de supremacia judicial foi o contexto em que
Hogg e Bushell escreviam originalmente, como indica o título de seu artigo de 1997:
“The Charter Dialogue between Courts and Legislatures (Ou Talvez a Charter of
Rights não seja tão ruim assim)”. Eu vejo o artigo deles adicionando uma boa dose de
realidade ao que se tornou um debate formalista. Eles examinaram o que realmente
aconteceu quando a Suprema Corte do Canadá exerceu seu direito relativamente
recente de derrubar os estatutos como inconstitucional. Ao contrário dos medos das
supremacias parlamentares, esse não era o fim da história. De 1982 a 2007, Hogg e
Bushell, juntamente com Wade Wright em um segundo artigo, descobriram que, em
67 dos 89 casos de tal invalidade, o Parlamento Canadense respondeu reeditando
outro estatuto para abordar seu objetivo legislativo de uma maneira diferente.
Em vez de um jogo estático, único, de soma zero, que procura determinar a
localização da soberania “final” entre duas alternativas binárias, a teoria do diálogo
fornece uma visão mais rica, interativa, mais dinâmica e mais realista do
desenvolvimento do direito constitucional e da política. Cada ramo do governo inicia e
reage aos outros - como se estivessem conversando ou dialogando - através de seus

4

Mark Tushnet, Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative
Constitutional Law (Princeton: Princeton University Press, 2008); Stephen Gardbaum, The New
Commonwealth Model of Constitutionalism: Theory and Practice (Cambridge: Cambridge University
Press, 2013).
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Atos, julgamentos e políticas. Eu não concordo que modelos dialógicos corram o risco
de minar o papel judicial - eles são simplesmente uma metáfora para caracterizar
como os juízes e os outros ramos desempenham seu papel convencional. Ao fazê-lo,
eles, juntamente com os outros ramos do governo, estão engajados em um
empreendimento colaborativo, na terminologia usada por Philip Joseph e Aileen
Kavanagh5. Desta forma, os diferentes ramos do governo autoritariamente exploram
e esclarecem o significado do direito e da política iterativamente, ao longo do tempo.
Como, na realidade, eles fazem.
Devo deixar claro que não defendo o afundamento da metáfora do diálogo
constitucional com valor normativo6. O valor da metáfora do diálogo, para mim, está
em sua oferta de uma maneira de caracterizar as relações entre os ramos do governo.
É um meio positivista de descrição. Isso pode ser particularmente útil em debates
comparativos, como ilustra essa conferência. Ele não fornece as respostas para
debates normativos sobre se o Judiciário ou Legislativo deve ser mais ou menos forte.
Essas diferenças são tipicamente fortemente influenciadas pela experiência e cultura
da constituição em questão e dos constitucionalistas que diferem. E as respostas são
mais profundas em princípio e teoria do que em uma metáfora, para repetir Kavanagh
novamente7. Mas eu acredito que a metáfora pode fornecer uma terminologia comum
e estrutura dentro da qual esses debates podem ocorrer e pode, ela mesma,
esclarecer as diferenças entre os protagonistas. E, como explicado no final deste
artigo, eu também sugiro que enriquecer e estender a metáfora fornece uma visão de
onde devemos buscar a justificativa normativa para a dinâmica constitucional.
3. “CONSTITUCIONAL”:

Minha primeira proposta de enriquecimento é uma exigência de que tenhamos
uma visão ampla e contextual do que é uma constituição. Fazê-lo informa nossa

Philip Joseph, “Parliament, the Courts, and the Collaborative Enterprise” (2004) 15 Kings College L J
321; Aileen Kavanagh, “Judge as Partner” Paper Presented to the Constitutional Dialogue Conference
(University of Hong Kong, 9 December 2016).
6 Veja Christine Bateup, “The Dialogic Promise: Assessing the Normative Potential of Theories of
Constitutional Dialogue” (2006) 71 Brooklyn Law Review 109.
7 Aileen Kavanagh, “The Lure and Limits of Dialogue” (2016) 66 University of Toronto Law Journal 83,
85.
5
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compreensão do assunto e extensão do diálogo sobre uma constituição. E resolve
uma das críticas à teoria do diálogo incorporando o contexto à metáfora.
Para estudiosos constitucionais da Nova Zelândia e, talvez mais uma vez, pósBrexit no Reino Unido, o ponto é necessário, não opcional. A Nova Zelândia não tem
constituição escrita. Temos um documento rotulado como a Lei Constitucional de
1986, que substituiu as cláusulas remanescentes dispersas da Lei de Constituição de
Nova Zelândia de 1852. Também temos a Lei de Direitos de Nova Zelândia de 1990,
que não é entrincheirada, e 4 das quais proíbe a greve de legislação por
inconsistência. Mas nós não temos, desde a década de 1860, considerado um único
documento como a nossa “constituição”. Nenhuma das duas leis tem status de lei
suprema, embora várias disposições especificadas da lei eleitoral estejam
entrincheiradas contra a fácil emenda. Eles podem ser alterados por uma maioria
ordinária da Câmara dos Representantes - como eles têm sido, na ocasião, bastante
sumariamente8.
Em vez disso, os estudiosos constitucionais da Nova Zelândia são nutridos na
ortodoxia de Westminster de que nossa constituição é "não escrita". Ele está contido
em uma variedade de estatutos imperiais e da Nova Zelândia, convenções
constitucionais, decisões judiciais na lei comum, tratados e doutrinas internacionais
ou princípios e instrumentos dos poderes do governo. Já identifiquei 80 desses
elementos na constituição da Nova Zelândia; 45 são atos do Parlamento, e apenas 9
vêm da common law9.
Embora isso possa ser considerado um ponto estranho para alguém que agora
é juiz, minha análise da Constituição da Nova Zelândia sugere que devemos ter uma
visão menos centrada no judiciário sobre o que é a constituição e quem a faz do que
os

advogados

convencionalmente.

Faz.

Meu

chamado

é

para

"realismo

constitucional". O realista jurídico Karl Llewellyn reconheceu em 1934 que “uma
constituição de trabalho é uma instituição” - “a interação das maneiras e atitudes
bastante diferentes de três categorias diferentes de pessoas”10. Eu sigo o realismo
Matthew SR Palmer, “New Zealand Constitutional Culture” (2007) 22 NZULR 565, 593–596.
Matthew SR Palmer, “What Is New Zealand’s Constitution and Who Interprets it? Constitutional
Realism and the Importance of Public Office-holders” (2006) 17 Public Law Review 133; Palmer (2007)
(n 7 above). I added two more statutes, and drew on these elements to offer a brief summary narrative
of New Zealand’s constitution, in Matthew SR Palmer, The Treaty of Waitangi in New Zealand’s Law
and Constitution (Wellington: Victoria University Press, 2008) pp 236–238.
10 KN Llewellyn, “The Constitution as an Institution” (1934) 34 Columbia Law Review 1, 21.
8
9
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legal americano em seu uso da franqueza para penetrar na forma e na ficção de uma
lei ou de uma constituição para entender a realidade do que está acontecendo nas
interações humanas subjacentes11. Eu digo que um realista constitucional procura
identificar e analisar todos os fatores que influenciam significativamente o exercício
genérico do poder público. Uma visão completa de uma constituição inclui todas as
estruturas, processos, princípios e até mesmo normas culturais que afetam
significativamente, na realidade, o exercício genérico do poder público.
Eu não confino minha visão ampla de uma constituição no contexto da Nova
Zelândia ou das poucas outras constituições não escritas no mundo. A constituição
dos EUA escrita não contém todas as regras que afetam significativamente o exercício
genérico do poder público, para a consternação dos estudantes de direito que
procuram uma cláusula que autorize a Suprema Corte dos EUA a derrubar os Atos do
Congresso. Os livros de Larry Tribe e Akhil Amar demonstram a amplitude da
constituição não escrita dos EUA12. E, é claro, as constituições canadenses e
australianas por escrito não abrangem, por exemplo, as doutrinas da responsabilidade
coletiva do Gabinete e a responsabilidade ministerial individual que são fundamentais
para a operação na prática desses sistemas de governo.
Meu ponto para os propósitos atuais é que a tomada de uma visão ampla e
constitucionalmente realista da natureza de uma constituição tem implicações para o
que procuramos e consideramos como constituindo um diálogo constitucional. Eu
identifico dois aspectos disso em particular.

a. Qualquer decisão que afete o exercício genérico do poder público

Primeiro, o diálogo constitucional não diz respeito apenas à coerência dos Atos
do Parlamento com lei suprema. Po Jen Yap também procede nesta base em relação
a Hong Kong em um documento de conferência e em relação a Hong Kong, Malásia
e Cingapura em seu recente livro13.

11

Neil Duxbury, Patterns of American Jurisprudence (Oxford: Clarendon Press, 1995) p 71.
Akhil Reed Amar, America’s Unwritten Constitution: The Precedents and Principles We Live By (New
York: Basic Books, 2012); Laurence H Tribe, The Invisible Constitution (Oxford: Oxford University Press,
2008).
13 Po Jen Yap, “Statutory Rights and De Facto Constitutional Supremacy in Hong Kong” Paper
Presented to the Constitutional Dialogue Conference (University of Hong Kong, 9 December 2016); Po
12
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Ser de uma jurisdição que não tem lei suprema torna este ponto ainda mais claro.
Identifico quatro exemplos ilustrativos de diálogo constitucional na Nova Zelândia,
apesar da falta de lei suprema, em relação ao exercício genérico do poder público.
(1) O Tratado de Waitangi14: Em 1975, o Parlamento promulgou o Tratado de
Waitangi de 1975 que estabeleceu o Tribunal Waitangi para interpretar e
fazer recomendações sobre supostas violações do Tratado de Waitangi de
1840 entre Māori e a Coroa. Em 1986, o Parlamento promulgou uma cláusula
de poupança que se tornou a base para a revisão judicial de uma proposta
de transferência de ativos da Coroa para Empresas Estatais15. Isso gerou a
interpretação seminal do Tribunal de Recursos de uma referência legislativa
ao Tratado. A Corte de Apelações confirmou a reinterpretação do significado
do Tratado recentemente oferecido por recomendações não vinculantes do
Tribunal Waitangi. O remédio era para a Coroa e Maori para elaborar um
acordo, que foi implementado pelo Parlamento promulgação do Tratado de
Waitangi (State Enterprises) lei de 1988. Essa Lei deu ao Tribunal Waitangi
o poder vinculativo para ordenar a retomada das terras de propriedade das
empresas do Estado. Nenhum desses reinícios foi ordenado, mas a ameaça
deles criou um risco fiscal que, juntamente com a política do governo
executivo, impulsionou um programa significativo de assentamentos de
queixas históricas do Tratado Maori.

(2) Danos por violação da Declaração de Direitos: Quando o Parlamento
aprovou a Lei de Direitos de Nova Zelândia (Bill of Rights) em 1990,
considerou e decidiu não providenciar remédios. Mas em 1994, a Corte de
Apelação concluiu que os danos de direito público estavam potencialmente
disponíveis como um remédio para a violação da Carta de Direitos, apesar
de não estar explícito na lei16. A Comissão Jurídica desaconselhou a ação

Jen Yap, Constitutional Dialogue in Common Law Asia (Oxford: Oxford University Press, 2015) Chapter
5.
14 Palmer (2008) (n 8 acima).
15 New Zealand Maori Council v Attorney-General [1987] 1 NZLR 641 (CA).
16 Simpson v Attorney-General (Baigent’s Case) [1994] 3 NZLR 667 (CA).
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legislativa17. O Governo Executivo considerou e não iniciou nenhum. Mais
tarde, em 2004, em Taunoa vs Attorney-General, o Supremo Tribunal
considerou que o Departamento de Correções violou os direitos dos
prisioneiros ao abrigo da Declaração de Direitos pelos quais foram
concedidos danos nos termos do Caso Baigent18. O Parlamento respondeu
impondo restrições à compensação que os tribunais podem conceder aos
prisioneiros, na Lei de Reclusos de Prisioneiros e Vítimas de 2005. Em
agosto de 2007, no seu recurso, a Coroa aceitou e não procurou rever a
disponibilidade de danos de direito público, por violação do Bill of Rights Act
de acordo com o caso da Baigent. Em seu julgamento, a Suprema Corte
elaborou as considerações relevantes para determinar o quantum de tais
danos, estreitando-os19. Em setembro de 2011, no Attorney-General v
Chapman, a Suprema Corte restringiu o escopo potencial do Caso Baigent
aos atos do governo executivo, aceitando o argumento da Coroa de que não
há direito de reivindicar danos de direito público por violações judiciais de
direitos20. Não houve reação legislativa.

(3) Declarações por violação da Declaração de Direitos: A Declaração de
Direitos era explícita de que os tribunais da Nova Zelândia não poderiam
derrubar a legislação. Mas em 2000, uma Corte de Apelação unânime
determinou que a Corte tinha o poder “e em certas ocasiões o dever” de
indicar que uma disposição estatutária é inconsistente com a Declaração de
Direitos,

embora

não

o

tenha

feito21.

O

Tribunal

de

Recurso

subsequentemente reforçou a questão em outro caso mais tarde em 200022.
Em 2000, com base em um relatório consultivo de especialistas jurídicos, o
governo executivo decidiu iniciar uma emenda legislativa para prever
declarações de inconsistência em relação ao direito à liberdade da

Law Commission, Crown Liability and Judicial Immunity: A Response to Baigent’s Case and Harvey
v Derrick (NZLC R37, 1997).
18 Taunoa v Attorney-General (2004) 7 HRNZ 379 (HC) (on liability); Taunoa v Attorney-General (2004)
8 HRNZ 53 (HC) (on relief).
19 Taunoa v Attorney-General [2007] NZSC 70, [2008] 1 NZLR 429.
20 Attorney-General v Chapman [2011] NZSC 110, [2012] 1 NZLR 462.
21 Moonen v Film and Literature Board of Review [2000] 2 NZLR 9 (CA), [19]–[20].
22 R v Poumako [2000] 2 NZLR 695 (CA).
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discriminação. O Parlamento fez isso na Emenda de Direitos Humanos de
2001. Em primeira instância, conferiu à jurisdição do Tribunal de Revisão dos
Direitos Humanos a concessão de declarações de inconsistência. Em
fevereiro de 2007, em Hansen vs R, vários dos julgamentos no Supremo
Tribunal Federal apoiaram a possibilidade de declarações ou constatações
de inconsistência com a Declaração de Direitos23. Em 2015, pela primeira
vez, Heath J no Supremo Tribunal esclareceu as questões emitindo tal
declaração, baseando-se no relatório negativo do próprio procurador-geral
para o Parlamento sobre os direitos de voto dos prisioneiros ao fazê-lo24.
Mesmo assim, a Coroa recorreu e aguardamos autoridade de apelação.

(4) Direitos tradicionais e consuetudinários: Em 2003, a Corte de Apelação
concluiu, em resposta a um caso declarado por iniciativa do Procurador
Geral, que estava sob a jurisdição do Tribunal de Terras de Maori examinar
as reivindicações maori de direitos consuetudinários à região costeira e fundo
do mar25. O executivo reagiu rapidamente, iniciando uma legislação para
anular o julgamento do Tribunal e para fornecer uma forma menor de título
ou direito de ser negociável entre Māori e a Coroa. O Parlamento aprovou,
por conseguinte, a lei Foreshore and Seabed de 2004. Mas as concomitantes
tensões políticas geraram um novo partido político, o Partido Maori. A Lei da
Área Marinha e Costeira (Takutai Moana) de 2011, derrubando a legislação
anterior, foi introduzida por um novo governo, apoiado pelo Partido Maori e
aprovado pelo Parlamento. A nova lei previa a negociação de direitos ou
títulos com escrutínio pelos tribunais26.
Cada um desses exemplos de diálogo constitucional na Nova Zelândia envolve
todos os três ramos do governo desempenhando seus papéis convencionais,
juntamente com o Tribunal Waitangi, em primeira instância, e a Comissão Jurídica, no
segundo. Em três desses quatro casos, as decisões judiciais ficaram em suspenso e
23

Hansen v R [2007] NZSC 7, [2007] 3 NZLR 1, [8], [24] (Elias CJ), [254] and [259] (McGrath J) and
[267] (Anderson J). See Claudia Geiringer, “On a Road to Nowhere: Implied Declarations of
Inconsistency and the New Zealand Bill of Rights Act” (2009) 40 VUWLR 613, 646.
24 Taylor v Attorney-General [2015] NZHC 1706.
25 Ngati Apa v Attorney-General [2003] 3 NZLR 643 (CA).
26 A Lei de 2011 inclui em seu preâmbulo apenas uma das quatro referências ao estado de direito na
legislação da Nova Zelândia - como tendo sido transgredida pela legislação de 2004.
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os outros ramos do governo decidiram não reagir. No quarto, a reação dos ramos
políticos engendrou sua própria reação política, cujos efeitos levaram a lei mais para
a decisão do Tribunal.
Essas instâncias demonstram que não há razão para que o diálogo
constitucional seja iniciado pelo Judiciário. O diálogo constitucional sobre o Tratado
de Waitangi em primeira instância não foi iniciado pelo judiciário. Foi iniciado pelo
Parlamento ao aprovar a Lei do Tratado de Waitangi de 1975 e a Lei das Empresas
Estatais de 1986. O diálogo nas segunda e terceira instâncias foi iniciado pelo
Parlamento ao aprovar a Declaração de Direitos.
Pode-se dizer que o Tratado de Waitangi, os direitos dos aborígenes e a
Declaração de Direitos são temas essencialmente constitucionais, apesar de não
serem lei suprema. Mas sugiro que quaisquer decisões que afetem o exercício
genérico do poder público se qualifiquem como constitucionais. Uma série dessas
decisões do Parlamento e do Judiciário, reagindo e se alimentando mutuamente,
constitui um diálogo constitucional. Três outras sequências recentes de decisões da
Suprema Corte da Nova Zelândia e do Parlamento, em relação ao privilégio
parlamentar, à posição legal dos funcionários públicos e à extensão dos poderes de
vigilância da Polícia, também constituem um diálogo constitucional:

(1) Em Setembro de 2011, no Attorney-General v Leigh, o Supremo Tribunal
considerou que as comunicações dos funcionários públicos com os Ministros,
com o objetivo de responder a questões parlamentares, podem ser ocasiões
de privilégio qualificado como defesa contra difamação mas não como
privilégio absoluto27. Em 2013, o Comitê de Privilégios da Câmara dos
Deputados recomendou uma emenda legislativa com base no fato de que
Leigh não era consistente com o entendimento prévio do Parlamento sobre o
escopo do privilégio parlamentar28. A Lei de Privilégio Parlamentar de 2014
foi aprovada, que reforma a lei do privilégio parlamentar de forma mais
abrangente. Ele também reverteu o efeito da decisão do Conselho Privado

27

Attorney-General v Leigh [2011] NZSC 106, [2012] 2 NZLR 713.
Privileges Committee “Question of privilege concerning the defamation action Attorney-General and
Gow v Leigh” [2011–2014] III AJHR I.17A.
28
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de 2005 em Buchanan v Jennings de que a repetição efetiva de uma
declaração difamatória feita no Parlamento não é protegida por privilégio 29.

(2) Em março de 2010, no caso Couch v Attorney-General, a maioria do Supremo
Tribunal considerou que o artigo 86 da Lei de Setor de Estado de 1988 não
concedia imunidade de responsabilidade extracontratual a servidores
públicos individuais, como o ramo executivo havia compreendido em boa fé 30.
O executivo introduziu, e o Parlamento aprovou, a Lei de Emenda do Setor
do Estado de 2013, que restaurou a posição anteriormente entendida.
(3) Além disso, em setembro de 2011, em Hamed v R, o Supremo Tribunal
considerou que a Polícia não tinha poderes para realizar vigilância não
razoável de um local público através de filmagens secretas para obter provas
de suspeita de atividade criminosa e não tinha poder algum para realizar
vigilância que envolvesse transgressão31. Dentro de um mês, o executivo
apresentou um projeto de lei que pretendia retroativamente validar
quantidades substanciais de tal atividade de vigilância. Sob urgência, e
depois de muita garra política, o Parlamento aprovou a Lei de Vigilância de
Câmeras de Vídeo (Medidas Temporárias) de 2011, que só teve efeito de
legalização prospectiva (exceto em condenações passadas). Uma reforma
legislativa mais abrangente na Lei de Busca e Vigilância 2012 esclarece a lei
relativa à vigilância.
b. Qualquer instituição que exerça poder público
O segundo sino ou apito que acrescento à parte “constitucional” da teoria do
diálogo constitucional é que um supremo tribunal e um parlamento não são as únicas
duas instituições que se engajam no diálogo constitucional. Sem dúvida, eles
geralmente são os interlocutores mais significativos em qualquer jurisdição em
particular. Mas os casos constitucionais chegam a um Supremo Tribunal através dos

29

Buchanan v Jennings [2004] UKPC 36, [2005] 2 All ER 273 (PC).
Couch v Attorney-General [2010] NZSC 27, [2010] 3 NZLR 149.
31 Hamed v R [2011] NZSC 101, [2012] 2 NZLR 305.
30
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tribunais inferiores. E eles nem sempre progridem. Não há garantia de que a primeira
declaração de inconsistência com a Declaração de Direitos da Nova Zelândia, Taylor
v Attorney-General, chegue ao Supremo Tribunal. O Tratado de Waitangi e o Bill of
Rights exemplos que eu dei principalmente envolveu o mais alto tribunal sentado na
Nova Zelândia, o Tribunal de Recurso, ao invés do Comitê Judicial do Conselho
Privado, que era, formalmente, superior.
Além disso, algumas vezes, outras instituições participam do exercício de
funções governamentais. Na Nova Zelândia, o exemplo mais óbvio é o Tribunal
Waitangi. O Tribunal tem os poderes de uma comissão permanente de inquérito. Tem
o poder de iniciar as investigações. Considera que as queixas, apenas suscetíveis de
serem trazidas pelo indivíduo Maori, de que a Coroa violou os princípios do Tratado
de Waitangi de 1840. Analisei o diálogo constitucional que efetivamente reinterpretou
o significado e o status do Tratado de Waitangi em um livro em 2008 32. O Parlamento
iniciou o potencial de diálogo na aprovação da lei que criou o Tribunal. Mas o próprio
Tribunal, em uma série de quatro decisões de 1983 a 1986, ofereceu um novo
significado do Tratado. Esse significado foi amplamente confirmado pelo Tribunal de
Apelação e pelo Conselho Privado, endossado pelo Parlamento e acionado pelo poder
executivo do governo. Foi verdadeiramente um produto do diálogo constitucional entre
as instituições que exercem os poderes do Estado.
Outras instituições desse tipo também podem ser identificadas. A Comissão de
Direito desempenhou um papel no assessoramento do poder executivo sobre a
possibilidade de reverter a conclusão de que os danos estavam disponíveis por
violação da Declaração de Direitos. O Ombudsman é o principal intérprete do
significado da Lei de Informações Oficiais de 1982. E o Tribunal de Revisão dos
Direitos Humanos tem um importante papel de primeira instância em relação aos
casos de direitos humanos. Espero, em outras jurisdições, que existam exemplos
semelhantes de outras instituições que afetam o exercício genérico do poder público.
Tendo acrescentado dois sinos à “constitucional”, sugiro agora acrescentar
alguns apitos metafóricos ao “diálogo”.
1. “DIÁLOGO”:
32

Palmer (2008) (n 8 above) Chapter 3.
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Normalmente, “diálogo” é uma conversa entre duas ou mais pessoas. Sugiro que
podemos estender a metáfora do diálogo constitucional, considerando dois aspectos
adicionais do diálogo comum.

a. Diálogo em Volumes Diferentes

Primeiro, sugiro que possamos conceber cada ramo do governo falando mais ou
menos alto ou forte que os outros. Isso fornece uma maneira de caracterizar a força
da voz de um ramo do governo em relação aos outros ou em relação à sua própria
força no passado ou, em um sentido comparativo, com a força relativa da voz de
ramos em outros países. Mais uma vez, estou explícito que essa é uma métrica
positivista de descrição, em vez de uma afirmação normativa sobre algum significado
essencial para a palavra “diálogo”. No diálogo constitucional em uma jurisdição
particular, alguns ramos simplesmente falam mais alto que outros.
Assim, podemos caracterizar o poder judiciário dos EUA como tendo
desenvolvido uma voz relativamente alta. Testou a proposição de que sua voz era
mais forte que a do Congresso e do Presidente no diálogo constitucional em Marbury
v Madison33. Antes da guerra civil, exerceu esse poder apenas duas vezes. Não foi
até Cooper v Aaron e casos subsequentes que a Suprema Corte dos EUA descobriu
que Marbury "declarou o princípio básico de que o Judiciário federal é supremo na
exposição da lei da Constituição"34.
Em comparação, a voz do judiciário canadense foi grandemente amplificada
pelos parlamentos canadenses e imperiais, aprovando a Lei Constitucional de 1982,
e tem falado relativamente alto desde então. A Câmara dos Lordes do Reino Unido e,
em seguida, a Suprema Corte parece ter aumentado em força desde a aprovação da
Lei de Direitos Humanos de 1998, assim como adquiriu um sotaque europeu
perceptível que pode desaparecer um pouco depois do Brexit. Em comparação, a
explicação de Po Jen Yap sobre as características vocais relativas do judiciário em
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Marbury v Madison 5 US 137 (1803); 1 Cranch 137.
Cooper v Aaron 358 US 1, 19 (1958); see also Baker v Carr 369 US 186 (1962) and LD Kramer, The
People Themselves: Popular Constitutionalism and Judicial Review (Oxford: Oxford University Press,
2004).
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Cingapura, Malásia e Hong Kong sugere que suas vozes são relativamente mudas de
maneiras diferentes35.
Na Nova Zelândia, a voz do Judiciário também é relativamente moderada.
Propostas que levantariam a voz do Judiciário foram discutidas, mas rejeitadas em
vários momentos:

(1) Em 1963, uma débil Declaração de Direitos de Nova Zelândia, baseada na
Declaração de Direitos do Canadá de 1960, foi apresentada, oposta e
fracassada.

(2) Em 1985, meu pai, como vice-primeiro-ministro e ministro da Justiça, propôs
uma nova Carta de Direitos que, juntamente com o Tratado de Waitangi,
receberia o status de lei suprema36. Como o professor Paul Rishworth disse,
"todas as cepas distintas de objeção surgiram, mas a principal delas foi que
uma declaração de direitos constitucional elevaria o poder judicial sobre o
poder parlamentar e seria antidemocrática"37.
(3) Em 2005, um comitê seleto especialmente formado da Câmara dos
Representantes, o Comitê de Acordos Constitucionais, teve a oportunidade
de rever essa situação. Concluiu que “a insatisfação pública com nossos
arranjos atuais é geralmente mais crônica do que aguda”38.
(4) No final de 2013, o relatório do Painel Consultivo Constitucional foi
publicado39. O Painel afirmou40:

35

Yap (2016) (n 12 above).
Em 2016, meu pai, com outro estudioso constitucional Andrew Butler, publicou um livro propondo um
rascunho de texto para uma constituição de lei suprema com uma cláusula de substituição legislativa.
Geoffrey Palmer and Andrew Butler, A Constitution for Aotearoa New Zealand (Wellington: Victoria
University Press, 2016).
37 Paul Rishworth, “The New Zealand Bill of Rights” in Paul Rishworth, Grant Huscroft, Scott Optican
and Richard Mahoney (eds), The New Zealand Bill of Rights (Auckland: Oxford University Press, 2003)
p 7. The Select Committee heard 438 submissions up and down and New Zealand over two years.
38 Constitutional Arrangements Committee, “Inquiry to Review New Zealand’s Existing Constitutional
Arrangements: Report of the Constitutional Arrangements Committee” [2005] AJHR I.24A, [6]. I should
disclose I was an expert adviser to the Committee.
39 Constitutional Advisory Panel, New Zealand’s Constitution: A Report on a Conversation, He Kotuinga
Korero mo Te Kaupapa Ture o Aotearoa (November 2013).
40 Ibid., p 56.
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“Conceder aos tribunais o poder de derrubar a legislação tem
apoio, mas é explicitamente rejeitado por um grupo significativo.
O apoio pode ser visto para explorar o aumento dos poderes
judiciais que preservam a soberania parlamentar, novos meios
de participação pública e melhorando o escrutínio parlamentar
para garantir que a legislação seja consistente com a Lei”.

Em comparação, a voz do Parlamento da Nova Zelândia no diálogo
constitucional é razoavelmente alta, embora isso também tenha mudado um pouco
nos últimos 20 anos. O sistema eleitoral, que tem um efeito direto sobre o número de
partidos, também pode ter um efeito direto sobre o diálogo constitucional, como
aconteceu na Nova Zelândia. A mudança de um sistema eleitoral do primeiro para
depois do posto para um sistema proporcional de membros mistos em 1993 efetuou
uma reestruturação fundamental da dinâmica constitucional na Nova Zelândia. O
poder executivo não mais exerce unilateralmente o megafone da voz constitucional
do Parlamento através do domínio de um governo majoritário de partido único. E o
discurso do executivo foi mediado através de governos de coalizão e minoria41.
Este volume de enriquecimento da metáfora do diálogo permite a flexibilidade, a
fim de levar em conta as dificuldades que, de outra forma, podem afetar a teoria do
diálogo. Adotar uma abordagem realista significa que, independentemente da
fraqueza ou força formal de um judiciário ou de uma legislatura em uma constituição,
a força de sua voz no diálogo constitucional pode ser caracterizada com base na
prática. E as preocupações sobre com que frequência ou especificamente ou
genericamente os tribunais falam às legislaturas também podem ser gerenciadas por
meio da referência à metáfora do diálogo. Todos nós temos conversado com um tipo
forte e silencioso que não fala muito, mas quando vale a pena ouvir. E estivemos em
conversas em que um interlocutor faz seus pontos de vista resolutamente em um nível
de generalidade, mas evita críticas pontuais a outros.

Matthew SR Palmer, “Open the Doors and Where Are the People? Constitutional Dialogue in the
Shadow of the People” in Claire Charters and Dean R Knight (eds), We, The People(s): Participation in
Governance (Wellington: Victoria University Press, 2011) p 50.
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A flexibilidade de opções como características da tomada de decisões judiciais
pode ser caracterizada usando a metáfora do diálogo. Não considero que o diálogo
deixe de ser diálogo apenas porque uma das partes fala mais alto ou mais eficazmente
do que outra. É simplesmente um tipo diferente de diálogo.

b. Diálogo em diferentes idiomas

Como segundo apito, sugiro que identifiquemos os idiomas em que cada ramo
do governo fala42. Eu poderia alternativamente apresentá-los como acentos ou
culturas, em vez de idiomas. Mas a metáfora das linguagens em relação ao diálogo
torna meu ponto mais claro.
Começo com a proposta incontroversa de que diferentes disciplinas têm
diferentes preconceitos, suposições e preconceitos embutidos em seus métodos de
raciocínio e análise43. Assim, as disciplinas de direito e políticas públicas são muito
diferentes em suas formas de raciocínio ou metodologia disciplinar.
O paradigma da disciplina do direito em um sistema de direito comum é definido
pela metodologia do common law. Paradigmaticamente, advogados e juízes comuns
abordam uma opinião, um argumento ou um julgamento identificando a questão,
identificando os fatos materiais, delineando a lei pertinente, examinando os
argumentos de ambos (ou seja, dois) lados e aplicando a lei aos fatos. Esta é uma
forma indutiva de raciocínio - das particularidades dos casos individuais em direção à
regra geral. Ele presta atenção ao contexto factual específico dos casos particulares.
Ele procura precedentes anteriores para orientação.
O paradigma da disciplina de análise de políticas públicas é bem diferente. Os
analistas de políticas geralmente começam com os objetivos gerais do governo. Eles
identificam o problema a ser resolvido. Eles identificam não apenas dois argumentos,
mas também todas as opções possíveis para resolver o problema. Eles analisam, ou
devem analisar, todas as opções em termos das quais melhor atingirão os objetivos
gerais, em termos de implicações financeiras, e todos os outros conjuntos de
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Ibid.
Matthew SR Palmer, “Thinking about Law and Policy: Lessons for Lawyers” Presentation to Crown
Law
Office
and
Law
Commission
(Wellington,
December
2006),
available
at
http://works.bepress.com/matthew_palmer/10; see Palmer (2011) (n 40 above).
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implicações. Isso é raciocínio dedutivo - do geral ao particular. É mais abstrato. Está
menos interessado em circunstâncias factuais. Sua evidência deriva da análise geral
das ciências sociais, em vez de anedotas de um cenário de fato específico. Olha para
o futuro, não para o passado.
Meu ponto de vista não é que tanto a análise de políticas quanto a análise jurídica
são melhores que as outras - apenas que são diferentes. E, se eles são realizados
por tempo suficiente, eles afetam a mentalidade de seus praticantes. Cada um deles
confere ao seu praticante diferentes vieses, presunções, preconceitos e tendências perspectivas diferentes. Eu os concebo como “idiomas” diferentes e até culturas
diferentes. Os advogados são bons na identificação de problemas, mas podem
esquecer os objetivos. Eles se divertem no contexto factual, mas ficam impacientes
com generalizações. Os consultores de políticas são bons em identificar todas as
opções possíveis, mas podem esquecer de testar suas análises em aplicações
práticas para cenários específicos. Eles teorizam e ficam impacientes com anedotas.
Eu também já descrevi a política como uma terceira língua 44. É a atividade de
persuasão, através de negociação, coerção e / ou argumento para alcançar um fim.
Geralmente envolve barganha, negociação e logrolling, persuasão, compromisso e
pragmatismo.
Minha próxima proposição é que os três ramos do governo pensam e falam em
diferentes línguas - eles usam diferentes metodologias e perspectivas quando
descarregam suas funções centrais. Isso deve diferir um pouco em jurisdições
diferentes. Mas existem pontos em comum suficientes nos sistemas parlamentares de
direito comum para fazer algumas generalizações. Assim:

(1) O judiciário interpreta a legislação e faz a lei comum na linguagem do
common law - concentrando-se no contexto factual de casos específicos,
olhando para precedentes passados e raciocinando para princípios ou regras
mais genéricas.
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See Palmer (2011) (n 40 above).
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(2) O serviço público no ramo executivo do governo fala a linguagem da política
- concentrando-se em objetivos, identificando opções e fornecendo análises
razoavelmente genéricas e abstratas.
(3) Ministros e membros do Parlamento falam a linguagem da política - mediando
recomendações políticas através da realidade de barganha e negociação
para aprovar legislação.
A tradução é obviamente necessária. Na Nova Zelândia, o Gabinete de
Assessoria Parlamentar, que elabora toda a legislação governamental, traduz a
linguagem das decisões políticas para a linguagem da lei. E o Crown Law Office, que
conduz todos os litígios da Coroa nos tribunais e explica prováveis e eventuais
decisões judiciais aos departamentos, ajuda a transformar a lei de volta na política (e,
às vezes, explica a política aos tribunais). Muitos ministros acabam se tornando
bilíngues - entendendo as linguagens da política, bem como a política e, no caso do
Procurador Geral, a linguagem da lei também.
Então, sugiro, como uma questão descritiva positivista, que não apenas as
instituições de governo se engajam no diálogo constitucional através do exercício
rotineiro de suas funções em afetar o exercício genérico do poder público, falando
mais ou menos alto, mas também o fazem idiomas diferentes. Esse é o efeito dos
ramos do governo em jurisdições de common law sendo tão diferentes e sendo
habitados por indivíduos treinados em diferentes disciplinas. Talvez a diferença mais
importante entre a linguagem do direito e da política seja que um tribunal interpreta
um estatuto no contexto de um caso particular. Se o Parlamento não gostar desse
significado, pode alterá-lo genericamente por uma emenda legislativa. Este é um
diálogo interinstitucional sobre a elaboração e aplicação do direito e a política
subjacente, a partir de perspectivas muito diferentes, mas complementares.
Talvez aqui esteja uma pista de por que um judiciário de direito comum é
relativamente mais assertivo na interpretação de alguns assuntos do que outros. Um
modo de pensar que enfatiza o contexto factual de casos específicos baseados em
precedentes passados não é adequado para analisar questões de política social e
econômica que, necessariamente, exigem dados científicos empíricos e estruturas
conceituais de análise. Mas tal abordagem - a abordagem do direito consuetudinário
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- está mais naturalmente sintonizada e confiante em analisar casos específicos de
injustiça que focam os “direitos” dos indivíduos vis-à-vis ao Estado.
De maneira mais geral, eu digo que a dinâmica da vida constitucional de uma
nação, como caracterizada por essa estrutura, é determinada por quais idiomas cada
um dos ramos do governo fala e em que intensidade cada uma dessas vozes tem o
poder de falar umas com as outras.
Novamente, isso não é uma afirmação normativa, mas uma afirmação positivista
e descritiva. Eu não deveria ser levado a me colocar no campo daqueles que usam a
metáfora do diálogo para legitimar a revisão judicial. Concordo com o argumento de
Kavanagh de que o diálogo é uma metáfora e não uma teoria 45. Eu vejo isso apenas
como uma maneira de caracterizar a dinâmica constitucional em diferentes
jurisdições. Isso facilita as comparações entre jurisdições. E possibilita um debate
normativo sobre se deve-se aumentar ou diminuir o volume em que uma instituição se
engaja no diálogo ou se deve mudar a linguagem na qual uma instituição de governo
fala. Porque esta é também uma escolha de design constitucional. Ao constituir
diferentes ramos do governo nas formas como fazemos em uma jurisdição de direito
comum, privilegiamos certas perspectivas - direito, política e política. É tão difícil
imaginar que, sendo diferente, é fácil esquecer que é uma escolha. Mas isso é.

4. ESTADO DE DIREITO:

Finalmente, desenvolvo este último ponto em uma direção mais explicitamente
normativa. Minha opinião é que o estado de direito e a separação de poderes exigem
que os ramos do governo falem em diferentes línguas como uma diretriz normativa.
Primeiro, explico minha concepção do estado de direito. Busco os elementos
centrais da doutrina que são comuns à maioria dos relatos de outros, que
provavelmente serão amplamente aceitos e que possam ser afirmados de maneira
simples e coerente para que o estado de direito possa, relativamente facilmente, ser
compreendido e aplicado. Minha concepção centra-se na certeza e na liberdade da
arbitrariedade na lei46. Envolve levar a sério as palavras da frase “o estado de direito”
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Ver Kavanagh (n 6 above).
Palmer (2007)_ (n 7 above) pp 586–589; Palmer (2008) (n 8 above) pp 285–289.
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e tenta aperfeiçoar o propósito funcional do estado de direito no desenho
constitucional. Ele se casa texto e propósito, como está na moda na interpretação
estatutária nos dias de hoje. Considero a frase “o estado de direito”, por si só, sugerir
que existe algum significado distintamente separado ou objetivo para o direito que é
independente dos interesses humanos. É a própria lei que governa e que deveria
governar. Eu sugiro esta definição:
O estado de direito exige que o significado de uma lei como ela é aplicada:
• independente dos interesses daqueles que fizeram a lei; e
• independente dos interesses daqueles que aplicam a lei; e
• independente dos interesses daqueles a quem é aplicado; e,
• independente do tempo em que é aplicado.

Essa formulação enfatiza que o estado de direito é um ideal - o que pode explicar
a disputa sobre seu conteúdo. Toda lei é, naturalmente, uma construção humana formulada por humanos, aplicada por seres humanos, aos seres humanos. Sugiro,
porém, que o ideal para o qual o Estado de Direito se esforça é eliminar, na medida
do possível, a influência dos interesses de determinados atores humanos. A essência
do conceito do estado de direito procura promover a justiça invocando um véu
rawlsiano de ignorância dos interesses particulares em relação ao conteúdo da lei 47.
Remover os interesses humanos das decisões tomadas através de agentes humanos
deve ser um ideal - como um limite abordado, mas nunca atingido através do cálculo
diferencial. Mas um ideal digno vale a pena tentar abordar, bem como para encapsular
claramente.
Sugiro que minha concepção do estado de direito se baseia em fundamentos
essenciais comuns aos comentaristas mais influentes. É o estado de direito, não de
homem ou mulher. Nenhum homem ou mulher está acima da lei, e todo homem e
mulher está sujeito a ela, para lembrar o professor Albert Venn Dicey48. As leis devem
ser públicas para que todos aqueles a quem é aplicada tenham igual oportunidade de
observar a lei. As leis devem ser prospectivas pelo mesmo motivo. As leis devem ser
47

John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, MA: Belknap Press, 1971).
AV Dicey, Lectures Introductory to the Study of the Law of the Constitution (London: MacMillan & Co,
1885) Lecture V.
48

Revista de Direito Público Contemporâneo, Instituto de Estudios Constitucionales da Venezuela e Universidade Federal de
Rural do Rio de Janeiro do Brasil, a. 3, v. 1, n. 2, p. 26, julho/dezembro de 2019.

Revista de Direito Público Contemporâneo | Journal of Contemporary Public Law

aplicadas através de uma audiência justa, de modo a ser independente dos interesses
daqueles que as aplicam. Generalidade, certeza e liberdade da arbitrariedade são
fundamentais para o conceito.
Aceito que a concepção que ofereço segue Joseph Raz como sendo mais na
tradição das teorias “formais” do que “substantivas” do estado de direito, de acordo
com a dicotomia analisada por Paul Craig e outros49. É mais semelhante à “concepção
do livro de regras” de Dworkin do que à sua teoria baseada em direitos que funde o
estado de direito com sua teoria da lei em si50. Mas, eu sustento, para que o estado
de direito permaneça um conceito útil, ele deve ser confinado à sua essência. De outro
modo, temo que o aparente apelo genérico do termo crie uma grande tentação de
carregá-lo com aspectos de todos os outros conceitos jurídicos fundamentais que
também são atraentes. Isso terminará em incoerência confusa, como talvez já tenha
ocorrido. Além disso, tal incoerência doutrinária corre o risco de incoerência
constitucional. Para mim, o risco de incoerência da noção do estado de direito é
grande o suficiente para eu me juntar a Raz quando ele diz51:
“… O estado de direito é apenas uma das virtudes pelas quais um sistema legal
pode ser julgado e pelo qual deve ser julgado. Não deve ser confundido com
democracia, justiça, igualdade (perante a lei ou outra), direitos humanos de
qualquer tipo ou respeito pelas pessoas ou pela dignidade do homem”.

A democracia, a justiça e os direitos humanos estão em seus próprios pés, com
seus próprios significados, assim como o estado de direito. Esses conceitos devem
ser distintos para serem úteis, mesmo se estiverem inter-relacionados.
Também pode ser visto como essa concepção do estado de direito está
intimamente ligada à separação de poderes e independência judicial. A separação de
poderes é uma condição necessária (mas não suficiente) para o estado de direito. Se

Paul Craig, “Formal and Substantive Conceptions of the Rule of Law: An Analytical Framework” [1997]
PL 467 (embora sugiro que minha concepção não seja "formalista" no sentido de se relacionar apenas
com o procedimento, porque se preocupa com a substância de uma lei). Da mesma forma, é mais um
ideal "formalista" do que um ideal "historicista", "processo legal" ou "substantivo" em termos de uma
classificação em quatro partes proposta por Richard H Fallon, “ ‘The Rule of Law’ as a Concept in
Constitutional Discourse” (1997) 97 Columb L Rev 1.
50 Ronald Dworkin, A Matter of Principle (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985).
51 Joseph Raz, “The Rule of Law and Its Virtue” (1977) 93 LQR 195, 196.
49
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um legislador não apenas faz, mas também interpreta e aplica a lei, então o significado
da lei provavelmente residirá na intenção do legislador no momento em que for
aplicada. O legislador / intérprete pode identificar retrospectivamente na lei “o que eu
quis dizer na época”, mesmo que isso não esteja presente ou seja evidente no texto
legal no momento em que é feito ou no momento em que é interpretado. É este
aspecto da combinação de fazer e aplicar lei que é contrária ao estado de direito. O
significado da lei se tornaria aquilo que o criador e aplicador mais tarde consideraria,
arbitrariamente, correto - em vez de um significado que reside na própria lei. A lei não
governaria; não teria significado independente. O legislador e o aplicador
governariam, arbitrariamente, sem controle independente da própria lei.
Não imagino que a doutrina da separação de poderes seja, em princípio,
controversa em muitas jurisdições da common law. Eu, no entanto, pergunto o que
essa separação realmente requer em termos de diálogo constitucional. Em particular,
a separação de poderes exige apenas que a identidade dos indivíduos que fazem e
apliquem a lei seja separada e diferente? Ou requer que suas perspectivas ou
mentalidades também sejam separadas e diferentes?
Parece-me que a saúde constitucional normativa de qualquer governo é
melhorada pelos diferentes ramos do governo que exercem o poder público pensando
e falando em diferentes línguas. Queremos que as instituições pensem abstratamente
sobre a formulação de políticas gerais e princípios legais e contextualmente sobre
como esses princípios se aplicam e devem ser aplicados à realidade confusa de fatos
específicos de casos particulares. Cada perspectiva verifica o outro.
E aqui, finalmente, está minha ligação entre o diálogo constitucional e o estado
de direito. Tente conceber um sistema constitucional em que o executivo, o legislativo
e o judiciário falem todos a mesma língua - todos têm a mesma mentalidade, os
mesmos preconceitos e pressupostos e os mesmos preconceitos - todos pensam e
abordam questões jurídicas e políticas exatamente mesmo caminho. Hipoteticamente
e normativamente, isso seria um problema constitucional?
Pode-se dizer que tal situação teria a vantagem da eficiência. Todos os ramos
do governo se entenderiam bem. Mas, nesse extremo hipotético, eu me preocuparia
com uma mentalidade uniforme em todos os ramos do governo. A grande vantagem
do direito comum em casos individuais é o cruzamento de informações que fornece

Revista de Direito Público Contemporâneo, Instituto de Estudios Constitucionales da Venezuela e Universidade Federal de
Rural do Rio de Janeiro do Brasil, a. 3, v. 1, n. 2, p. 28, julho/dezembro de 2019.

Revista de Direito Público Contemporâneo | Journal of Contemporary Public Law

sobre a generalidade da legislação - examinando o efeito da lei geralmente elaborada
em circunstâncias factuais específicas. Fazendo justiça no caso individual, os tribunais
testam a formulação da legislação e eles próprios formulam o direito comum. E a
legislatura pode anular um caso individual no interesse do bem maior de uma regra
geral. Com o tempo, através da iteração de tal diálogo constitucional, geramos
melhores leis e políticas, beneficiando das diferentes perspectivas de nossos
diferentes ramos de governo.
Mas se todos os ramos abordam as questões da mesma maneira, então as leis
e políticas, incluindo o direito constitucional, não se beneficiariam de tal verificação
cruzada. Haveria pouco sentido no diálogo constitucional. Por que o Judiciário precisa
levantar sua voz ao executivo ou à legislatura se eles têm a mesma opinião?
Esta é a minha afirmação: a separação de poderes e o estado de direito exigem
que o diálogo constitucional seja conduzido em diferentes línguas. Em meu cenário
hipotético, os mesmos indivíduos não estariam interpretando e aplicando a lei como
aqueles que a fazem. Mas se eles compartilham os mesmos preconceitos,
suposições, perspectivas e preconceitos - se eles falam a mesma língua - então eles
também podem ser os mesmos. Eu sugiro que isso seria contrário ao estado de direito.
Não só precisamos que nossos legisladores e juízes sejam pessoas diferentes, mas
também precisamos que eles pensem de maneira diferente. Caso contrário, não seria
a lei que governa. Seria a perspectiva, linguagem ou cultura comum - a cultura
“governante”.
O gênio do sistema do common law não está no espírito das leis de Montesquieu
de termos pessoas diferentes ou instituições diferentes fazendo e aplicando leis. É
que justapomos nessas instituições pessoas que pensam em termos de princípio
genérico e outras que pensam em termos da justiça do caso individual. Juntos, o
diálogo entre essas perspectivas contribui em conjunto para a saúde de nossos
sistemas constitucionais de common law52. Sim, ajuda a eficiência se os diferentes
ramos do governo se entenderem. Mas provavelmente não restringiria o potencial
abuso do poder coercitivo, se eles se entendessem tão bem que perderiam sua própria
linguagem e perspectiva.
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See Joseph (n 4 above).
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Por este motivo, não é o diálogo constitucional que justifica a voz judicial. Mas a
necessidade de diálogo constitucional, entre as diferentes línguas que escolhemos
privilegiar no exercício do poder, justifica a voz judicial, se estamos comprometidos
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CONSTITUTIONAL DIALOGUE AND RULE OF LAW

DIÁLOGO CONSTITUCIONAL E ESTADO DE DIREITO
Matthew Palmer53

ABSTRACT: In this article, Judge Palmer outlines a descriptive conception of
constitutional dialogue. It enriches itself by focusing on what is truly constitutional and
considering how high and in what languages the branches of government engage in
dialogue. As a normative issue, he suggests that it is important for the rule of law that
the powers of government speak in different languages and have systemically different
perspectives. Otherwise, it would not be the law that governs; would be the "ruling"
culture
KEYWORDS: Constitution. Public Powers. Rule of law. Dialogue.
RESUMO: Neste artigo, o juiz Palmer esboça uma concepção descritiva do diálogo
constitucional. Enriquece concentrando-se no que é constitucional de verdade e
considerando quão alto e em que línguas os ramos do governo se engajam no diálogo.
Como questão normativa, ele sugere que é importante para o Estado de Direito que
os poderes do governo falem em diferentes línguas e tenham perspectivas
sistemicamente diferentes. Caso contrário, não seria a lei que governa; seria a cultura
"governante"
PALAVRAS-CHAVE: Constituição. Poderes Públicos. Estado de Direito. Diálogo.
1. Introduction

The Court often provokes consideration of the most intricate issues of principle
by the other branches, engaging them in dialogues and ‘responsive readings’; and
there are times also when the conversation starts at the other end and is perhaps less
polite. Our government consists of discrete institutions, but the effectiveness of the
whole depends on their involvement with one another, on their intimacy, even if it often
is the sweaty intimacy of creatures locked in combat.”
This is a quotation from American constitutional doyen Alexander Bickel. 54 In
his writing can be seen the roots of what we call constitutional dialogue. As a New
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Doutor e Mestre pela Yale Law School. Juiz do Supremo Tribunal da Nova Zelândia..
Alexander Bickel, The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics (New
Haven: Yale University Press, 2nd ed., 1962) p 261.
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Zealander, I also mark the contribution to constitutional dialogue theory of a fellow New
Zealander, Peter Hogg. His 1997 article, written with Allison Bushell, sparked a
creative Canadian and then international academic debate sufficient to be marked 10
years later by a special issue of the Osgoode Hall Law Journal.55 Almost 20 years later,
Hong Kong University’s conference on Constitutional Dialogue, attended by eminent
constitutional theorists from around the world, testifies to a continuing vibrant academic
interest in the dynamic functioning of constitutions.
This article outlines my understanding of the essence of constitutional dialogue.
It then explores just two aspects of constitutional dialogue: first, what is “constitutional”
and, second, what is “dialogue”. I offer some additional bells and whistles of my own
that I suggest provide richer explanatory power in making extended use of the dialogue
metaphor in characterising constitutional dynamics. These are as follows:
(1)

the importance of having a broad and realistic view of what is

“constitutional”; and
(2)

unpacking the notion of “dialogue” by identifying how loudly each branch

of government speaks and the different languages in which they speak.
I illustrate these thoughts with examples from my own jurisdiction of New
Zealand. Finally, I explore what the extended metaphor of constitutional dialogue tells
us about the separation of powers and the rule of law.

2. Constitutional Dialogue

My understanding of constitutional dialogue involves judges, legislators and
officials of the executive government performing their proper constitutional functions of
issuing judgments, passing legislation and making and executing policy decisions. In
performing their respective functions, each branch of government reacts to and
interacts with the decisions of other branches. I agree that those interactions can be
usefully characterised as “dialogue”.

Peter Hogg and Allison Bushell, “The Charter Dialogue between the Courts and Legislatures
(Or Perhaps the Charter of Rights Isn’t Such a Bad Thing After All)” (1997) 35 Osgoode Hall L J 75;
Peter W Hogg, Allison A Bushell Thornton and Wade K Wright, “Charter Dialogue Revisited — or ‘Much
Ado about Metaphors’” (2007) 45 Osgoode Hall Law Journal 1.
55
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For me, the value of the dialogue metaphor is that it persuasively counters the
old and arid debate in Westminster systems about the relative merits of parliamentary
or judicial supremacy or sovereignty. I regard the strong form versus weak form judicial
review debate, advanced particularly by Mark Tushnet and Stephen Gardbaum, 56 as
a more nuanced and sophisticated continuation of that old parliamentary versus judicial
supremacy debate using other labels.
The old parliamentary or judicial supremacy debate was the context in which
Hogg and Bushell were originally writing, as indicated by the title of their 1997 article:
“The Charter Dialogue between Courts and Legislatures (Or Perhaps the Charter of
Rights Isn’t Such a Bad Thing After All).” I see their article as adding a welcome dose
of reality to what had become a formalistic debate. They examined what actually
happened when the Canadian Supreme Court exercised its relatively recently acquired
right to strike down statutes as unconstitutional. Contrary to the fears of parliamentary
supremacists, that was not the end of the story. From 1982 to 2007, Hogg and Bushell,
together with Wade Wright in a second article, found that, in 67 of 89 instances of such
invalidity, the Canadian Parliament responded by re-enacting another statute to
address its legislative objective in a different way.
Rather than a static, one-shot, zero-sum game seeking to determine the location
of “final” sovereignty between two binary alternatives, dialogue theory provides a
richer, interactive, more dynamic and more realistic view of the development of
constitutional law and policy. Each branch of government initiates and reacts to the
others — as if they were in conversation or dialogue — through their Acts, judgments
and policies. I do not agree that dialogic models risk undermining the judicial role —
they are simply a metaphor for characterising how judges and the other branches
perform their conventional role. In so doing, they, along with the other branches of
government, are engaged in a collaborative enterprise, in the terminology used by
Philip Joseph and Aileen Kavanagh.57 In this way, the different branches of government

56

Mark Tushnet, Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in
Comparative Constitutional Law (Princeton: Princeton University Press, 2008); Stephen Gardbaum, The
New Commonwealth Model of Constitutionalism: Theory and Practice (Cambridge: Cambridge
University Press, 2013).
57 Philip Joseph, “Parliament, the Courts, and the Collaborative Enterprise” (2004) 15 Kings College L J
321; Aileen Kavanagh, “Judge as Partner” Paper Presented to the Constitutional Dialogue Conference
(University of Hong Kong, 9 December 2016).
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authoritatively explore and clarify the meaning of law and policy iteratively, over time.
As, in reality, they do.
I should make clear that I do not advocate freighting the metaphor of
constitutional dialogue with normative value.58 The value of the dialogue metaphor, to
me, lies in its offer of a way of characterising the relationships between the branches
of government. It is a positivist means of description. This can be particularly useful in
comparative debates, as this conference illustrates. It does not provide the answers to
normative debates about whether the judiciary or legislature should be more or less
strong. Those differences are typically heavily influenced by the experience and culture
of the constitution in question and of the constitutionalists who differ. And the answers
lie deeper in principle and theory rather than in a metaphor, to echo Kavanagh again. 59
But I do believe that the metaphor can provide a common terminology and framework
within which those debates can occur and can, itself, clarify the differences between
the protagonists. And, as explained at the end of this article, I also suggest that
enriching and extending the metaphor provides an insight into where we should look
for the normative justification for constitutional dynamics.
3. “Constitutional”

My first enrichment proposal is a demand that we take a broad, contextual view
of what a constitution is. Doing so informs our understanding of the subject and extent
of the dialogue about a constitution. And it resolves one of the criticisms of dialogue
theory by incorporating context into the metaphor.
For constitutional scholars from New Zealand and, perhaps again now, postBrexit United Kingdom, the point is a necessary, not an optional, one. New Zealand
has no written constitution. We have a document, labelled the Constitution Act 1986,
which replaced the scattered remaining clauses of the Imperial New Zealand
Constitution Act 1852. We also have the New Zealand Bill of Rights Act 1990 which is
un-entrenched and s 4 of which prohibits the striking down of legislation for

See Christine Bateup, “The Dialogic Promise: Assessing the Normative Potential of Theories of
Constitutional Dialogue” (2006) 71 Brooklyn Law Review 109.
59
Aileen Kavanagh, “The Lure and Limits of Dialogue” (2016) 66 University of Toronto Law Journal
83, 85.
58
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inconsistency. But we have not, since the 1860s, regarded any single document as our
“constitution”. Neither of the two Acts has any supreme law status, though several
specified provisions of electoral law are entrenched against easy amendment. They
may be amended by an ordinary majority of the House of Representatives — as they
have been, on occasion, rather summarily. 60
Instead, New Zealand constitutional scholars are nurtured on the Westminster
orthodoxy that our constitution is “unwritten”. It is contained in a variety of Imperial and
New Zealand statutes, constitutional conventions, judicial decisions in the common
law, international treaties and doctrines or principles and instruments of the branches
of government. I have previously identified 80 such elements in New Zealand’s
constitution; 45 are Acts of Parliament, and only 9 come from the common law. 61
Although this may be thought a strange point for someone who is now a judge
to make, my analysis of the New Zealand constitution suggests that we should take a
less judiciary-centric view of what the constitution is, and who makes it, than lawyers
conventionally do. My call is for “constitutional realism”. Legal realist Karl Llewellyn
recognised in 1934 that “a working constitution is an institution” — “the interaction of
the quite different ways and attitudes of three diverse categories of people”. 62 I follow
American legal realism in its use of candour to penetrate the form and fiction of a law
or a constitution to understand the reality of what is going on in the underlying human
interactions.63 I say that a constitutional realist seeks to identify and analyse all those
factors which significantly influence the generic exercise of public power. A complete
view of a constitution includes all the structures, processes, principles and even
cultural norms that significantly affect, in reality, the generic exercise of public power.
I do not confine my broad view of a constitution in context to New Zealand or to
the few other unwritten constitutions in the world. The written US constitution does not
contain all the rules that significantly affect the generic exercise of public power there,
to the consternation of law students looking for a clause empowering the US Supreme
Matthew SR Palmer, “New Zealand Constitutional Culture” (2007) 22 NZULR 565, 593–596.
Matthew SR Palmer, “What Is New Zealand’s Constitution and Who Interprets it? Constitutional
Realism and the Importance of Public Office-holders” (2006) 17 Public Law Review 133; Palmer (2007)
(n 7 above). I added two more statutes, and drew on these elements to offer a brief summary narrative
of New Zealand’s constitution, in Matthew SR Palmer, The Treaty of Waitangi in New Zealand’s Law
and Constitution (Wellington: Victoria University Press, 2008) pp 236–238.
62
KN Llewellyn, “The Constitution as an Institution” (1934) 34 Columbia Law Review 1, 21.
63
Neil Duxbury, Patterns of American Jurisprudence (Oxford: Clarendon Press, 1995) p 71.
60
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Court to strike down Acts of Congress. Larry Tribe and Akhil Amar’s books
demonstrate the breadth of the unwritten US constitution.64 And, of course, the written
Canadian and Australian constitutions do not encompass, for example, the doctrines
of collective Cabinet responsibility and individual ministerial responsibility which are
fundamental to the operation in practice of those systems of government.
My point for present purposes is that taking a broad, constitutionally realist view
of the nature of a constitution has implications for what we look for and consider as
constituting constitutional dialogue. I identify two aspects of this in particular.

(a) Any Decision Affecting the Generic Exercise of Public Power

First, constitutional dialogue does not concern only the consistency of Acts of
Parliament with supreme law. Po Jen Yap also proceeds on this basis in relation to
Hong Kong in a conference paper and in relation to Hong Kong, Malaysia and
Singapore in his recent book.65
Being from a jurisdiction that has no supreme law makes this point even clearer.
I identify four illustrative examples of constitutional dialogue in New Zealand, despite
a lack of supreme law, in relation to the generic exercise of public power.
<Paralist>
(1)

The Treaty of Waitangi:66 In 1975, Parliament enacted the Treaty of

Waitangi Act 1975 which established the Waitangi Tribunal to interpret, and make
recommendations about alleged breaches of, the Treaty of Waitangi of 1840 between
Māori and the Crown. In 1986, Parliament enacted a savings clause that became the
foundation for judicial review of a proposed transfer of assets from the Crown to StateOwned Enterprises.67 That engendered the seminal Court of Appeal interpretation of
a legislative reference to the Treaty. The Court of Appeal confirmed the reinterpretation

Akhil Reed Amar, America’s Unwritten Constitution: The Precedents and Principles We Live By
(New York: Basic Books, 2012); Laurence H Tribe, The Invisible Constitution (Oxford: Oxford University
Press, 2008).
65
Po Jen Yap, “Statutory Rights and De Facto Constitutional Supremacy in Hong Kong” Paper
Presented to the Constitutional Dialogue Conference (University of Hong Kong, 9 December 2016); Po
Jen Yap, Constitutional Dialogue in Common Law Asia (Oxford: Oxford University Press, 2015) Chapter
5.
66
Palmer (2008) (n 8 above).
67
New Zealand Maori Council v Attorney-General [1987] 1 NZLR 641 (CA).
64

Revista de Direito Público Contemporâneo, Instituto de Estudios Constitucionales da Venezuela e Universidade Federal de
Rural do Rio de Janeiro do Brasil, a. 3, v. 1, n. 2, p. 36, julho/dezembro de 2019.

Revista de Direito Público Contemporâneo | Journal of Contemporary Public Law

of the meaning of the Treaty then recently offered by non-binding recommendations of
the Waitangi Tribunal. The remedy was for the Crown and Māori to work out a deal,
which was implemented by Parliament enacting the Treaty of Waitangi (State
Enterprises) Act 1988. That Act gave the Waitangi Tribunal binding power to order the
resumption of land owned by State Enterprises. No such resumptions have been
ordered, but the threat of them created a fiscal risk that, together with executive
government policy, impelled a significant programme of settlements of historical Māori
Treaty grievances.
(2)

Damages for Breach of the Bill of Rights: When Parliament passed the

New Zealand Bill of Rights Act (Bill of Rights) in 1990, it considered and decided
against providing for remedies. But in 1994, the Court of Appeal found that public law
damages were potentially available as a remedy for breach of the Bill of Rights despite
that not being explicit in the Act.68 The Law Commission advised against legislative
action.69 The Executive Government considered it and initiated none. Later, in 2004,
in Taunoa v Attorney-General, the High Court found that the Department of Corrections
had breached prisoners’ rights under the Bill of Rights for which they were awarded
damages pursuant to Baigent’s Case.70 Parliament responded by imposing restrictions
on the compensation that courts are able to award prisoners, in the Prisoners’ and
Victims’ Claims Act 2005. In August 2007, in its appeal, the Crown accepted and did
not seek to revisit the availability of public law damages for breach of the Bill of Rights
Act according to Baigent’s Case. In its judgment, the Supreme Court elaborated on the
considerations relevant to setting the quantum of such damages, narrowing them.71 In
September 2011, in Attorney-General v Chapman, the Supreme Court constrained the
potential scope of Baigent’s Case to acts of executive government, by accepting the
Crown’s argument that there is no right to claim public law damages for judicial
breaches of rights.72 There was no legislative reaction.
(3)

Declarations for Breach of the Bill of Rights: The Bill of Rights was explicit

that New Zealand courts could not strike down legislation. But in 2000, a unanimous
Simpson v Attorney-General (Baigent’s Case) [1994] 3 NZLR 667 (CA).
Law Commission, Crown Liability and Judicial Immunity: A Response to Baigent’s Case and
Harvey v Derrick (NZLC R37, 1997).
70
Taunoa v Attorney-General (2004) 7 HRNZ 379 (HC) (on liability); Taunoa v Attorney-General
(2004) 8 HRNZ 53 (HC) (on relief).
71
Taunoa v Attorney-General [2007] NZSC 70, [2008] 1 NZLR 429.
72
Attorney-General v Chapman [2011] NZSC 110, [2012] 1 NZLR 462.
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Court of Appeal found that the Court had the power “and on occasions the duty” to
indicate that a statutory provision is inconsistent with the Bill of Rights, though it did
not do so.73 The Court of Appeal subsequently reinforced the point in another case
later in 2000.74 In 2000, on the basis of an advisory report from legal experts, the
executive government decided to initiate legislative amendment to provide for
declarations of inconsistency in relation to the right to freedom from discrimination.
Parliament did so in the Human Rights Amendment Act 2001. At first instance, it
conferred on the Human Rights Review Tribunal jurisdiction to grant declarations of
inconsistency. In February 2007, in Hansen v R, several of the judgments in the
Supreme Court supported the possibility of declarations, or findings, of inconsistency
with the Bill of Rights.75 In 2015, for the first time, Heath J in the High Court clarified
matters by issuing such a declaration, relying on the Attorney-General’s own negative
s 7 report to Parliament about prisoners’ voting rights in doing so.76 Even so, the Crown
has appealed and we await appellate authority.
(4)

Aboriginal and customary rights: In 2003, the Court of Appeal found, in

response to a case stated at the initiative of the Attorney-General, that it was within the
jurisdiction of the Māori Land Court to examine Māori claims of customary rights to the
foreshore and seabed.77 The executive reacted swiftly, initiating legislation to overturn
the Court’s judgment and to provide for a lesser form of title or right to be negotiable
between Māori and the Crown. Parliament accordingly passed the Foreshore and
Seabed Act 2004. But the concomitant political tensions generated a new political
party, the Māori Party. The Marine and Coastal Area (Takutai Moana) Act 2011,
overturning the previous legislation, was introduced by a new government, supported
by the Māori Party and passed by Parliament. The new Act provided for negotiation
over rights or title with scrutiny by the courts.78</Paralist>

73

Moonen v Film and Literature Board of Review [2000] 2 NZLR 9 (CA), [19]–[20].
R v Poumako [2000] 2 NZLR 695 (CA).
75
Hansen v R [2007] NZSC 7, [2007] 3 NZLR 1, [8], [24] (Elias CJ), [254] and [259] (McGrath J)
and [267] (Anderson J). See Claudia Geiringer, “On a Road to Nowhere: Implied Declarations of
Inconsistency and the New Zealand Bill of Rights Act” (2009) 40 VUWLR 613, 646.
76
Taylor v Attorney-General [2015] NZHC 1706.
77
Ngati Apa v Attorney-General [2003] 3 NZLR 643 (CA).
78
The 2011 Act includes in its preamble one of only four references to the rule of law in New
Zealand legislation — as having been transgressed by the 2004 legislation.
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Each of these instances of constitutional dialogue in New Zealand involves all
three branches of government performing their conventional roles, together with the
Waitangi Tribunal in the first instance and the Law Commission in the second. In three
of these four instances, the judicial decisions stuck, and the other branches of
government decided not to react. In the fourth, the reaction by the political branches
engendered its own further political reaction, the effects of which moved the law further
back towards the Court’s decision.
These instances demonstrate that there is no reason why constitutional
dialogue must be initiated by the judiciary. The constitutional dialogue about the Treaty
of Waitangi in the first instance was not initiated by the judiciary. It was initiated by
Parliament in passing the Treaty of Waitangi Act 1975 and the State-Owned
Enterprises Act 1986. The dialogue in the second and third instances was initiated by
Parliament in passing the Bill of Rights.
It could be said that the Treaty of Waitangi, aboriginal rights and the Bill of Rights
are quintessentially constitutional topics despite not being supreme law. But I suggest
that any decisions that affect the generic exercise of public power qualify as
constitutional. A series of such decisions by Parliament and the judiciary, reacting to,
and feeding off, each other, constitute constitutional dialogue. Three more recent
sequences of decisions by the New Zealand Supreme Court and Parliament, regarding
parliamentary privilege, the legal position of public servants and the extent of Police
surveillance powers, also constitute constitutional dialogue:

(1)

In September 2011, in Attorney-General v Leigh, the Supreme Court

found that public servants’ communications with Ministers, for the purpose of
answering parliamentary questions, may be occasions of qualified privilege as a
defence against defamation but not absolute privilege. 79 In 2013, the Privileges
Committee of the House of Representatives recommended legislative amendment on
the basis that Leigh was not consistent with Parliament’s previous understanding of
the scope of parliamentary privilege.80 The Parliamentary Privilege Act 2014 was
passed, which reforms the law of parliamentary privilege more comprehensively. It also
79

Attorney-General v Leigh [2011] NZSC 106, [2012] 2 NZLR 713.
Privileges Committee “Question of privilege concerning the defamation action Attorney-General
and Gow v Leigh” [2011–2014] III AJHR I.17A.
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reversed the effect of the 2005 Privy Council decision in Buchanan v Jennings that
effective repetition of a defamatory statement made in Parliament is not protected by
privilege.81
(2)

In March 2010, in Couch v Attorney-General, a majority of the Supreme

Court found that s 86 of the State Sector Act 1988 did not, as the executive branch had
understood, confer immunity from tortious liability on individual public servants for
negligent acts committed in good faith.82 The executive introduced, and Parliament
passed, the State Sector Amendment Act 2013 which restored the previously
understood position.
(3)

Also, in September 2011, in Hamed v R, the Supreme Court found that

the Police had no power to undertake unreasonable surveillance from a public place
through covert filming to obtain evidence of suspected criminal activity and had no
power at all to undertake surveillance that involved trespass.83 Within a month, the
executive introduced a bill that was intended retrospectively to validate substantial
amounts of such surveillance activity. Under urgency, and after much gnashing of
political teeth, Parliament passed the Video Camera Surveillance (Temporary
Measures) Act 2011, which had prospective legalising effect only (other than on past
convictions). More comprehensive law reform in the Search and Surveillance Act 2012
clarifies the law relating to surveillance.

(b) Any Institution Exercising Public Power
The second bell or whistle that I add to the “constitutional” part of constitutional
dialogue theory is that a supreme court and a parliament are not the only two
institutions that engage in constitutional dialogue. No doubt they are usually the most
significant interlocutors in any particular jurisdiction. But constitutional cases reach a
Supreme Court through lower courts. And they don’t always progress. There is no
guarantee that the first declaration of inconsistency with the Bill of Rights in New
Zealand, Taylor v Attorney-General, will reach the Supreme Court. The Treaty of
Waitangi and the Bill of Rights examples that I have given primarily involved the highest
81

Buchanan v Jennings [2004] UKPC 36, [2005] 2 All ER 273 (PC).
Couch v Attorney-General [2010] NZSC 27, [2010] 3 NZLR 149.
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court sitting in New Zealand, the Court of Appeal, rather than the Judicial Committee
of the Privy Council which was, formally, higher.
Furthermore, sometimes, other institutions participate in the exercise of
governmental functions. In New Zealand, the most obvious example is the Waitangi
Tribunal. The Tribunal has the powers of a standing commission of inquiry. It has the
power to self-initiate inquiries. It considers complaints, only able to be brought by
individual Māori, that the Crown has breached the principles of the Treaty of Waitangi
of 1840. I have analysed the constitutional dialogue that effectively reinterpreted the
meaning and status of the Treaty of Waitangi in a book in 2008. 84 Parliament started
the potential for dialogue in passing the Act that established the Tribunal. But the
Tribunal itself, in a series of four decisions from 1983 to 1986, offered a new meaning
of the Treaty. That meaning was largely confirmed by the Court of Appeal, and the
Privy Council, endorsed by Parliament and actioned by the executive branch of
government. It was truly a product of constitutional dialogue among the institutions
exercising the powers of the state.
Other such institutions can also be identified. The Law Commission played a
role in advising the executive branch about whether to reverse the finding that
damages were available for breach of the Bill of Rights. The Ombudsman is the primary
interpreter of the meaning of the Official Information Act 1982. And the Human Rights
Review Tribunal has an important first instance role in relation to human rights cases.
I expect, in other jurisdictions, that there are similar examples of other institutions
affecting the generic exercise of public power.
Having added two bells to “constitutional”, I now suggest adding a couple of
metaphorical whistles to “dialogue”.
4. “Dialogue”
Ordinarily, “dialogue” is a conversation between two or more people. I suggest
that we can usefully extend the metaphor of constitutional dialogue by considering two
further aspects of ordinary dialogue.
(a) Dialogue in Different Volumes<H2>
84
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First, I suggest that we can conceive of each branch of government speaking
more or less loudly or strongly than the others. This provides a way of characterising
the strength of voice of one branch of government relative to the others or relative to
its own strength in the past or, in a comparative sense, with the relative strength of
voice of branches in other countries. Again, I am explicit that this is a positivist metric
of description, rather than a normative claim about some essential meaning to the word
“dialogue”. In constitutional dialogue in a particular jurisdiction, some branches will
simply speak more loudly than others.
So we can characterise the US judiciary as having developed a relatively loud
speaking voice. It tested the proposition that its voice was stronger than those of the
Congress and President in constitutional dialogue in Marbury v Madison.85 Before the
civil war, it exercised that power only twice. It was not until Cooper v Aaron and
subsequent cases that the US Supreme Court discovered that Marbury “declared the
basic principle that the federal judiciary is supreme in the exposition of the law of the
Constitution”.86
By comparison, the voice of the Canadian judiciary was greatly amplified by the
Canadian and Imperial Parliaments passing the Constitution Act of 1982, and it has
been speaking relatively loudly since then. The UK House of Lords and then the
Supreme Court seems to have increased in strength since the passage of the Human
Rights Act 1998, as well as acquiring a discernible European accent which may fade
somewhat post-Brexit. By comparison, Po Jen Yap’s explanation of the relative vocal
characteristics of the judiciary in Singapore, Malaysia and Hong Kong suggest that
their voices are relatively muted in different ways. 87
In New Zealand, the voice of the judiciary is also relatively muted. Proposals
that would raise the judiciary’s voice have been mooted but rejected at various times:
(1)

In 1963, a weak New Zealand Bill of Rights Bill, modelled on the 1960

Canadian Bill of Rights, was introduced, opposed and failed.
(2)

In 1985, my father, as Deputy Prime Minister and Minister of Justice,

proposed a new Bill of Rights which, together with the Treaty of Waitangi, would be
85

Marbury v Madison 5 US 137 (1803); 1 Cranch 137.
Cooper v Aaron 358 US 1, 19 (1958); see also Baker v Carr 369 US 186 (1962) and LD Kramer,
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Press, 2004).
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Yap (2016) (n 12 above).
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accorded supreme law status.88 As Professor Paul Rishworth said, “[s]everal distinct
strains of objection emerged, but foremost among them was that a constitutional bill of
rights would elevate judicial power over parliamentary power, and be antidemocratic”.89
(3)

In 2005, a specially formed Select Committee of the House of

Representatives, the Constitutional Arrangements Committee, had the opportunity to
review this situation. It concluded that “public dissatisfaction with our current
arrangements is generally more chronic than acute”.90
(4)

At the end of 2013, the Constitutional Advisory Panel’s report was

published.91 The Panel stated:92
Granting courts the power to strike down legislation has support but is explicitly
rejected by a significant grouping. Support can be seen for exploring increased judicial
powers that preserve parliamentary sovereignty, new means of public participation and
improving parliamentary scrutiny to ensure legislation is consistent with the Act.”
By comparison, the voice of the New Zealand Parliament in constitutional
dialogue is reasonably loud, though that too has changed somewhat in the last 20
years. The electoral system, which has a direct effect on the number of parties, can
also have a direct effect on constitutional dialogue, as it has in New Zealand. The move
from a first-past-the-post electoral system to a mixed-member proportional system in
1993 effected a fundamental restructuring of constitutional dynamics in New Zealand.
The executive branch no longer unilaterally wields the megaphone of Parliament’s
constitutional voice through dominance of a single-party majority government. And the
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In 2016, my father, with another constitutional scholar Andrew Butler, published a book
proposing draft text for a supreme law constitution with a legislative override clause. Geoffrey Palmer
and Andrew Butler, A Constitution for Aotearoa New Zealand (Wellington: Victoria University Press,
2016).
89
Paul Rishworth, “The New Zealand Bill of Rights” in Paul Rishworth, Grant Huscroft, Scott
Optican and Richard Mahoney (eds), The New Zealand Bill of Rights (Auckland: Oxford University
Press, 2003) p 7. The Select Committee heard 438 submissions up and down and New Zealand over
two years.
90
Constitutional Arrangements Committee, “Inquiry to Review New Zealand’s Existing
Constitutional Arrangements: Report of the Constitutional Arrangements Committee” [2005] AJHR
I.24A, [6]. I should disclose I was an expert adviser to the Committee.
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Constitutional Advisory Panel, New Zealand’s Constitution: A Report on a Conversation, He
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Ibid., p 56.
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executive’s

speech

has

become

mediated

through

coalition

and

minority

governments.93
This volume enrichment of the dialogue metaphor allows flexibility in order to
take into account difficulties that can otherwise beset dialogue theory. Taking a realist
approach means that, irrespective of the formal weakness or strength of a judiciary or
a legislature in a constitution, the strength of its voice in constitutional dialogue can be
characterised based on practice. And concerns about how frequently or specifically or
generically courts speak to legislatures can also be managed through reference to the
dialogue metaphor. We have all been in conversations with a strong silent type who
doesn’t say much, but when she does it’s worth listening to. And we have been in
conversations where an interlocutor makes his points resolutely at a level of generality
but avoids pointed criticism of others.
The flexibility of such options as features of judicial decision-making can be
characterised using the dialogue metaphor. I do not consider that dialogue ceases to
become dialogue just because one party speaks more loudly, or more effectively, than
another. It is simply a different sort of dialogue.
(b) Dialogue in Different Languages<H2>
As a second whistle, I suggest we should identify the languages in which each
branch of government speaks.94 I could alternatively present these as accents or
cultures rather than languages. But the metaphor of languages in relation to dialogue
makes my point more clearly.
I start with the uncontroversial proposition that different disciplines have different
biases, assumptions and prejudices built into their methods of reasoning and
analysis.95 So, the disciplines of law and public policy are very different in their forms
of reasoning or disciplinary methodology.
The paradigm of the discipline of law in a common law system is defined by the
methodology of the common law. Paradigmatically, common lawyers and judges
approach an opinion, an argument or a judgment by identifying the issue, identifying
Matthew SR Palmer, “Open the Doors and Where Are the People? Constitutional Dialogue in
the Shadow of the People” in Claire Charters and Dean R Knight (eds), We, The People(s): Participation
in Governance (Wellington: Victoria University Press, 2011) p 50.
94 Ibid.
95
Matthew SR Palmer, “Thinking about Law and Policy: Lessons for Lawyers” Presentation to
Crown Law Office and Law Commission (Wellington, December 2006), available at
http://works.bepress.com/matthew_palmer/10; see Palmer (2011) (n 40 above).
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the material facts, outlining the relevant law, examining the arguments from both (ie,
two) sides and applying the law to the facts. This is an inductive form of reasoning —
from the particulars of individual cases towards the general rule. It pays attention to
specific factual context of the particular cases. It looks to past precedents for guidance.
The paradigm of the discipline of public policy analysis is quite different. Policy
analysts typically start with the government’s general objectives. They identify the
problem to be resolved. They identify not only just two arguments but also all possible
options for addressing the problem. They analyse, or should analyse, all the options in
terms of which will best achieve the general objectives, in terms of financial
implications, and all other sets of implications. This is deductive reasoning — from the
general to the particular. It is more abstract. It is less interested in factual
circumstances. Its evidence derives from general social science analysis rather than
anecdotes from a particular fact scenario. It looks to the future, not the past.
My point is not that either policy or legal analysis is better than the other — just
that they are different. And, if they are undertaken for long enough, they affect the
mindsets of their practitioners. Each imparts to its practitioner different biases,
presumptions, prejudices and tendencies — different perspectives. I conceive of them
as different “languages” and even different cultures. Lawyers are good at problem
identification but can forget about objectives. They revel in factual context but get
impatient with generalisations. Policy advisers are good at identifying all possible
options but can forget to test their analysis in practical applications to specific
scenarios. They theorise and get impatient with anecdotes.
I have previously also described politics as a third language.96 It is the activity
of persuasion, through negotiation, coercion and/or argument to achieve an end. It
typically involves bargaining, negotiating and logrolling, persuasion, compromise and
pragmatism.
My next proposition is that the three branches of government think and speak
in different languages — they use different methodologies and perspectives when they
discharge their core functions. This must differ somewhat in different jurisdictions. But
there are sufficient commonalities in common law parliamentary systems to make
some generalisations. So:
96

See Palmer (2011) (n 40 above).
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(1)

The judiciary interprets legislation and makes common law in the

language of the common law — by focusing on the factual context of specific cases,
looking to past precedents and reasoning to more generic principles or rules.
(2)

The public service in the executive branch of government speaks the

language of policy — focusing on objectives, identifying options and providing analyses
that are reasonably generic and abstract.
(3)

Ministers and members of the Parliament speak the language of politics

— mediating policy recommendations through the reality of bargaining and negotiating
in order to pass legislation.
Translation is obviously required. In New Zealand, the Parliamentary Counsel
Office, which drafts all government legislation, translates the language of policy
decisions into the language of law. And the Crown Law Office, which conducts all
Crown litigation in the courts and explains likely and eventual judicial decisions to
departments, helps to translate law back into policy (and even, sometimes, explains
policy to the courts). Many ministers eventually become bilingual — understanding the
languages of politics as well as policy and, in the case of the Attorney-General, the
language of law as well.
So I suggest, as a positivist descriptive matter, that not only do the institutions
of government engage in constitutional dialogue through the routine exercise of their
functions in affecting the generic exercise of public power, speaking more or less
loudly, but also they do so in different languages. That is the effect of the branches of
government in common law jurisdictions being so different and being inhabited by
individuals trained in different disciplines. Perhaps the most important difference
between the language of law and of policy is that a court interprets a statute in the
context of a particular case. If the Parliament doesn’t like that meaning, it can change
it generically by legislative amendment. This is inter-institutional dialogue about the
making and application of law and the policy underlying it, from very different but
complementary perspectives.
Perhaps here is a clue as to why a common law judiciary is relatively more
assertive in interpretation of some subject matters than others. A way of thinking that
emphasises the factual context of specific cases based on past precedent is not well
suited to analysing issues of social and economic policy which, of necessity, require
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empirical social science data and conceptual frameworks of analysis. But such an
approach — the common law approach — is more naturally attuned to, and confident
in, analysing specific cases of injustice focusing on the “rights” of individuals vis-à-vis
each other and vis-à-vis the state.
More generally, I say the dynamics of constitutional life of a nation, as
characterised by this framework, are determined by what languages each of the
branches of government speak and how loudly each of these voices are empowered
to speak to each other.
Again, this is not a normative claim but a positivist, descriptive one. I should not
be taken to placing myself in the camp of those using the dialogue metaphor to
legitimise judicial review. I agree with Kavanagh’s point that dialogue is a metaphor not
a theory.97 I see it as just that — a way of characterising the constitutional dynamics in
different jurisdictions. It facilitates comparisons between jurisdictions. And it enables
normative debate about whether to dial up or down the volume in which an institution
engages in dialogue or whether to change the language in which an institution of
government speaks. Because this is also a constitutional design choice. By constituting
different branches of government in the ways we do in a common law jurisdiction, we
privilege certain perspectives — law, policy and politics. It is so difficult to imagine that
being different that it is easy to forget that it is a choice. But it is.

5. Rule of Law

Finally, I develop this last point in a more explicitly normative direction. My
contention is that the rule of law and the separation of powers require the branches of
government to speak in different languages as a normative directive.
First, I explain my conception of the rule of law. I seek the core elements of the
doctrine that are common to most others’ accounts, that are likely to be widely
accepted and that can be simply and coherently stated so that the rule of law can,
relatively easily, be grasped and applied. My conception centres on certainty and the
freedom from arbitrariness in the law.98 It involves taking seriously the words of the
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See Kavanagh (n 6 above).
Palmer (2007)_ (n 7 above) pp 586–589; Palmer (2008) (n 8 above) pp 285–289.
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phrase “the rule of law” and attempts to hone in on the functional purpose of the rule
of law in constitutional design. It marries both text and purpose, as is fashionable in
statutory interpretation these days. I consider the phrase, “the rule of law”, to itself
suggest that there is some distinctly separate or objective meaning to law that is
independent of human interests. It is law itself that rules and that should rule. I suggest
this definition:
<Block quotes>The rule of law requires that the meaning of a law as it is applied
is:


independent of the interests of those who made the law; and



independent of the interests of those who apply the law; and



independent of the interests of those to whom it is applied; and,



independent of the time at which it is applied.”

This formulation emphasises that the rule of law is an ideal — which may explain
the contest over its content. All law is, of course, a human construct — formulated by
humans, applied by humans, to humans. But I suggest the ideal for which the rule of
law strives is to remove, as far as practical, the influence of the interests of particular
human actors. The essence of the concept of the rule of law seeks to advance justice
by invoking a Rawlsian veil of ignorance of one’s particular interests in relation to the
content of law.99 Removing human interests from decisions made through human
agents must be an ideal — like a limit approached but never reached through
differential calculus. But a worthy ideal is worth attempting to approach, as well as to
encapsulate clearly.
I suggest my conception of the rule of law zeroes in on essential underpinnings
that are common to the most influential commentators. It is the rule of law, not of man
or woman. No man or woman is above the law, and every man and woman is subject
to it, to recall Professor Albert Venn Dicey.100 Laws must be public so that all those to
whom it is applied have equal opportunity to observe law. Laws must be prospective
for the same reason. Laws must be applied through a fair hearing so as to be
independent of the interests of those who apply them. Generality, certainty and
freedom from arbitrariness are core to the concept.
99

John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, MA: Belknap Press, 1971).
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I accept that the conception I offer follows Joseph Raz as being more in the
tradition of the “formal” rather than “substantive” theories of the rule of law, according
to the dichotomy analysed by Paul Craig and others.101 It is more similar to Dworkin’s
“rulebook conception” rather than his “rights based” theory which merges the rule of
law with his theory of law itself.102 But, I maintain, for the rule of law to remain a useful
concept, it should be confined to its essence. Otherwise I worry that the apparent
generic appeal of the term will engender too great a temptation to freight it with aspects
of all those other fundamental legal concepts that are also appealing. This will end in
messy incoherence, as perhaps it has already. Further, such doctrinal incoherence
risks constitutional incoherence. For me, the risk of incoherence of the notion of the
rule of law is great enough that I join Raz when he says:103
“… the rule of law is just one of the virtues by which a legal system may be
judged and by which it is to be judged. It is not to be confused with democracy, justice,
equality (before the law or otherwise), human rights of any kind or respect for persons
or for the dignity of man”.
Democracy, justice and human rights stand on their own feet, with their own
meanings, as does the rule of law. These concepts must be distinct to be useful, even
if they are interrelated.
It can also be seen how this conception of the rule of law is intimately bound up
with the separation of powers and judicial independence. The separation of powers is
a necessary (but not sufficient) condition for the rule of law. If a lawmaker not only
makes, but also interprets and applies, the law then the meaning of the law will more
likely reside in the lawmaker’s intention at the time it is applied. The law
maker/interpreter can retrospectively identify in the law “what I meant at the time” even
if that is not present or evident in the legal text at the time it is made or the time it is
interpreted. It is this aspect of the combination of making and applying law that is
contrary to the rule of law. The meaning of the law would become that which the maker

Paul Craig, “Formal and Substantive Conceptions of the Rule of Law: An Analytical Framework”
[1997] PL 467 (though I suggest that my conception is not “formalist” in the sense of relating only to
procedure, because it is concerned with the substance of a law). Similarly, it is more of a “formalist”
ideal than a “historicist”, “legal process” or “substantive” ideal in terms of a four-part classification
proposed by Richard H Fallon, “ ‘The Rule of Law’ as a Concept in Constitutional Discourse” (1997) 97
Columb L Rev 1.
102
Ronald Dworkin, A Matter of Principle (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985).
103
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and applier later deems, potentially arbitrarily, to be correct — rather than a meaning
that resides in the law itself. Law would not rule; it would have no independent
meaning. The lawmaker and applier would rule, arbitrarily, without independent check
by the law itself.
I do not imagine that the separation of powers doctrine is controversial in
principle in many common law jurisdictions. I do, though, ask what that separation
really requires in terms of constitutional dialogue. In particular, does the separation of
powers require only that the identity of the individuals who make and apply law be
separate and different? Or does it require that their perspectives or mind-sets are also
separate and different?
It seems to me that the normative constitutional health of any government is
improved by the different branches of government which exercise public power thinking
and speaking in different languages. We want institutions thinking both abstractly about
the formulation of general policy and legal principles and contextually about how those
principles apply, and should apply, to the messy reality of specific facts of particular
cases. Each perspective checks the other.
And here, finally, is my link between constitutional dialogue and the rule of law.
Try to conceive of a constitutional system in which the executive, legislature and
judiciary all speak the same language — all have the same mind-set, the same
prejudices and assumptions and the same biases — all think and approach legal and
policy issues in exactly the same way. Hypothetically, and normatively, would that be
a constitutional problem?
It could be said that such a situation would have the advantage of efficiency. All
the branches of government would understand each other well. But, in this hypothetical
extreme, I would worry about a uniform mind-set across all branches of government.
The great advantage of the common law focus on individual cases is the cross-check
it provides on the generality of legislation — by examining the effect of generally drafted
law in specific factual circumstances. By doing justice in the individual case, courts test
the formulation of legislation and themselves formulate the common law. And the
legislature can override an individual case in the interests of the greater good of a
general rule. Over time, through the iteration of such constitutional dialogue, we
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generate better law and policy benefitting from the different perspectives of our
different branches of government.
But if all branches approach issues in the same way, then laws and policies,
including constitutional law, would not benefit from such cross-checking. There would
be little point in constitutional dialogue. Why need the judiciary raise its voice to the
executive or the legislature if they have the same view?
This is my contention: the separation of powers and the rule of law require that
constitutional dialogue should be conducted in different languages. In my hypothetical
scenario, the same individuals would not be interpreting and applying the law as those
who make it. But if they share the same biases, assumptions, perspective and
prejudices — if they speak the same language — then they may as well be the same.
I suggest that would be contrary to the rule of law. Not only do we need our legislators
and judges to be different people but we also need them to think differently. Otherwise,
it would not be the law which rules. It would be the common perspective, language or
culture — the “ruling” culture.
The genius of the common law system lies not in the spirit of Montesquieu’s
laws that we have different people or different institutions making and applying law. It
is that we juxtapose in these institutions people who think in terms of generic principle
and others who think in terms of the justice of the individual case. Together, the
dialogue between these perspectives jointly contributes to the health of our
constitutional common law systems.104 Yes, it helps efficiency if the different branches
of government understand each other. But it would not likely constrain the potential
abuse of coercive power, if they understand each other so well they lose their own
language and perspective.
On this account, it is not constitutional dialogue which justifies the judicial voice.
But the need for constitutional dialogue, between the different languages we choose
to privilege in the exercise of power, does justify the judicial voice, if we are committed
to the rule of law and separation of powers.

104

See Joseph (n 4 above).
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LIBERDADE DE PENSAMENTO: LIMITES LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS

FREEDOM OF THOUGHT: LEGAL AND JURISPRUDENTIAL LIMITS
Alexandre Augusto Arcaro105
Carolina Rezende106
Rafael Depieri107

RESUMO: O presente trabalho tem como escopo fomentar o debate teórico e
aprofundar a compreensão sobre a liberdade de pensamento e sua manifestação.
Para tanto, será abordado os aspectos de sua positivação e limites, o posicionamento
de nosso Tribunal Constitucional em casos concretos. Ademais, também será
realizada uma abordagem sobre a liberdade de expressão e o discurso do ódio,
analisando a dicotomia entre este direito e seus reflexos nos grupos sociais
suscetíveis a esta espécie de manifestação.
PALAVRAS-CHAVE: Liberdade de pensamento. Expressão. Discurso do Ódio.
ABSTRACT: The present work has as scope to foment the theoretical debate and to
deepen the understanding on the freedom of thought and its manifestation. In order to
do so, we will address the aspects of its positivization and limits, the positioning of our
Constitutional Court in concrete cases. In addition, an approach will also be carried out
on freedom of expression and hate speech, analyzing the dichotomy between this right
and its reflexes in the social groups susceptible to this kind of manifestation.
KEYWORDS: Freedom of thought. Expression. Hate Speech.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com o Código Civil de 2002 (CC/02), adquire-se a personalidade civil
com o nascimento com vida, tornando-se apto desde então a defender o que lhe é
próprio, como sua integridade física ou corporal (como vida, corpo, seus órgãos, voz,
imagem, liberdade, identidade, alimentos etc.), intelectual (como a liberdade de
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pensamento, autoria científica, artística e intelectual etc.) e moral (como a honra,
segredo pessoal ou profissional, privacidade, imagem, opção religiosa, sexual etc.).
Neste estudo, interessam-nos mais diretamente alguns direitos do segundo
grupo, em especial a liberdade de pensamento – e as liberdades de informação,
opinião, expressão e imprensa, como liberdades naquele inseridas e essenciais para
que àquele se dê maior concretude.
Será discutido, ainda, os limites impostos a esse direito, que não se pretende
absoluto, a questão do discurso de ódio e, por fim, de forma a melhor delimitar a
maneira pela qual os limites têm sido delineados, serão apreciadas algumas decisões
jurisprudenciais.

2. POSITIVAÇÃO

As experiências históricas vivenciadas por grande parte do mundo na primeira
metade do século XX, em especial na Segunda Guerra Mundial, culminaram na
elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948 e outros
documentos que se seguiram a ela, tratando da temática dos direitos humanos –
inclusive o direito à liberdade de pensamento.
A Declaração Universal de Direitos Humanos abordou a liberdade de
pensamento em seu artigo XVIII e as liberdades de expressão e opinião em seu artigo
XIX. O Pacto Internacional de Direito Civis e Políticos (PIDCP), aprovado em 1966
pela Assembleia Geral das Nações Unidas, e internalizado pelo Decreto nº 592, de 6
de julho de 1992, traz também em seus artigos 18 e 19 garantias a esses direitos.
No plano regional, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 1969
– também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica –, internalizada pelo
Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992, também dispõe a respeito (art. 13).
No plano nacional, a censura e repressão experimentados durante o período
ditatorial motivou a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil,
em 1988 (CRFB/88). A nova Carta Magna ficou conhecida como Constituição Cidadã
justamente pelas garantias democráticas advindas com esse novo documento, dentre
os quais a garantia à liberdade de pensamento e outras dela decorrentes. A seguir,
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extraímos textualmente algumas passagens em que o direito aqui abordado é tratado
na CRFB/88.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo
vedado o anonimato;
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional
ao agravo, além da indenização por dano material, moral
ou à imagem;
IX - é livre a expressão da atividade intelectual,
artística, científica e de comunicação, independentemente
de censura ou licença;
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao
exercício profissional;

Disciplinando a respeito da educação, a CRFB/88 mantém a mesma linha:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios:
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar o pensamento, a arte e o saber;

Ao tratar da comunicação social, em seu capítulo V, a Constituição assim
determina:

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação,
a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo
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ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o
disposto nesta Constituição.
§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza
política, ideológica e artística.

3. LIBERDADES INERENTES E CONEXAS

Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten,
sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten.
Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen
mit Pulver und Blei: Die Gedanken sind frei!108
Os pensamentos são livres, quem pode adivinhá-los?
Eles voam como sombras noturnas.
Ninguém pode conhecê-los, ninguém pode neles atirar
com pólvora e chumbo: Os pensamentos são livres!

O pensamento é livre e flui sem que se possa sob ele ter qualquer controle. O
que se pretende defender, ao estipular a liberdade de pensamento, portanto, não pode
ser o pensamento em si, mas sua exteriorização, que é efetivamente o que estipula a
CRFB/88 em seu art. 5º, IV, que diz estabelece ser livre a manifestação do
pensamento.
A proteção a essa exteriorização pode ser observada, a um só tempo, segundo
dois pontos de vista: por um lado, permitir a exteriorização seria permitir que outras
pessoas pudessem ter acesso às ideias e opiniões ali expressadas e, com isso, ter
insumos para produzir novos conhecimentos – diz-se, afinal, que somos “anões em
ombros de gigantes”109, ou seja, que nosso conhecimento hoje produzido só é
possível porque outros o antecederam; por outro ponto, garantir a manifestação do
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pensamento seria essencial para estimular o processo democrático de divulgação de
fatos e versões.
O filósofo Immanuel Kant, ao se debruçar sobre a análise da razão,
especialmente em sua obra Crítica da Razão Pura (1782; 1786), propõe um espaço
de liberdade ou de crítica como condição para realmente começar a pensar. Para o
autor, a questão não estaria no conteúdo do pensamento, prescrições ou fórmulas de
fé, mas, antes, em abrir um espaço para que o pensamento comece realmente a
pensar, e a pensar diferentemente das regras impostas, que fixam ou contraem o
pensamento a determinados fins. Assim, para dar início ao bom uso da razão, a um
pensamento maior ou crítico, o governo e a religião não podem interferir no movimento
do próprio pensamento.
Nesse sentido, o filósofo, em outra obra, A Paz Perpétua e outros Opúsculos
(2004), nos acrescenta:
A liberdade de pensar contrapõe-se, em primeiro
lugar, a coação civil. Sem dúvida, há quem diga: a
liberdade de falar ou de escrever pode-nos ser tirada 110por
um poder superior, mas não a liberdade de pensar. Mas
quanto e com que correcção pensaríamos nós se, por
assim dizer, não pensássemos em comunhão com ou
outros, a quem comunicamos os nossos pensamentos e
eles nos comunicam os seus! Por conseguinte, pode muito
bem dizer-se que o poder exterior, que arrebata aos
homens a liberdade de comunicar publicamente os seus
pensamentos, lhes rouba também a liberdade de pensar: o
único tesouro que, apesar de todos os encargos civis,
ainda nos resta e pelo qual apenas se pode criar um meio
contra todos os males desta situação. [grifos no original]
(KANT, 2004, p. 52)

A doutrina brasileira distingue as liberdades de pensamento, de informação, de
opinião, de expressão e de imprensa, estabelecendo a liberdade de pensamento
110
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como gênero do qual se extrai as demais espécies de liberdade, razão pela qual fazse necessário melhor delinear cada qual dessas liberdades, inerentes – já que
intimamente unidas àquela – e conexas entre si.
A liberdade de informação diz respeito ao direito individual de comunicar
livremente fatos e ao direito difuso de ser deles informado. É fora de dúvida, porém,
que a informação, para ser considerada como tal, não pode prescindir da verdade –
conforme melhor será explicado adiante, quando da discussão dos limites impostos a
esses direitos.
A liberdade de expressão, por sua vez, destina-se a tutelar o direito de externar
ideias, opiniões, juízos de valor e qualquer outra manifestação do pensamento
humano. Constitui direito fundamental de dupla dimensão: individual, relacionada à
autonomia da vontade, e de cunho coletivo, direcionada à participação no debate
público – sendo ambas essenciais à manutenção do pluralismo político e do próprio
regime democrático.
Nesse sentido, Paula Ligia Martins (2009) ensina que

a liberdade de expressão é um direito individual que
também possui um aspecto coletivo na medida em que só
pode vigorar em um ambiente plural e diverso, em que
todos possam receber informação e acessar aos meios de
comunicação sem qualquer discriminação, e em que a
denúncia fundada e responsável, e mesmo a crítica dura
são garantias inderrogáveis. [...].
E, também, Alexandre de Moraes: “Proibir a livre manifestação do pensamento
é pretender alcançar a proibição ao pensamento e, consequentemente, obter a
unanimidade autoritária, arbitrária e irreal.” (MORAES, p. 141)
A proteção constitucional à liberdade de manifestar o pensamento engloba não
só o direito de se expressar oralmente ou por escrito, mas, também, o direito de ouvir,
assistir e ler. Consequentemente, será inconstitucional a lei ou ato normativo que, por
exemplo, venha a proibir a aquisição ou o recebimento de jornais, livros, periódicos, a
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transmissão de notícias e informações, seja pela imprensa falada, seja pela imprensa
televisiva.
Além das expressões liberdade de informação e liberdade de expressão, há
ainda uma terceira locução que se tornou tradicional no estudo do tema e que tem
também assento constitucional: a liberdade de imprensa.
A liberdade de imprensa expressa a capacidade de se publicar, através de
meios de comunicação em massa, informação ou opinião. A expressão designa a
liberdade reconhecida (na verdade, conquistada ao longo do tempo) aos meios de
comunicação em geral (não apenas aos impressos, como o termo poderia sugerir) de
comunicarem fatos e ideias, estando em certa medida relacionada tanto à liberdade
de informação como à de expressão.
Essas liberdades inerentes à liberdade de pensamento constituem um dos
fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e compreende não somente
as informações em geral, e não apenas aquelas consideradas como inofensivas,
indiferentes ou favoráveis, mas também (e esse é o motivo de existir uma garantia
constitucional a essa liberdade), as que possam causar transtornos, resistência, ou vir
a inquietar pessoas, pois a Democracia somente existe baseada na consagração do
pluralismo de ideias e pensamentos, da tolerância de opiniões, sendo essencial o
espírito aberto ao diálogo.

3. LIMITES

Embora consignado enquanto direito fundamental, a liberdade de informação,
como a de expressão, e bem assim a liberdade de imprensa, não são direitos
absolutos, encontrando limites na própria Constituição.
O art. 5º, em seu inciso IV, determina que é livre a manifestação do
pensamento, mas traz consigo um limite: proibição do anonimato. Isto significa dizer
que aquele que manifestar seu pensamento deve identificar-se. Tal necessidade
decorre da possível responsabilização na órbita jurídica que pode advir do exercício
da liberdade de pensamento.
Nesse sentido, nos explica Moraes que:
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A proibição do anonimato é ampla, abrangendo
todos os meios de comunicação (cartas, matérias
jornalísticas, informes publicitários, mensagens na internet,
notícias radiofônicas ou televisivas, por exemplo). Vedamse, portanto, mensagens apócrifas, injuriosas, difamatórias
ou caluniosas. A finalidade constitucional é destinada a
evitar manifestação de opiniões fúteis, infundadas,
somente com o intuito de desrespeito à vida privada, à
intimidade, à honra de outrem; ou, ainda, com a intenção
de subverter a ordem jurídica, o regime democrático e o
bem-estar social. (MORAES, p. 141-142)

No mesmo sentido, José Ferraz Filho:

O direito de expressar o pensamento sobre qualquer
tema é pressuposto da vida democrática. Assim como a
sociedade vive e se atualiza na informação – escrita, falada
ou gesticulada –, aquele que traz a informação deve
aparecer. O espaço público exige informação, mas ao
mesmo tempo exige transparência, sem a qual a interação
se mostraria pobre e desonesta. A transparência – falta de
anonimato – e a informação – viabilizada pela liberdade de
expressão

–

são

requisitos

fundamentais

para

a

democracia e para a constituição da sociedade política. Na
esfera civil, o anonimato desqualifica qualquer informação
e a torna descartável, por mais verdadeira que pareça.
(FERRAZ FILHO, p. 18)

O respeito a outros direitos da personalidade, como a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas, tidos como invioláveis pela própria
Constituição (art. 5º, X), também funciona como limite à liberdade de expressão.
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A proteção à infância e à adolescência (art. 2º, XV) também importa em um
limite à divulgação de fatos, imagens e notícias que possam comprometer a integral
proteção dispensada a esses indivíduos.
Ainda, no caso específico de rádio, televisão e outros meios eletrônicos de
comunicação social, o art. 221 traz uma lista de princípios que devem orientar sua
programação.
Além desses limites explícitos na Constituição, há outros que podem ser, com
facilidade, considerados imanentes.
Em relação à liberdade de informação, já se destacou que a divulgação dos
fatos, para que receba a proteção constitucional, deve pautar-se em acontecimentos
verdadeiros. É da circunstância de destinar-se a dar ciência da realidade que decorre
a exigência da verdade – que, a bem da verdade, é um requisito interno mais do que
um limite. Isso porque só se estará diante de informação – digna, portanto, de proteção
–, quando se tratar de eventos reais, reais, ainda que possam ser considerados como
desagradáveis ou mesmo penosos para determinados indivíduos.
O requisito da verdade, contudo, deve ser compreendido do ponto de vista
subjetivo, equiparando-se à diligência do informador, a quem incumbe apurar de forma
séria os fatos que pretende tornar públicos. Logo, o evento deve ser verdadeiro, ainda
que sobre ele se admita variadas e até antagônicas e diferentes interpretações, que
estão subordinadas a um juízo de plausibilidade e ao ponto de observação de quem
a divulga. Para haver responsabilidade, portanto, é necessário que haja clara
negligência na apuração do fato ou dolo na difusão da falsidade.
Não observados os limites impostos à livre manifestação do pensamento,
estarão os indivíduos que se excederem na manifestação sujeitos a responsabilidade
civil e criminal. Além disso, o ofendido terá direito de resposta. É o que disciplina o art.
5º, inciso V da CRFB/88:

Art. 5º, V - é assegurado o direito de resposta,
proporcional ao agravo, além da indenização por dano
material, moral ou à imagem;
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Atente-se, porém, que as limitações à livre manifestação do pensamento não
podem gerar a censura, que é o controle estatal realizado sobre o conteúdo da
mensagem antes de sua publicação, divulgação ou circulação, sendo, inclusive,
expressamente vedada pelo constituinte, como corolário da Democracia:

CRFB/88, art. 220, § 2º É vedada toda e qualquer
censura de natureza política, ideológica e artística.

Luís Roberto Barroso, em parecer sobre o tema, quando ainda atuava como
advogado, desenvolveu um conjunto de parâmetros que se destinam a mapear o
caminho a ser percorrido pelo intérprete, diante do caso concreto que leve o julgador
a ponderar alguns elementos a fim de decidir a respeito da liberdade de manifestação
do pensamento, qual seja: a.) A informação que goza de proteção constitucional é a
informação verdadeira; b.) O meio empregado na obtenção da informação deve ser
lícito: Assim, caso se tenha tido acesso à informação mediante cometimento de um
crime, sua divulgação não será legítima; c.) Personalidade pública ou estritamente
privada da pessoa objeto da notícia: As pessoas que ocupam cargos públicos têm o
seu direito de privacidade tutelado em intensidade mais branda, vez que o controle do
poder governamental e a prevenção contra a censura ampliam o grau legítimo de
ingerência na esfera pessoal da conduta dos agentes públicos. O mesmo vale para
as pessoas notórias. como artistas, atletas, modelos e pessoas do mundo do
entretenimento, que teriam um espectro de exposição de suas vidas alargado em
relação a personalidades estritamente privadas; d.) Local da ocorrência do fato: Os
fatos ocorridos em local reservado têm proteção mais ampla do que os acontecidos
em locais públicos; e.) Natureza do fato: Há fatos que são notícia, independentemente
dos personagens envolvidos, como os acontecimentos da natureza (tremor de terra,
enchente), acidentes automobilísticos, incêndio, desabamento, assim como crimes
em geral, sendo passíveis de divulgação por seu evidente interesse jornalístico, ainda
que sua simples divulgação exponham a intimidade, a honra ou a imagem de pessoas
neles envolvidos; f.) Existência de interesse público na divulgação em tese: A regra é
que o interesse público na divulgação de qualquer fato (verdadeiro) é presumida.
Assim, caberá ao interessado na não divulgação demonstrar que, em determinada
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hipótese, existe um interesse privado excepcional que sobrepuja o interesse público
residente na própria liberdade de expressão e de informação; e g.) Preferência por
sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação: O uso
abusivo da liberdade de expressão e de informação pode ser reparado por
mecanismos diversos, que incluem a retificação, a retratação, o direito de resposta, a
responsabilização civil ou penal e a interdição da divulgação. Somente em hipóteses
extremas a última possibilidade (proibição prévia da divulgação) deve se dar.
Em suas palavras:

Na verdade, tanto em sua manifestação individual.
como especialmente na coletiva, entende-se que as
liberdades de informação e de expressão servem de
fundamento para o exercício de outras liberdades, o que
justifica uma posição de preferência - preferred positionem relação aos direitos fundamentais individualmente
considerados. Tal posição, consagrada originariamente
pela Suprema Corte americana, tem sido reconhecida pela
jurisprudência do Tribunal Constitucional Espanhol e pela
do Tribunal Constitucional Federal alemão. Dela deve
resultar a absoluta excepcionalidade da proibição prévia de
publicações, reservando-se essa medida aos raros casos
em que não seja possível a composição posterior do dano
que

eventualmente

seja

causado

aos

direitos

da

personalidade. A opção pela composição posterior tem a
inegável vantagem de não sacrificar totalmente nenhum
dos valores envolvidos, realizando a ideia de ponderação.
(BARROSO, 2004)

Concluímos a parte teórica e legal, portanto, com a percepção de que a
liberdade de pensamento é, em verdade, o direito à exteriorização do pensamento,
bem como de sua não manifestação, caso assim o deseje – afinal, o silêncio também
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comunica – afinal, há verdadeira impossibilidade de se obrigar um sujeito a manifestar
pensamento congruente ao desejado pelo Estado ou qualquer outro sujeito.
Dentro da perspectiva da exteriorização, a liberdade de expressão engloba a
manifestação verbal, corporal e simbólica. Assim, pode-se entender a liberdade de
pensamento como sendo o direito que todo homem tem de exteriorizar seu
pensamento, utilizando-se de qualquer meio ou forma sem restrição, desde que não
cause danos ao terceiro.
Entendido seus contornos, passemos ao posicionamento do Supremo Tribunal
Federal (STF) a respeito.

4. POSICIONAMENTO DO STF FRENTE À QUESTÃO DA LIBERDADE DE
PENSAMENTO

Evidentemente que a Liberdade de Pensamento não é um tema que o STF
ignora ou decide de forma arbitrária na maior parte de suas decisões. Via de regra, tal
circunstância se apresenta em situações com grandes movimentos públicos ou
assertivas jornalísticas. Nota-se que há, entretanto, uma linha mestra que guiam os
jugados, desde o nascimento das disposições constitucionais, que se propõem a
garantir a liberdade dos cidadãos, ou seja, aquelas que afastam qualquer tipo de
repreensão ou censura.
Antes de passar propriamente ao tema, vale recapitular os principais elementos
acerca do embasamento legal ou, mais precisamente, constitucional, para a proteção
da liberdade de pensamento e do que se trata uma ação de Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental, posto que esse é, via de regra, o remédio
jurídico mais eficaz para tratar de questões que atinjam o Direito ora eleito para o
presente estudo.

4.1. DA CAPITULAÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE PENSAMENTO

Em que pese já se tenha tratado exaustivamente do assunto, importa destacar
que, no âmbito das decisões do STF, os incisos IV e XVI do artigo 5º da Constituição
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Federal, podem ser considerados complementares para compreender a liberdade na
manifestação de pensamento.
O inciso IV traz uma dicção inafastável de que nenhuma pessoa pode ser
cerceada em sua expressão própria de pensamento. Por outro lado, está vinculado
de forma quase indissociável, especialmente, quando se tratam de precedentes
judiciais, o inciso XIV, pois trata-se da forma, por excelência, do mecanismo pelo qual
os cidadãos expõem seus pensamentos.
Vale, ainda, destacar que por força das novas tecnologias, que colocaram nas
mãos dos cidadãos instrumentos capazes de externar suas opiniões com
possibilidade de largo alcance, o inciso XVI do artigo 5º, ganhou um equivalente.
Agora, faz-se necessário que a corte maior do Brasil se posicione em relação à
liberdade de pensamento apresentada em novos suportes que não mais apenas os
discursos inflamados abertos a público ou as manifestações com grande soma de
pessoas.

4.2. DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
(ADPF)

A arguição de descumprimento de preceito fundamental está prevista no §1º do
artigo 102 da Constituição Federal de 1988, que estabelece:

§ 1º A arguição de descumprimento de preceito
fundamental,

decorrente

desta

Constituição,

será

apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.

O que há de mais importante para se compreender em relação à ADPF é que
se trata de uma modalidade de controle constitucional, sendo a regulamentação do
referido artigo realizada pela Lei 9.882/99. Esse diploma legal prevê a possibilidade
de ser distribuída como ação autônoma para evitar ou reparar lesão a preceito
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fundamental, resultante de ato do Poder Público, ou para demonstrar uma divergência
jurisprudencial que seja afeta à aplicação do preceito fundamental.
Preceitos fundamentais, nas palavras do Professor Juvenal Faria, citado na
obra de Pedro Lenza são:

normas qualificadas, que veiculam princípios e
servem de vetores de interpretação das demais normas
constitucionais, por exemplo, os princípios fundamentais
do Título I (arts. 1º ao 4º); os integrantes da cláusula pétrea
(art. 60, § 4º); os chamados princípios constitucionais
sensíeveis (art. 34, VII); os que integram a enunciação dos
direitos e garantias fundamentais (Título II); os princípios
gerais da atividade econômica (art. 170) etc.
Em relação ao presente estudo é o que basta para compreender que o Direito
à Liberdade de Pensamento está abrigado por tal remédio jurídico e, face à evidente
restrição que o ferimento de tal Direito gera, é a forma mais imediata de conhecer
como o STF, ou seja, a Corte Brasileira tem se posicionado.

4.3.

PRECEDENTES

HISTÓRICOS

DO

STF

SOBRE

LIBERDADE

DE

PENSAMENTO

Antes de adentrarmos a investigação de como o STF tem se posicionado
hodiernamente sobre a questão da Liberdade de Pensamento, importa buscar algum
histórico mais remoto sobre os posicionamentos iniciais desse importante Direito para
que se compreenda se há coerência entre os julgamentos e se houve, eventualmente,
aceitável mudança de direcionamento com fundamento sólido ou se os últimos passos
do STF se deram em direção de situações circunstanciais decorrentes de certa
arbitrariedade e motivações não ambientadas no universo do Direito e da Legalidade.
Cita-se abaixo dois julgados, sendo o primeiro uma verdadeira pedra angular
para a construção de uma linha de raciocínio em defesa da Liberdade de Pensamento,
qual seja o Habeas Corpus (HC) 4781, julgado em 05 de abril de 1919.
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E, ato contínuo, traz-se um precedente mais recente, porém de suma
importância para a continuidade do tema em testilha, uma Ação Direita de
Inconstitucionalidade (ADI), julgada em 08 de junho de 2007.

4.3.1. Habeas Corpus N. 4.781

O conhecido jurista Ruy Barbosa impetrou o HC 4.781 perante o STF para si e
outros notórios juristas e pessoas que o acompanhavam em sua postura política para
que

pudessem no Estado da Bahia e principalmente na
cidade de São Salvador, sua capital, reunir-se todos, em
comícios, nas praças públicas, ruas, teatros e quaisquer
outros recintos, onde manifestem, livremente, seus
pensamentos e opiniões, ameaçados como se acham
todos, de sofrer violências e impedidos e coagidos como
estão, por abusos de autoridade dos poderes públicos do
Estado, representados por sua polícia. (STF, 1919, online)

Em que pese o ponto fulcral desse julgamento tenha muita relação com o
Direito de as pessoas poderem se reunir pacificamente em locais abertos a públicos,
tal qual está insculpido no inciso XIV do Artigo 5º da Constituição Federal, que não
exatamente a previsão capitulada inicialmente para compreender o direito à liberdade
de pensamento, a decisão inaugura importante paradigmas que embasam a
jurisprudência atual, posto que o Direito de reunião das pessoas é um importante fator
para a manifestação de pensamento.
No antigo caso apresentado, a questão versava sobre a proibição do grupo
impetrante se reunir para tratar de questões políticas relativas à candidatura à
Presidência da República, sendo que, em dado momento, os mesmo foram retirados
a tiros pela polícia e, na sequência, foi publicado no Jornal do Comércio de Salvador
a proibição para futuros encontros:
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3.º como se vê de um telegrama do dia 26, publicado
no Jornal do Comércio desta Capital, o chefe de Polícia, de
certo com ciência e aquiescência do governador do Estado,
suprimiu as liberdades de reunião e de pensamento,
garantidas pelos parágrafos oitavo e duodécimo do art. 72
da Constituição Federal. Eis, de fato, os termos do referido
despacho telegráfico: ‘Em vista da lamentável ocorrência
de ontem, o chefe de Polícia, dr. Alvaro Cóva, resolveu
proibir o meeting, anunciado para hoje, em que queria falar
o dr. Guilherme de Andrade, em favor do senador Epitácio
Pessoa, também quaisquer outros que forem anunciados’.

Como resultado, o STF decide:

Considerando que em qualquer assunto é livre a
manifestação de pensamento pela imprensa ou pela
tribuna, sem dependência de censura, respondendo cada
um pelos abusos que cometer, nos casos e pela forma que
a lei determina. (Art. supra citado, § 12).
(...)
Acordam em Supremo Tribunal Federal, nos termos
supra, conceder a presente ordem de habeas corpus ao sr.
senador Ruy Barbosa e a todos os indivíduos mencionados
nominalmente na petição de fls. 2 e no princípio deste
Acórdão, para que possam exercer, na capital do Estado
da Bahia e em qualquer parte dele, o direito de reunião, e
mais, publicamente, da palavra nas praças, ruas, teatros e
quaisquer recintos, sem obstáculos de natureza alguma, e
com segurança de suas vidas e pessoas, realizando os
comícios que entenderem necessários e convenientes à
propaganda da candidatura do impetrante à sucessão do
Presidente da República, sem censura e sem impedimento
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de qualquer autoridade local ou da União.

A leitura desse precedente é importante, pois atribui grande valor à liberdade
de pensamento, superando questões políticas atinentes à época e estabelecendo uma
diretriz à corte máxima do país de garantir que os cidadãos possam ter a liberdade de
se expressarem.

4.3.2. ADI 1969-4 DF

No mesmo toar da decisão anterior, a ADI em questão demonstra o
posicionamento do STF, mantido, no norte de afastar restrições à liberdade de
expressão, efetivando o direito dos cidadãos de se reunirem para manifestar seu
posicionamento.
A ação foi proposta em 1999 por Partido dos Trabalhadores – PT,
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG, Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE e a Central Única dos
Trabalhadores – CUT, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do Decreto
distrital 20.089, de 15 de março de 1999, (fls. 15- 16), que disciplina as manifestações
públicas em locais especificados por ela própria.
No precedente em questão, em exame perfunctório quanto ao caso em si, mas
profundo quanto ao Direito atingido, o Ministro Ricardo Lewandowski cita o
constitucionalista Konrad Hesse em importante passagem de seu voto e depois revela
o posicionamento do Ministro Marco Aurélio no exato mesmo sentido, sendo o que
interessa a esse estudo e por isso é abaixo reproduzido:

Konrad Hesse, a propósito, observa que o direito
dos cidadãos de se reunirem pacificamente e sem armas
encontra-se intimamente ligado à liberdade de expressão,
registrando que a “formação de opinião ou formação
preliminar

de

vontade

política,

pressupõe

uma

comunicação que se consuma, em parte essencial, em
reuniões. (STF, 2007, online)
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O Ministro Marco Aurélio, nessa mesma linha, para fundamentar a concessão
da medida liminar no presente caso, assentou que “o direito de reunião previsto no
inciso XVI está associado umbilicalmente a outro da maior importância em sociedades
que se digam democráticas: o ligado à manifestação de pensamento” (fl. 83).
Veja-se que nessa passagem, os Ministros fazem a conexão natural com o
direito à liberdade de pensamento para afastarem uma norma que se propõe a limitar
o exercício da liberdade de expressar – no caso, em público – um determinado ponto
de vista.

5. O STF DE HOJE E A LIBERDADE DE PENSAMENTO

Evidentemente que existem muitas outras decisões em diversos âmbitos que
tratam do direito de liberdade de pensamento, mas a eleição das duas acima
comentadas são no intuito de resgatar momentos políticos que tratam de
manifestações ideológicas e políticas, pois são esses os assuntos que direcionarão a
compreensão da atual postura do STF frente à liberdade de pensamento.
Nesse sentido, mais duas decisões atuais evidentemente emblemáticas são
comentadas para que se possa trazer uma conclusão crítica sobre o tema.

5.1. DA DECISÃO DO STF SOBRE A MARCHA DA MACONHA

Seguindo a mesma linha do estudo sobre a liberdade de pensamento e
expressão apresentada nos precedentes acima, analisa-se o caso levado ao STF das
decisões que passaram a considerar passível de capitulação penal as reuniões de
pessoas que se manifestarem em favor da descriminalização da maconha.
Sob a relatoria do Ministro Celso de Melo, foi julgado em decisão unânime dos
ministros do STF procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental,
para dar, ao art. 287 do Código Penal, com efeito vinculante, interpretação conforme
à Constituição, “de forma a excluir qualquer exegese que possa ensejar a
criminalização da defesa da legalização das drogas, ou de qualquer substância
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entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos” (STF,
2011).
De acordo com a decisão, fica liberada a realização dos eventos chamados
“Marcha da Maconha”, que reúnem manifestantes favoráveis à descriminalização da
droga. Evidencia-se que os Ministros consideraram os direitos constitucionais de
reunião e de livre expressão do pensamento como superiores a uma suposta apologia
às drogas. Os ministros entenderam ainda que a manifestação livre de pensamento
contrário sobre um determinado fator que tipifica uma ação como crime não se
equipara a um movimento em favor do uso dos entorpecentes por si próprios.
Por mais delicado que seja o assunto, tendo em vista que envolve saúde
pública, nota-se que o STF tomou o cuidado de separar as searas de discussão e em
louvável decisão jurídica classificou o tema no campo de assegurar direito da
personalidade e não o flexionou a ponto de seguir uma ideologia conservadora que
elegeria materiais jurídicos capazes de justificar a proibição das manifestações sociais
legítimas.
Vale agora reproduzir algumas passagens da decisão sobre o tema abordado:
Cita o relator, Ministro Celso de Mello:

Tenho para mim, Senhor Presidente, que o Supremo
Tribunal Federal defronta-se, no caso, com um tema de
magnitude inquestionável, que concerne ao exercício de
duas das mais importantes liberdades públicas – a
liberdade de expressão e a liberdade de reunião – que as
declarações constitucionais de direitos e as convenções
internacionais – como a Declaração Universal dos Direitos
da Pessoa Humana (Artigos XIX e XX), a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (Arts. 13 e 15) e o
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigos
19 e 21) – têm consagrado no curso de um longo processo
de desenvolvimento e de afirmação histórica dos direitos
fundamentais titularizados pela pessoa humana. [grifo
nosso]
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Depois, o Ministro Ayres Brito menciona:

A liberdade de expressão é a maior expressão da
liberdade. E essa liberdade é tonificada quando exercitada
gregariamente, conjuntamente, enturmadamente, porque a
dignidade da pessoa humana não se exaure no gozo de
direitos rigorosamente individuais, mas de direitos que são
individuais,

porém

coletivamente

experimentados,

coletivamente exercidos.
(...)
Vale dizer, é o que se extrai do voto do Ministro
Celso de Mello. É lícito discutir qualquer tema; não é ilícito
discutir nenhum tema. Nem mesmo os temas penalmente
ilícitos. Tudo é franqueado ao ser humano.

E prossegue:
O art. 220 é de instantânea observância quanto ao
desfrute

das

liberdades

de

pensamento,

criação,

expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem
pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da
aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma
CF: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do
direito de resposta (inciso V); direito a indenização por
dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra
e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de
qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso
XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação,
quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV).
Lógica diretamente constitucional de calibração temporal
ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos
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de

dispositivos

mencionados

constitucionais

incisos do

art.

(o
5º).

art.

220

Noutros

e

os

termos,

primeiramente, assegura-se o gozo dos ‘sobredireitos’ de
personalidade em que se traduz a ‘livre’ e ‘plena’
manifestação do pensamento, da criação e da informação.
Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais
situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a
direitos

constitucionais

alheios,

ainda

que

também

densificadores da personalidade humana. Determinação
constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de
certas categorias de direitos subjetivos fundamentais,
porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda
qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do
pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo
cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a
expressão e a informação, seja qual for a forma, o
processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que
a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e
civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e
opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem
deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime
de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito
de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a
posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no
desfrute da plenitude de liberdade de imprensa [grifo
nosso]

Portanto, conforme se depreende do texto da decisão acima, evidencia-se que
o posicionamento do STF segue uma profunda coerência em assumir como baluarte
da República a condição de liberdade de pensamento e em permitir sua expressão.
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5.2. DA DECISÃO DO STF FRENTE À PANFLETAGEM POLÍTICA NAS
UNIVERSIDADE

Seguindo, no mesmo toar, o caso trazido agora é outra ADPF, a de
número 548, ajuizada pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, contra
decisões de juízes eleitorais que determinaram a busca e a apreensão de panfletos e
materiais de campanha eleitoral em universidades e nas dependências das sedes de
associações de docentes, proibiram aulas com temática eleitoral e reuniões e
assembleias de natureza política, impondo a interrupção de manifestações públicas
de apreço ou reprovação a candidatos nas eleições gerais de 2018 em universidades
federais e estaduais.
O embasamento jurídico que lastrearia as medidas dos juízes eleitorais
seria o artigo 37 da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições), in verbis:

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou
permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos
bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas,
pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos,
é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição
de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e
assemelhados.

A procuradora lembra que tais posicionamentos contrariam a
jurisprudência deste Supremo Tribunal pautada na defesa da liberdade de
manifestação do pensamento e de comunicação e exorbitaram “os limites de
fiscalização de lisura do processo eleitoral e afrontaram os preceitos fundamentais já
mencionados, por abstraí-los”.
Em 27 de outubro de 2018 foi deferida a liminar que impedia a limitação
de divulgação eleitoral nas entidades de ensino, com destaque ao seguinte trecho:
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Insista-se: volta-se a norma contra práticas abusivas
e comprometedoras da livre manifestação das ideias, o que
não é o mesmo nem próximo sequer do exercício das
liberdades individuais e públicas.
O uso de formas lícitas de divulgação de ideias, a
exposição de opiniões, ideias, ideologias ou o desempenho
de atividades de docência é exercício da liberdade,
garantia da integridade individual digna e livre, não excesso
individual ou voluntarismo sem respaldo fundamentado em
lei. Liberdade de pensamento não é concessão do Estado.
É direito fundamental do indivíduo que a pode até
mesmo contrapor ao Estado. Por isso não pode ser
impedida, sob pena de substituir-se o indivíduo pelo ente
estatal, o que se sabe bem onde vai dar. E onde vai dar
não é o caminho do direito democrático, mas da ausência
de direito e déficit democrático. Exercício de autoridade
não pode se converter em ato de autoritarismo, que é a
providência sem causa jurídica adequada e fundamentada
nos princípios constitucionais e legais vigentes.

E ainda destaca-se:

Pensamento único é para ditadores. Verdade
absoluta é para tiranos. A democracia é plural em sua
essência. E é esse princípio que assegura a igualdade de
direitos individuais na diversidade dos indivíduos.
Ao se contrapor a estes direitos fundamentais e
determinar providências incompatíveis com o seu pleno
exercício e eficaz garantia não se interpretou a norma
eleitoral vigente. Antes, a ela se ofereceu exegese
incompatível com a sua dicção e traidora dos fins a que se
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destina, que são os de acesso igual e justo a todos os
cidadãos, garantindo-lhes o direito de informar-se e
projetar

suas

ideias,

ideologias

e

entendimentos,

especialmente em espaços afetos diretamente à atividade
do livre pensar e divulgar pensamentos plurais.
Toda forma de autoritarismo é iníqua. Pior quando
parte do Estado. Por isso os atos que não se
compatibilizem com os princípios democráticos e não
garantam, antes restrinjam o direito de livremente
expressar

pensamentos

e

divulgar

ideias

são

insubsistentes juridicamente por conterem vício de
inconstitucionalidade.

Ato contínuo, diante dessa leitura inicial feita pela relatora, em 31 de
outubro de 2018 a Ministra Carmem Lúcia, seguida por todos os demais ministros,
confirma a liminar acima referida e julga procedente a ADPF em questão.
Sobretudo um voto merece destaque na decisão, qual seja o do Ministro
Alexandre de Moraes que faz importantes destaques sobre a liberdade de
pensamento, a seguir reproduzido:

No entanto, não há permissivo constitucional para
restringir a liberdade de expressão no seu sentido negativo,
ou seja, para limitar preventivamente o conteúdo do debate
público em razão de uma conjectura sobre o efeito que
certos conteúdos possam vir a ter junto ao público, em
especial no âmbito universitário, a respeito do qual a Carta
Magna é taxativa ao prever a autonomia universitária e
garantir a “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar,
divulgar o pensamento” e consagrar o “pluralismo de
ideias” (CRFB/88, art. 206 e 207).
E continua:
A censura judicial extrapolou e desrespeitou
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diretamente o princípio democrático, a liberdade de
expressão e a efetividade do debate político universitário,
pois a liberdade política termina e o poder público tende a
se tornar mais corrupto e arbitrário quando pode usar seus
poderes para silenciar e punir seus críticos (RONALD
DWORKIN, O direito da liberdade. A leitura moral da
Constituição norte-americana. Martins Fontes: 2006, p.
319; HARRY KALVEN JR The New York Times Case: A
note on the central meaning of the first amendment in
Constitutional Law. Second Series. Ian D. Loveland: 2000,
capítulo 14, p. 429).
As autoridades públicas não têm, na advertência
feita por DWORKIN, a capacidade prévia de “fazer
distinções entre comentários políticos úteis e nocivos” (O
direito da liberdade. A leitura moral da Constituição norteamericana. Martins Fontes: 2006, p. 326), não sendo lícito
proibir preventivamente a realização de aulas e palestras.
Tanto

a

liberdade

de

expressão

quanto

a

participação política em uma Democracia representativa
somente se fortalecem em um ambiente de total
visibilidade e possibilidade de exposição crítica das
diversas opiniões sobre os governantes ou candidatos ao
mais alto cargo da República, que nem sempre serão
“estadistas iluminados”, como lembrava o JUSTICE
HOLMES ao afirmar, com seu conhecido pragmatismo, a
necessidade do exercício da política de desconfiança
(politics of distrust) na formação do pensamento individual
e na autodeterminação democrática, para o livre exercício
dos direitos de sufrágio e oposição, além da necessária
fiscalização dos órgãos governamentais.
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E cita-se, por fim, um último argumento usado pelo Ministro – que será
curiosamente contrariado pelo próprio ministro em julgado que será a seguir
apresentado:

O

funcionamento

eficaz

da

democracia

representativa exige absoluto respeito à ampla liberdade
de expressão, possibilitando a liberdade de opinião, de
crítica política, a proliferação de informações, a circulação
de

ideias;

antagônicos

garantindo-se,
discursos

portanto,

–

moralistas

os

diversos
e

e

obscenos,

conservadores e progressistas, científicos, literários,
jornalísticos ou humorísticos, pois, no dizer de HEGEL, é
no espaço público de discussão que a verdade e a
falsidade coabitam. [grifo nosso]

Em suma, se vê mais uma vez que o STF segue sua perfeita coerência em
permitir a ampla maturação de pensamento e divulgação de ideais, mesmo que sejam
políticos e, ainda, dentro do mundo acadêmico.

5.3. DA POSTURA DO STF FRENTE À PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTRA
SEUS MEMBROS
Foi denominado de “FakeNews” o inquérito aberto por Dias Toffoli em 14 de
março de 2019 para investigar supostas notícias fraudulentas, denunciações
caluniosas, ameaças e infrações que atingiriam a honra do Supremo Tribunal Federal,
de seus membros e familiares, extrapolando a liberdade de expressão. Vale a leitura
integral da portaria de instalação:

Gabinete da Presidência
PORTARIA GP Nº 69, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
O

PRESIDENTE

DO

SUPREMO

TRIBUNAL

FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o
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Regimento Interno,
CONSIDERANDO que velar pela intangibilidade das
prerrogativas do Supremo Tribunal Federal e dos seus
membros é a atribuição regimental do Presidente da Corte
(RISTF, art. 13, I);
CONSIDERANDO

a

existência

de

notícias

fraudulentas (fake News), denunciações caluniosas,
ameaças e infrações revestidas de animus calumniandi,
diffamandi e injuriandi, que atingem a honorabilidade do
Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares,
RESOLVE, nos termos do art. 43 e seguintes do
Regimento Interno, instaurar inquérito para apuração dos
fatos e infrações correspondentes, em toda a sua
dimensão.
Designo para a condução do feito o eminente
Ministro Alexandre de Moraes, que poderá requerer à
Presidência a estrutura material e de pessoal necessária
para a respectiva condução.

Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
[grifo nosso]

Ressalta-se, ainda, que a justificativa jurídica para instauração do inquérito é o
artigo 43 do Regimento Interno do STF, que estabelece:

Art. 43. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou
dependência do Tribunal, o Presidente instaurará inquérito,
se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição,
ou delegará esta atribuição a outro Ministro.
§ 1º Nos demais casos, o Presidente poderá
proceder na forma deste artigo ou requisitar a instauração
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de inquérito à autoridade competente.
§ 2º O Ministro incumbido do inquérito designará
escrivão dentre os servidores do Tribunal. [grifo nosso]

Pois bem, embora o início do processo tenha ocorrido em março, a repercussão
do caso se deu em abril deste ano, quando uma decisão no âmbito do referido
inquérito exigiu que a revista “Cruzoé” e o site “O Antagonista” retirassem do ar, em
até 72 horas, reportagens que diziam respeito ao presidente da Corte, Dias Toffoli,
supostamente mencionado em um e-mail do empresário e delator na Operação Lava
Jato, Marcelo Odebrecht. Na ocasião, segundo as reportagens, ele ocupava o cargo
de ministro da Advocacia Geral da União (AGU) no governo Lula (PT). E o trecho
decupado para a matéria mencionava “Afinal vocês fecharam com o amigo do amigo
de meu pai?”, quem, segundo o delator, era o Ministro Dias Toffoli.
A decisão supracitada foi expedida pelo Ministro Alexandre de Moraes, relator
do inquérito, que no dia seguinte autorizou a Polícia Federal a realizar buscas e
apreensão contra quatro pessoas, entre elas, o candidato ao governo do Distrito
Federal nas últimas eleições, Paulo Chagas (PRP).
Segundo o Ministro Alexandre de Moraes descreve na referida decisão,

(...) conforme tive oportunidade de enfatizar em
diversos casos submetidos à minha relatoria, eventuais
abusos porventura ocorridos no exercício da liberdade de
expressão são passíveis de exame e apreciação pelo
Poder Judiciário, com a cessação das ofensas e direito de
resposta (Rcl 33.040, Dje de 18/2/2019; Rcl 31.858, Dje de
26/9/2018; Rcl 31.130, Dje de 29/8/2018; Rcl 30.203, Dje
de 30/4/2018). É exatamente o que ocorre na presente
hipótese, em que há claro abuso no conteúdo da matéria
veiculada, ontem, 12 de abril de 2019, pelo site O
Antagonista e Revista Crusoé, intitulada “O amigo do
amigo de meu pai”.
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Ocorre que o Ministro classificou como Fake News as publicações dos referidos
veículos informativos porque a Procuradora Geral da República, externou a seguinte
nota:

Ao contrário do que afirma o site O Antagonista, a
Procuradoria-Geral da República (PGR) não recebeu nem
da força tarefa Lava Jato no Paraná e nem do delegado
que preside o inquérito 1365/2015 qualquer informação
que teria sido entregue pelo colaborador Marcelo
Odebrecht em que ele afirma que a escrição ‘amigo do
amigo de meu pai’ refere-se ao presidente do Supremo
Tribunal federal (STF), Dias Toffoli.

Com base nessa informação o Ministro finaliza:

Obviamente,

o

esclarecimento

feito

pela

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA tornam falsas
as afirmações veiculadas na matéria “ O amigo do amigo
de meu pai”, em típico exemplo de fake news – o que exige
a intervenção do Poder Judiciário, pois, repita-se, a plena
proteção constitucional da exteriorização da opinião
(aspecto positivo) não constitui cláusula de isenção de
eventual responsabilidade por publicações injuriosas e
difamatórias, que, contudo, deverão ser analisadas sempre
a posteriori, jamais como restrição prévia e genérica à
liberdade de manifestação (Rcl 33.040, Dje de 18/2/2019;
Rcl 31.858, Dje de 26/9/2018; Rcl 31.130, Dje de
29/8/2018; Rcl 30.203, Dje de 30/4/2018).
Em razão do exposto DETERMINO que o site O
Antagonista e a revista Cruzoé retirem, imediatamente, dos
respectivos ambientes virtuais a matéria intitulada “O
amigo do amigo de meu pai” e todas as postagens
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subsequentes que tratem sobre o assunto, sob pena de
multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cujo prazo
será contado a partir da intimação dos responsáveis. A
Polícia Federal deverá intimar os responsáveis pelo site O
Antagonista e pela Revista CRUSOÉ para que prestem
depoimentos no prazo de 72 horas. [grifo nosso]
O que se deve ter em mente é que, via de regra, um inquérito é a pedido da
PGR. Entretanto no caso em tela, este foi aberto de ofício, com base em artigo do
Regimento Interno do STF. Por esse exato motivo, no dia 16 de abril de 2019 a
Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, promoveu o arquivamento do
inquérito. Em seu ofício ao Ministro Alexandre de Moraes a PGR argumenta:

O

sistema

penal

acusatório

estabelece

a

intransponível separação das funções na persecução
criminal. Um órgão acusa, outro defende e outro julga. Não
admite que o órgão que julgue seja o mesmo que
investigue o caso
(...)
O sistema penal acusatório é uma conquista antiga
das principais nações civilizadas, foi adotado no Brasil há
apenas trinta anos, em outros países de nossa região há
menos tempo e muitos países almejam esta melhoria
jurídica. Desta conquista histórica não podemos abrir mão,
porque ela fortalece a justiça penal.
(...)
nenhum elemento de convicção ou prova de
natureza cautelar produzida será considerada pelo titular
da ação penal ao formar sua opino delicti. Também como
consequência do arquivamento, todas as decisões
proferidas estão automaticamente prejudicadas. (STF,
2019)
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Então no dia 18 de abril de 2019, o Ministro Alexandre de Moraes revogou sua
própria decisão sob o argumento de que o fato narrado nas reportagens é verídico,
conforme se depreende de sua declaração:

Comprovou-se que o documento sigiloso citado na
matéria realmente existe, apesar de não corresponder à
verdade o fato que teria sido enviado anteriormente à PGR
para investigação. Na matéria jornalística, ou seus autores
anteciparam o que seria feito pelo MPF do Paraná, em
verdadeiro exercício de futurologia, ou induziram a conduta
posterior do Parquet; tudo, porém, em relação a um
documento sigiloso somente acessível às partes no
processo, que acabou sendo irregularmente divulgado e
merecerá a regular investigação dessa ilicitude.

A revogação da decisão exarada pelo Ministro Alexandre Moraes se embasa
na proteção à liberdade de expressão. Sobre o tema, vale reproduzir as palavras do
Ministro:
Repudia-se, portanto, as infundadas alegações de
que se pretende restringir a liberdade de expressão e o
sagrado direito de crítica, essencial à Democracia e ao
fortalecimento institucional brasileiro, pois a liberdade de
discussão, a ampla participação política e o princípio
democrático estão interligados com a liberdade de
expressão, em seu sentido amplo, abrangendo as
liberdades de comunicação e imprensa, como destacado
no célebre caso New York Times vs. Sullivan, onde a
Suprema Corte Norte- Americana, afirmou ser “dever do
cidadão criticar tanto quanto é dever do agente público
administrar” (376 US, at. 282, 1964), sendo de absoluta e
imprescindível importância a integral proteção à ampla
possibilidade de realização de críticas contra ocupantes de
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cargos e funções públicas.

E, assim, o Ministro justifica sua mudança de posicionamento em razão de
questões fática, conforme se depreende abaixo:

Posteriormente, informações prestadas pelo MM.
Juiz Federal da 13ª Vara Criminal de Curitiba corroboraram
os esclarecimentos feitos pela PGR, pois o documento
sigiloso citado na reportagem não havia sequer sido
remetido à Procuradoria Geral da República. Somente na
tarde do dia 12 de abril, ou seja, após publicação e ampla
divulgação da matéria, o MPF do Paraná solicitou o
desentranhamento do referido documento e seu envio à
Chefia da Instituição.

A celeuma se findou em parte, pois, em que pese a PGR tenha determinado o
arquivamento do processo, não foi o que aconteceu, após despacho do ministro
Alexandre de Moraes, exarado na primeira quinzena de maio para que a investigação
seja prorrogada por 90 dias, prazo que acaba somente no próximo semestre.
A questão ganhou outro capítulo quando o partido político “Rede
Sustentabilidade” propôs a ADPF nº 572 contra o inquérito em questão como um todo,
indicando a Portaria 69/2019 como ato inconstitucional indicando violação ao princípio
da dignidade humana, legalidade e vedação à existência de tribunais de exceção. Em
suma, sustenta que a Portaria violação à liberdade de expressão e de informação,
ofendendo, pois, o art. 5º, V, X, XIV e art. 220, §1º, da Constituição Federal do Brasil.
Diante desse cenário, a questão das Fake News, que foi inicialmente
investigada em um inquérito, terá seu desfecho em outro expediente: a ADPF
supracitada. Os próximos andamentos serão decisivos, pois a ação irá a plenário em
agosto.
6. A LIBERDADE DE PENSAMENTO E O DISCURSO DO ÓDIO
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Conforme abordado ao longo deste trabalho acadêmico, pode-se perceber que
nosso ordenamento jurídico, em especial, as premissas insculpidas em nossa Carta
Magna entre os direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos, que é livre a
manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, assim como é livre a
expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença, consagrada no artigo 5o, incisos IV e IX,
da CRFB/88.
Todavia, não obstante esta liberdade assegurada pela CRFB/88 em relação a
liberdade de manifestação do pensamento, assim como das atividades do espírito
humano, deve-se ponderar que tais expressões não possuem liberdade irrestrita,
devendo-se ponderar o conteúdo da manifestação realizada.
Para tanto, parte-se de premissas decorrentes da análise do fenômeno
histórico e das tradições culturais e jurídicas de cada povo para que possamos
compreender as distintas justificativas de tratamentos dessemelhantes para situações
que, em tese, podem ser concebidas como similares no discurso da liberdade de
pensamento mas que, por via reversa, podem caracterizar discursos que restringem
e ofendem a dignidade da pessoa humana.
Isto porque, ao analisar o exercício da liberdade de expressão em seu contexto
prático, exsurge o seu exercício direcionado ao discurso do ódio como manifestação
dirigida contra grupos minoritários na sociedade.
Uma vez constatada a possibilidade da liberdade de expressão ser desvirtuada
e direcionada ao discurso do ódio, a sua tutela e garantia passa a ser analisada e
refletida de forma ponderada, haja vista que esta espécie de manifestação almeja
restringir a natureza da pessoa humana e negar um tratamento digno e o exercício da
cidadania de determinadas pessoas.
Por sua vez, deve-se ter em mente que nem todos os Estados e sua percepção
política são idênticas e, desta forma, exsurgem situações que, no exercício da
liberdade de expressão e sua correlata manifestação, exsurjam situações que possam
ser toleradas em determinados locais, ao passo que, via reversa, serão combatidas
em outros.
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A título exemplificativo, Flávio Martins111 esclarece que a proteção dada a
liberdade de expressão é igualmente estendida a todas as pessoas que realizam a
sua manifestação em detrimento da dignidade da pessoa humana de um determinado
grupo social e, desta forma, é concedida a todas as pessoas ou grupos e, neste
contexto, exemplifica discorrendo que este direito é concedido tanto aos que reafirma
direitos como quanto aos que negam direitos a um determinado grupo. Assim, a
liberdade de expressão é conferida aos comunistas e nazistas, a Ku Klux Klan e os
Black Panthes, Martin Luther King, Malcon X, Huey Long e George Wallace, haja vista
que a neutralidade entre distintos posicionamentos é o primeiro e elementar
compromisso do modelo americano.
Ante a evolução dos direitos fundamentais, o exercício da liberdade e a
manifestação de pensamento foram ampliadas, tornando-se mais abrangentes e
reivindicando uma maior esfera de atuação. Em sendo assim, a liberdade se
contrapõe ao autoritarismo, compreendida como a coação imoral e ilegítima e, por
consequência, tem-se a dicotomia analítica entre a liberdade negativa e positiva.
Na linha deste entendimento, Kildare Gonçalves Carvalho 112 leciona que a
liberdade negativa consiste numa visão restritiva dos direitos dos cidadão e está
anelada aos direitos civis, e está representada pela expressão estar livre-de (freedom
of), relacionada à tradição liberal. Por sua vez, a liberdade positiva almeja intensificar
a participação política e está representada na expressão estar-livre-para (freedom to),
vinculada à tradição republicana.
Com efeito, o ordenamento jurídico e suas disposições que garantem a tutela
da liberdade de expressão enquanto direito fundamental devem ser aplicados sem se
olvidar da primazia do princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção aos
demais direitos fundamentais, haja vista que o exercício da livre manifestação de
pensamento pode vir a colidir com demais direitos e garantias fundamentais do
cidadão.
Inserido neste contexto e considerando que a liberdade de expressão não pode
ser concebido como um direito de caráter absoluto, as premissas basilares do direito
e sua aspiração à justiça constituem substrato consistente ao combate do discurso do
111
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ódio, que consiste no discurso de superioridade do emissor em relação a inferioridade
de um indivíduo ou grupo baseadas na intolerância e que podem ensejar atos de
violência ou discriminação destas pessoas113.
O elemento nuclear do discurso do ódio face à liberdade de expressão está
relacionada quanto à amplitude e extensão deste direito. Desta forma, deve-se
analisar que este direito pode ser utilizado em defesa da realização de discursos
preconceituoso que ofendam um determinado grupo social, restringindo a dignidade
da pessoa humana.
Em sendo assim, o direito de liberdade de expressão percebido em seu caráter
principiológico e na esfera de sua aplicabilidade, está inserido num sistema normativo
complexo, constituído por regras e princípios no qual a interpretação sistemática é
essencial para a compreensão da amplitude desta garantia.
Isto posto, J.J. Gomes Canotilho114 assevera que, uma vez que os direitos
fundamentais não se caracterizam, enquanto contexto normativo, como regras
absolutas, é seguro afirmar que estes direitos podem ser limitados pela própria
Constituição Federal ou, até mesmo, que esta possa permitir que uma lei
infraconstitucional regulamente seu exercício ou até mesmo o limite. Além disso, em
havendo a colisão entre direitos fundamentais, um deles ou ambos podem igualmente
serem restringidos mediante a ponderação.
Sendo a liberdade de pensamento (expressão) um princípio, sua garantia e
exercício não pode se sobrepor de forma absoluta aos demais direitos, que também
são essenciais e possuem extremada relevância. Neste sentido, destaca Bernardo
Gonçalves Fernandes115:

Nesses termos, para a doutrina dominante, falar em
direito de expressão ou de pensamento não é falar em
direito absoluto de dizer tudo aquilo ou fazer tudo aquilo
que se quer. De modo lógico-implícito a proteção
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constitucional não se estende à ação violenta. Nesse
sentido, para a corrente majoritária de viés axiológico, a
liberdade de manifestação é limitada por outros direitos e
garantias fundamentais como a vida, a integridade física, a
liberdade de locomoção. Assim sendo, embora haja
liberdade de manifestação, essa não pode ser usada para
manifestação que venham a desenvolver atividades ou
práticas ilícitas (antissemitismo, apologia ao crime etc...)

Conforme acima exposto, constata-se que o direito de expressão (pensamento)
não pode ser concebido como um direito absoluto que permita ao cidadão manifestar
tudo aquilo que se quer, sem considerar que tal ato possa vir a restringir ou inobservar
direitos de outras pessoas.
Neste sentido e corroborando o exposto, Samantha Ribeiro Meyer-Pflug116
discorre de maneira proficiente acerca da liberdade de expressão e o discurso do ódio,
ao expor nos seguintes termos:
A manifestação de ideias de ódio e desprezo a um determinado grupo social se
apresenta, num primeiro momento, incompatível com o respeito à dignidade da
pessoa humana. Um discurso que utiliza expressões de ódio tende, necessariamente,
a diminuir a dignidade das pessoas, sua autoestima, resultando às vezes na
impossibilidade deles virem a participar de determinadas atividades e até mesmo do
debate público.
Em sendo assim, o discurso do ódio pode ser compreendido como a
representação de um conflito entre grupos sociais ante o exercício da liberdade de
expressão e da inviolabilidade da dignidade humana. Isto porque, o discurso de ódio
é sobremaneira revestido de preconceito e nega a garantia e exercício dos direitos e
garantias individuais de outros cidadãos.
Para Winfried Brugger117, o discurso do ódio está relacionado à manifestação
em que existem palavras que tendem a insultar, intimidar ou assediar pessoas em
116

MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro. Liberdade de expressão e discurso do ódio. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2009, p. 98.
117 BRUGGER, Winfried. Proibição ou proteção do discurso do ódio? Algumas observações sobre o
direito alemão e o americano. Revista de Direito Público, Brasília, DF, n. 15, p. 117-136, jan./mar. 2007,
p. 118.
Revista de Direito Público Contemporâneo, Instituto de Estudios Constitucionales da Venezuela e Universidade Federal de
Rural do Rio de Janeiro do Brasil, a. 3, v. 1, n. 2, p. 87, julho/dezembro de 2019.

Revista de Direito Público Contemporâneo | Journal of Contemporary Public Law

seus mais variados aspectos, quais sejam, por causa de sua raça, cor, etnicidade,
nacionalidade, sexo ou religião, na medida que esta espécie de discurso possui a
potestade de instigar violência, ódio ou discriminação contra tais pessoas.
Na mesma linha de entendimento, Rosane Leal da Silva 118 discorre que o
discurso do ódio é composto de dois elementos basilares, quais sejam: a
discriminação e a externalidade. Desta forma, esta espécie de discurso representa
uma manifestação segregacionista e está consubstanciada na dicotomia superior
(emissor) e inferior (atingido) e, ao passo que deixa de existir somente no pensamento
e se exterioriza, essa manifestação de ódio passará produzir seus efeitos quanto é
possível dar conhecimento por outrem que não o próprio autor.
Em sendo assim, em complemento, assevera que, para se formar um conceito
satisfatório sobre o tema, é mister esmerar o conceitos sobre esses aspectos que
formam o discurso do ódio. Para a existência do discurso do ódio é imprescindível a
sua transposição de ideias do plano mental, isto é, abstrato, para o plano fático, qual
seja, o concreto, isto porque, o discurso não externado é pensamento e, por
consequência, não causa dano a outrem.
Em complemento ao quanto exposto, a manifestação do discurso do ódio pode
ensejar a exclusão de um determinado grupo da sociedade, haja vista que, conforme
pondera Daniel Sarmento119, esta espécie de manifestação enseja a consolidação do
preconceito entre indivíduos que provavelmente nunca chegariam ao ponto de
expressarem-se de forma violenta contra minorias. Desta forma, complemente que a
reiterada manifestação, por exemplo, de afirmações como a de que os judeus são
traiçoeiros, os índios preguiçosos ou de que os homossexuais masculinos são fúteis
e devassos, acaba interferindo na percepção que a maioria das pessoas possuem
sobre os integrantes destes grupos.
Esta forma de manifestação, de todo reprovável, reforça os estigmas e
estereótipos negativos, além de fomentar a discriminação.
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A liberdade de expressão no Estados Unidos da América vem consagrada na
Primeira Emenda e, de acordo com Daniel Sarmento120, é hoje, sem dúvida, o mais
valorizado direito fundamental no âmbito da jurisprudência norte americana.
Em consequência desta valorização, a liberdade de expressão no direito norteamericana chega a ser revestidos de ares de absoluto, ao passo que tal percepção
chega a enfraquecer outros direitos fundamentais inerentes à dignidade humana. Por
corolário, o ódio e a intolerância coexistem no exercício do direito da liberdade de
expressão.
Por sua vez, na Alemanha, a tolerância acerca desta forma de discurso tem
percepção diversa. Ao passo que Daniel Sarmento121 destaca que:
Entende-se, na Alemanha, que a liberdade de expressão desempenha duplo
papel. Por um lado, trata-se de direito subjetivo essencial para a auto-realização do
indivíduo no contexto da vida social. Por outro, a liberdade de expressão, na sua
dimensão objetiva, é um elemento constitutivo da ordem democrática, por permitir a
formação de uma opinião pública bem informada e garantir um debate plural e aberto
sobre os temas de interesse público.
Em complemento ao quanto analisado, o discurso de ódio compreende uma
variante entre a liberdade de pensamento que, quando tão somente representa um
sentimento no âmbito interno, não representa importância significativa ao Direito. De
maneira diversa, na medida que este pensamento revestido de ódio se exterioriza,
este discurso se apresenta com repercussões no âmbito jurídico e interferindo nos
direitos de outros indivíduos, grupos ou sociedade como um todo122.
Em suma, o exercício da liberdade de expressão (manifestação), deve estar
em consonância com os pilares consolidados do Estado Democrático de Direito que
consagrou a dignidade da pessoa humana com um de seus princípios fundamentais.
Assim, este direito fundamental não pode ser utilizado no discurso de exclusão de
grupos sociais ou para negar direitos e garantias fundamentais de outros cidadãos.
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7. CONCLUSÕES

Em conclusão ao quanto analisado, podemos compreender que a liberdade de
expressão é um direito fundamental relevante e associado à própria concepção de
democracia.
Todavia, não obstante a relevância deste direito e seus reflexos para o
exercício da atividade democrática e manifestação do indivíduo, este direito não pode
ser considerado como absoluto e isento de ponderações quanto ao seu conteúdo.
Desta forma, a restrição ao exercício da liberdade de expressão se justifica na
medida em que a sua concretização enseja um dano iminente ou represente um ato
ilegal. Isto porque, sob o manto da liberdade de expressão, pode-se utilizar deste
direito para realizar uma manifestação contra os preceitos da dignidade da pessoa
humana de outros indivíduos ou determinados grupos, o que não pode ser tolerado
no contexto de uma sociedade justa e democrática.
Portanto, o exercício da liberdade de expressão (manifestação), deve estar em
consonância com os pilares consolidados do Estado Democrático de Direito que
consagrou a dignidade da pessoa humana com um de seus princípios fundamentais
e, por consequência, este direito fundamental não pode ser utilizado no discurso de
exclusão de grupos sociais ou para negar direitos e garantias fundamentais de outros
cidadãos.
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BLINDAGEM PATRIMONIAL UTILIZANDO A HOLDING PATRIMONIAL

HERITAGE SHIELD USING HERITAGE HOLDING
Carla Alessandra Branca Ramos Silva Aguiar123
Elizama Alencar Rodrigues Santos124

RESUMO: O presente artigo trata da blindagem patrimonial utilizando a holding
patrimonial. No mundo dos negócios, é preciso estar sempre atento para tornar seu
empreendimento mais rentável, necessário resguardar aquilo que já foi conquistado.
As constantes mudanças nas legislações tributárias, os sócios que fazem parte de
uma sociedade empresarial, proteger os bens patrimoniais daqueles que são sócios.
Empresas, que utilizam a blindagem patrimonial como forma de proteger os bens dos
sócios, dentro do que é permitido na legislação? O objetivo da pesquisa é identificar
as possíveis contingências externas que podem vir a surgir. Base de pesquisa, Lei nº
6.404/76. Referenciais teóricos nomes como, Gladston Mamede e Eduarda Cotta
Mamede, e João Bosco Lodi e Edna Pires Lodi, na área de direito societário e
tributário. A metodologia aplicada foi de caráter documental, descrevendo o presente
artigo de forma analítica.
PALAVRAS-CHAVE: Blindagem; Holding; Proteção patrimonial.
ABSTRACT: This article deals with the property shielding using the property holding
company. In the business world, you must always be aware to make your venture more
profitable, necessary to safeguard what has already been achieved. The constant
changes in tax laws, the partners who are part of a corporate society, protect the assets
of those who are partners. Companies that use property shielding as a way to protect
the assets of partners, within what is allowed by law? The objective of the research is
to identify possible external contingencies that may arise. Research base, Law No.
6.404 / 76. Theoretical references such as Gladston Mamede and Eduarda Cotta
Mamede, and João Bosco Lodi and Edna Pires Lodi, in the area of corporate and tax
law. The methodology applied was documentary, describing the present article in an
analytical way.
KEYWORDS: Shielding; Holding; Patrimonial protection.
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1. INTRODUÇÃO

Blindagem patrimonial é um mecanismo jurídico que tem por objetivo proteger
o patrimônio pessoal dos empresários, sócios ou investidores de alguma organização.
A blindagem, na verdade, se desmembra em diferentes ações capazes de evitar que
bens particulares sejam atingidos para solucionar problemas e encargos das pessoas
jurídicas.
No mundo dos negócios, com tantas oscilações no mercado financeiro, mesmo
os empreendimentos mais consolidados não estão livres de sofrer impactos negativos
de uma crise, erros nos pagamentos dos passivos. Então, a blindagem se apresentase como uma forma de limitar a responsabilidade ao acervo patrimonial da empresa.
Qual seria então a finalidade de tal proteção? De uma forma rápida poderíamos
mencionar que a finalidade, seria valer-se de medidas legais disponíveis para evitar
que os bens pertencentes à pessoa física do empresário sujeitem-se a riscos
desnecessários.
Nesse viés, a blindagem patrimonial serve, sobretudo, para reduzir a
vulnerabilidade dos bens do empresário e de sua família; garantir a sustentabilidade
do negócio por meio da mitigação dos riscos; proporcionar estabilidade familiar por
períodos mais longos.
A holding, por sua vez, denota uma sociedade que, geralmente visa participar
de outras sociedades, através da detenção de cotas ou ações em seu capital social,
uma forma que possa controlá-las, sendo este domínio de uma sociedade sobre a
outra.
Conclui-se, portanto, que é de suma importância tentarmos solucionar essa
questão, para que não haja confusão patrimonial entre os sócios das empresas de
gestão familiar ou não, garantindo a segurança financeira da empresa e cumprindo a
função social da empresa, segundo o artigo 116 da Lei das Sociedades Anônimas, Lei
nº 6.404/76.
Utilizando-se de nomes como Djalma de Pinheiro Rebouças de Oliveira (2003),
na área de administração, e verificando-se pesquisas sobre o tema abordado, Pedro
Podboi Adachi (2006), Gladston Mamede e Eduarda Cotta Mamede (2015) e João
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Bosco Lodi e Edna Pires Lodi (2009), na área de direito societário, e tem como objetivo
esclarecer o instituto da blindagem patrimonial utilizando a holding patrimonial.

2. NATUREZA JURÍDICA

As holdings surgiram no Brasil com o advento da Lei das Sociedades
Anônimas, Lei n. 6.404/76, mais especificamente, em seu artigo 2º, §3º, que dispõe,
in verbis: “a companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que
não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto
social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais”. E, em nosso Código Civil, no artigo
1.097 e seguintes, no capítulo que trata das Sociedades Coligadas.
Segundo Oliveira (2003, p. 19): “a holding deve ter uma participação no capital
de outras associadas (investidas) em quantidade e qualidades suficientes para influir
sobre sua administração (...).”
A holding, portanto, poderá ser constituída na forma de sociedade anônima,
limitada ou EIRELI, sendo esta última se tratar de empresa individual de
responsabilidade limitada, possibilidade do empresário que optar pela constituição de
holding sem ter sócio, desde que respeitados os requisitos legais impostos a cada
uma destas espécies societárias.
Quando o empresário resolve aderir a constituição de holding em sua empresa,
pode escolher o tipo de holding que atenda melhor suas expectativas, do mesmo
modo que a constituição do tipo societário faz um papel de grande relevância.
A sociedade pode ser “Sociedade Limitada”, “Sociedade Simples”, “Sociedade
Anônima”, “EIRELI”, ou qualquer outra espécie de personalidade jurídica prevista na
legislação nacional.
Seguindo nesse sentido, o ilustre autor Djalma de Pinheiro Rebouças de
Oliveira (2003, p. 27):
Devem-se ressaltar as holdings autênticas, criadas por razões de ordem
jurídica e, principalmente, administrativa, que apresentam tendência de
evolução, no sentido de assumir, ao lado do controle acionário, o comando
efetivo das atividades do grupo empresarial a que se referem.
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Os sócios podem determinar a quem caberá a administração, o que em caso
de morte de um deles, e ainda impedir a entrada de novo sócio sem a anuência dos
demais.
Percebe-se, desta forma, a existência, na grande maioria das limitadas, do
caráter intuito personae, ou seja, sendo predominantemente de pessoas, seu pilar
reside na confiança que os sócios tem uns pelos outros, considerada a base da
affectio societatis. Esta última se traduz pela disposição permanente de conjugação
de esforços dos sócios para alcançar determinado objetivo comum.
Como podemos ver nos esclarecimentos de Fábio Ulhoa Coelho (2008, p. 390):
“A affectio societatis é a disposição dos sócios em formar e manter a sociedade uns
com os outros. Quando não existe esse ânimo, a sociedade não se constitui ou deve
ser dissolvida.”

3. LICITUDE DA BLINDAGEM PATRIMONIAL

No Brasil a prática de tentar omitir ou desviar bens, para se livrar de pagar os
tributos que são devidos ao fisco, ações trabalhistas e multas ambientais; é bastante
comum, razão pela qual, muitos empresários, antes de constituírem suas empresas
recorrem a meios e artifícios para burlar a Receita Federal, e utilizam a blindagem
patrimonial como um desses meios.
Para os autores Gladston Mamede e Eduarda Cotta Mamede (2015, p.43):
A blindagem patrimonial é um ato ilícito complexo, ou seja, envolve a prática
de diversos atos que são considerados ilegais por disciplinas jurídicas
diversas: ilícitos civis, ilícitos tributários e ilícitos penais, entre outros. Assim,
tanto os profissionais, quanto os clientes, podem ser responsabilizados,
inclusive por meio de processo criminal.

Existem vários meios de praticar atos ilícitos como meio de burlar o sistema do
fisco, um deles era bem utilizado como o da doação dos bens aos herdeiros, pessoas
próximas e até mesmo “laranjas”, que são aquelas pessoas contratadas para
emprestarem seus nomes, tanto na aquisição, alienação e locação de determinados
bens.
Conforme Mamede e Mamede (2015, p. 45) “em oposição, as operações de
blindagem patrimonial são mais sofisticadas.”
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A blindagem patrimonial, por sua vez, é lícita quando feita após a empresa já
estar consolidada, e possuírem muitos bens, inclusive já declarados, como por
exemplo, imóveis alugados os valores arrecadados com esses bens, tem que ser
declarados à Receita Federal, e deste modo, serão cobrados altos tributos, no entanto
em sua forma lícita, a blindagem patrimonial pode constituir uma ou mais de uma
holding, como forma de não deixar o capital concentrado em uma única receita, e ser
tributado em sua totalidade, poderá distribuí-lo nas holdings, e com isso o empresário
ter reduções significativas dos percentuais, a serem recolhidos.

3.1 VANTAGENS DE APOSTAR NO INSTITUTO DA BLINDAGEM PATRIMONIAL

A blindagem patrimonial se trata de um planejamento tributário e jurídico dos
bens, que por sua vez, traz vantagens quando há a escolha certa de determinado tipo
de sociedade, como por exemplo, uma maneira de definir o quinhão de herança e
reduzirmos a carga tributária incidente sobre os bens.
Redução dos encargos: Com a blindagem patrimonial podemos constituir
holdings internas ou externas, com o objetivo de reduzir os encargos incidentes sobre
os bens, principalmente os tributários. Podem existir ainda, casos específicos, com
imunidades e isenções previstas para os bens, a depender do regime tributário
escolhido para a sociedade criada.
Proteção patrimonial: As eventuais dívidas pessoais dos sócios podem vir a
dilapidar o patrimônio da empresa, quando o próprio patrimônio pessoal dos sócios,
devido a confusão patrimonial em torno desses dois tipos de patrimônio, caso haja
má-fé ou ilegalidade. A constituição de holding visa, através do controle de ações ou
cotas, manter esse patrimônio protegido, contra as possíveis contingências internas
ou externas.
Linha sucessória: No caso de constituir uma holding familiar, todos os
membros da família são sócios. Contudo, basta que os patriarcas, ou seja,
proprietários atuais definam as cotas que serão doadas com reserva de usufruto feitas
no cartório. Sendo assim, após a morte de um dos patriarcas proprietário, cada um
dos herdeiros terá sua parte predefinida, reduzindo as chances de disputas judiciais.
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O patriarca pode ainda, proteger os bens com cláusulas de impenhorabilidade,
para evitar que os sócios possam contrair dividas e usar sua quota na sociedade como
garantia, como por exemplo, poderia comprometer a divisão de um bem imóvel. E,
também a cláusula de incomunicabilidade, que impede que os bens façam parte do
patrimônio dos cônjuges dos sócios casados.

4 BLINDAGEM PATRIMONIAL UTILIZANDO A HOLDING PATRIMONIAL

Em nosso ordenamento jurídico temos formas legais de proteger o patrimônio,
porém, não é possível proteger integralmente, e a forma de blindagem patrimonial é
um meio lícito de proteção, e que podemos utilizar como forma de proteção
patrimonial, por exemplo, seria a constituição de holdings.
As holdings surgiram no Brasil em 1976 com a Lei nº 6.404, a lei das
sociedades anônimas. A terminologia utilizada vem do inglês “to hold”, que significa
segurar, controlar, manter.
No caso das sociedades holdings, denota uma sociedade que geralmente, visa
a participar de outras sociedades, através da detenção de quotas ou ações em seu
capital social, de uma forma que possa controla-las, sendo este domínio de uma
sociedade sobre a outra. Fábio Konder Comparato (2008, p. 29), definiu
semanticamente o controle: “a palavra controle passou a significar, corretamente, não
só a vigilância, verificação, como o ato ou poder de dominar, regular, guiar ou
restringir”.
A doutrina define a holding como sendo sociedades não operacionais tendo
seu patrimônio composto por ações de outras companhias. Segundo Carvalhosa
(2009, p. 14), temos os seguintes tipos de holdings:
a pura, que seria aquela sociedade que tem por objeto social apenas a
participação no capital de outras sociedades, sendo então apenas uma
controladora, possuindo maior facilidade inclusive, para alteração de
endereço da sua sede; e a outra modalidade prevista é a mista, que além de
ter por objeto participação em outras empresas, prevê a exploração de outras
atividades empresariais, contribuindo também com bens e serviços.

E, além da pura e da mista, são indicadas outras classificações como: holding
administrativa, holding de participação, holding familiar.
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Não há previsão legal destas classificações, especificamente, entretanto, podese verificar na legislação das Sociedades Anônimas (S/A), considerações acerca da
constituição de uma holding, como é o caso do artigo 2º, § 3º da Lei n. 6.404/76 que
preceitua, in verbis: “a companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades;
ainda que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar
o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.”
Ainda na lei das S/A, encontra tratamento jurídico complementar às holdings.
Em seu artigo 243, § 2º, ao abordar as sociedades coligadas, controladoras e
controladas.
A holding, portanto, poderá ser constituída na forma de sociedade anônima ou
limitada, desde que respeitados os requisitos legais impostos a cada uma destas
espécies societárias.
A espécie de holding familiar busca o equilíbrio das finanças e do patrimônio
da família, essa holding nos traz a blindagem patrimonial.
Portanto, os empresários que pretendem proteger seu patrimônio pessoal, bem
como o patrimônio de suas empresas, sendo estas compostas por sociedades,
encontram respaldo legal na Lei das Sociedades Anônimas (S/A) e no Código Civil,
possibilitando, assim, a constituição de holding, com o objetivo de segurar, manter,
controlar, e, também evitar que eventuais desentendimentos, quando a sociedade
empresarial for composta por membros da própria família, venham a comprometer a
saúde financeira da empresa, e encontrar soluções para evitar as possíveis
contingências externas; evitando práticas ilícitas de desvio de bens e patrimônio,
evasão de divisas, e uso de “laranjas”.
Dentro deste mesmo pensamento, cabe aqui ressaltarmos que o empresário
não deve praticar a evasão fiscal ou de divisas, que se trata de um crime financeiro,
de envio de dinheiro a outro país sem declará-lo à Receita Federal. Já no caso da
elisão é um meio lícito, que busca a redução de cargas tributárias por vias legais.
A constituição das holdings, por via de regra devem ser constituídas na forma
de elisão fiscal. Trabalhando neste contexto de legalidade, ficará mais fácil de
identificar as possíveis contingências que possam vir a surgir, sendo que sua principal
característica é ser algo duvidoso, sendo incerto.
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Higushi (2011, p. 25) afirma que: “(...) não há no mundo outro país que cobra
tantos tributos incidente sobre as receitas da venda de produtos ou da prestação de
serviços como ocorre no Brasil.”
As empresas de pequeno, médio ou de grande porte que constituem
sociedades, e que possuem funcionários, sede, maquinário, assim como patrimônio
pessoal do empresário, enfim, tudo o que é preciso para fazer funcionar suas
empresas, estão sujeitas aos riscos inerentes a atividade empresarial, razão pela qual,
podem vir a surgir essas contingências externas, como ações trabalhistas, altos
tributos devidos ao fisco, multas ambientais, e também pela má gestão dos sócios.
As contingências que possam vir a surgir ao longo da jornada empresarial,
podem acabar por atingirem o patrimônio pessoal dos sócios, já que o capital dos
sócios fica integralizado na sociedade, e assim, fazer com que sociedades
empresariais e familiares percam sua função social, com consequente abalo na
economia.
Com todo o respaldo legal que encontramos em nosso ordenamento jurídico,
não se pode recorrer a essas práticas ilícitas, o que se deve fazer, é proteger o
patrimônio dos sócios, inclusive seu patrimônio físico.
Temos formas de blindar o patrimônio da pessoa física e jurídica, como a
doação de bens para herdeiros; criação de sociedades por ações e off-shores; criação
de EIRELI, como veremos a seguir:
Doação de bens para herdeiros: Outra maneira segura de proteger o
patrimônio pessoal é doá-lo ainda em vida, para os herdeiros, podemos denominar
esta transação de planejamento sucessório ou antecipação da herança. E, com isso
a responsabilidade pelos encargos desses bens passa a ser de quem os receber. O
objetivo é eliminar a possibilidade de que as possíveis contingências externas ou
empresariais venham interferir nesse patrimônio.
Por sua vez um diagnóstico de dados, não poderá faltar, como: a especificação
dos bens imóveis; a existência de ativos financeiros; o regime de bens do matrimônio;
os negócios familiares e a respectiva participação de cada membro.
Nesta mesma seara, o ideal seria unir o método de doação de bens para
herdeiros com a criação de holdings. Com essa medida se tornaria mais difícil que os
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problemas relacionados à empresa afetem negativamente bens particulares dos
sócios.
Criação de sociedades por ações e off-shores: Muitos empresários e seus
sócios, com receio de terem seu patrimônio pessoal, atingidos por contingências
externas, além dos bens que constituem a empresa, recorrem a certos artifícios
ilegais, como é o caso da blindagem patrimonial, com a constituição de offshore ou
offshore company, que segundo Gladston Mamede e Eduarda Cotta Mamede (2015,
p. 45), são:
offshore ou offshore company é uma sociedade constituída no exterior. O
termo é habitualmente empregado para designar sociedades constituídas em
paraísos fiscais, vale dizer, locais cuja legislação física e societária seja mais
liberal, facilitando seu uso para a prática de fraude.

A criação de sociedades por ações e off-shores são instrumentos legais,
indicadas como estratégias utilizados pelas empresas para evitar ou reduzir a
tributação sobre operações financeiras, pela maioria do conjunto de pessoas que
detêm uma empresa offshore, contudo, em sua minoria, são utilizadas para prática de
fraudes. E o que define nesta modalidade, será a parcela de responsabilidade do
sócio, no que tange a quantidade de ações adquiridas por ele.
Criação de EIRELI: EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada), surgiu em 2011, formada por um único sócio, ou seja, pelo próprio
empresário que deseja abrir um negócio e ser o único dono. Seu funcionamento é
regulamentado pela Lei nº 12.441/2011.
Tendo por objetivo incentivar ações empresariais de menor porte, e tem como
foco a pessoa do empreendedor, ao contrário das grandes organizações formadas
por sócios ou acionistas.
Com a EIRELI, as possíveis contingências devem se limitar ao capital que é
integralizado no processo de formação da empresa, o que garante ao empresário
individual mais segurança em realizar transações comerciais.

5. CONSTITUIÇÃO DE HOLDING COMO FORMA DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL

Com o surgimento das holdings no Brasil, com o advento da Lei n. 6.404/76,
intitulada Lei das Sociedades Anônimas, o empresário observou um novo cenário e
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novas possibilidades de proteger seu patrimônio, constituindo holdings específicas,
podendo ser mais de uma, quando se tratar de grupos societários.
Ao exercer o controle, a holding está no comando de uma outra empresa. Desta
forma, é considerada holding aquela sociedade que possui como uma das suas
atividades constantes no objeto social participar de outras sociedades como sócia
acionista, ao invés de exercer uma atividade produtiva ou comercial. Com esta
participação acaba por controlar a outra sociedade pelo volume de quotas ou ações
detidas.
A constituição de holding como forma de proteger o patrimônio, é, portanto, um
meio de planejamento jurídico, administrado e controlado, sem que haja intervenção
de problemas familiares, como por exemplo, uma eventual separação conjugal,
desentendimento entre os sócios, inventário, partilha de bens, sucessão, ações
trabalhistas, altos tributos e também pelas vultuosas multas ambientais.
Sendo a administração dessas empresas feita pela holding, que tem como
pressuposto uma visão voltada para dentro, ou seja, voltada para sua lucratividade e
produtividade. Possibilitando vantagens e aproveitamento da legislação fiscal a seu
favor, com reduções de taxas e impostos sobre os lucros.
Existem vários tipos de holdings, mas, no presente artigo, iremos apenas citar
algumas, dando mais ênfase aquelas que forem mais pertinentes ao tema ora tratado.
Como mencionado, podemos citar os seguintes tipos de holdings: holding pura;
holding mista; holding de controle; holding de participação; holding principal; holding
administrativa; holding setorial; holding alfa e holding piloto; holding familiar; holding
patrimonial; holding derivada (holding ômega); holding cindida; holding incorporada;
holding fusionada; holding isolada; holding em cadeia; holding em estrela; holding em
pirâmide; holding

aberta (S/As); holding fechada; holding nacional e; holding

internacional.
A Holding Patrimonial no entendimento dos autores João Bosco Lodi e Edna
Pires Lodi (2004, p. 41):
Holding Patrimonial. A mais importante de todas. Visão de banco de
investimentos, controle de sucessão. Amplia os negócios e economiza
tributos sucessórios e imobiliários. É o ponto mais vulnerável das relações
empresários versus empresas. É de longe a mais necessária, atualmente.
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Porém, insta ressaltar, que esta holding patrimonial, tem a importante tarefa de
controle de bens e direitos de um patrimônio, contudo, podemos chamar de holding
familiar, em primeiro momento se apresenta com objetivo de evitar os núcleos
familiares, evitando conflito de interesses, e o com foco principal em proteger o
patrimônio familiar, quando se constitui uma holding os bens da pessoa física do sócio
majoritário são transferidos para a pessoa jurídica, o que torna esse patrimônio difícil
de ser atingido por possíveis contingências, diante desse contexto temos a blindagem
patrimonial utilizando a holding patrimonial.
As holdings na maioria das vezes são constituídas por empresários que detém
mais de uma empresa, e que investem nos mais variados campos de negócio, para
assegurar que o capital fique concentrado apenas em um setor.

6. A IMPORTÂNCIA DA PROTEÇÃO DO PATRIMÔMIO DOS SÓCIOS

6.1 DEFINIÇÃO DE PATRIMÔNIO

Patrimônio é considerado todos os bens da pessoa física ou jurídica, que foram
adquiridos através de trabalho, sendo, neste caso, através da atividade empresarial,
formada por sociedade ou não.
Nos dizeres dos autores Glaston Mamede e Eduarda Cotta Mamede (2015, p.
22): “Patrimônio é o conjunto de relações jurídicas de uma pessoa, dotadas de valor
econômico (artigo 91 do Código Civil). Inclui, portanto, o que se tem (patrimônio ativo)
e o que se deve (patrimônio passivo).”
O patrimônio adquirido ao longo dos anos pelos sócios de determinada
empresa ou sociedade podem ficar expostos aos mais diferentes riscos, podendo,
assim acabarem por serem total ou parcialmente comprometido, e a empresa tendo
que entrar em recuperação judicial, junto aos credores, e, levando a uma possível
falência.
O princípio da boa-fé permeia os artigos do Código Civil e, à má-fé, deve se
aplicar a desconsideração da personalidade jurídica, conceituado pelo artigo 50, que
foi alterado pela MP 881/2019, o legislador conceitua que o juiz desconsiderará a
personalidade jurídica dos sócios que desviarem a finalidade da empresa, o desvio da
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finalidade se dá, quando o dinheiro sair da empresa, de modo injustificado, ou quando
houver confusão patrimonial.
Haverá confusão patrimonial quando os sócios confundirem o patrimônio
jurídico da empresa e o patrimônio pessoal, pode ocorrer quando for utilizado recurso
da empresa em detrimento do patrimônio pessoal.
Por esses motivos acima citados é que a proteção do patrimônio dos sócios
deve existir, mas na forma que a legislação brasileira permita, não havendo prejuízo
financeiro nem aos sócios e nem ao fisco.

7. PROTEÇÃO JURÍDICA DO PATRIMÔNIO

Uma maneira capaz de evitar que o patrimônio seja atingido por contingências
externas no futuro, com relação a sociedade constituída, seja ela por sócios membros
da mesma família ou não, seria através de um contrato de sociedade limitada com as
especificações e valores das quotas, a que cada sócio ficará responsável, e, também
quais as obrigações cada um suportará diante dos credores, porém, com a garantia
de que o patrimônio da pessoa física e jurídica continue resguardado.
Assim preceitua o artigo 1.052, caput, do Código Civil de 2002, in verbis: “Na
sociedade limitada à responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”. As
duas características da sociedade limitada que a torna mais atrativa aos empresários,
são a contratualidade e a responsabilidade dos sócios.
Neste aspecto há a necessidade de solvência de débitos fiscais. O artigo 46,
inciso V, do Código Civil, determina que: “se os membros respondem, ou não,
subsidiariamente pelas obrigações sociais”.
Essas benesses trazidas pelo ordenamento jurídico brasileiro permitem que o
tipo de sociedade escolhida pelo empresário tenha base sólida, podendo se valer de
mecanismos lícitos de proteção jurídica de seu patrimônio, sobretudo a constituição
de holding que determinará seu controle e administração.
O Código de Processo Civil em seu artigo 795, caput, afirma que: “Os bens
particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade senão nos casos
previstos em lei.”
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Por sua vez, a holding patrimonial será exercida por profissional qualificado,
que tenha conhecimento técnico-profissional nos conteúdos indispensáveis, para
avaliar as reais necessidades da empresa, tirando o enfoque da prática ilícita da
blindagem patrimonial.
Nos explica os autores Gladston Mamede e Eduarda Cotta Mamede (2015, P.
68):
O planejamento jurídico eficiente parte dos exames acurados que permitam
diagnosticar o que se passa com o cliente, única via a partir da qual se poderá
determinar um tratamento jurídico eficaz, ou seja, que atenda às suas
necessidades. Não se faz isso com frieza. Definitivamente não.

A alta carga tributária imposta pela legislação tributária nacional, faz com que
empresas de grande, médio e pequeno porte, fechem as portas, um dos fatores é o
valor que se paga a folha de pagamento dos funcionários, por consequência levando
a demissão em massa desses trabalhadores, deixando muitos desempregados, e,
com isso a economia acaba sendo atingida.
Um estudo detalhado da real situação da empresa, não deve ser dispensado,
pois, a constituição de uma ou mais holdings dentro de uma mesma empresa como
forma de blindagem patrimonial é, sem dúvida a melhor solução. Com o intuito de
garantir que o pagamento desses tributos seja menor para o empresário, mantendo-o
sem débitos perante os órgãos fiscais. O empresário ao constituir holding, não será
isento totalmente de seus débitos, contudo, ainda terá que pagar, porém com
reduções significativas.
Os autores João Bosco Lodi e Edna Pires Lodi (2004, p. 9) afirmam que:
Pelo fato de a holding receber os lucros das outras empresas, ela tem maior
capital de giro disponível, possibilitando investimentos e joint ventures como
também parcerias. Nesse caso especial, existe uma grande vantagem em se
negociar com a holding, pois ela é menos sujeita a efeitos negativos do que
uma operadora e é muito mais sigilosa.

A holding visa trazer lucros para a empresa controlada, por ser detentora do
maior número de ativos, ela é responsável por gerir conforme a real necessidade da
empresa, e dentro dessas necessidades, poderá através de um planejamento
estratégico constituir mais holdings que a atenda.
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8. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUANDO ESCOLHEMOS BLINDAR O
PATRIMONIO

A blindagem patrimonial é um instituto que o empresário adota em sua
empresa, para proteger seu patrimônio, entretanto, há também as medidas extrema
proteção, como o pedido de recuperação judicial e a falência, pelo fato das dívidas da
empresa seguirem para a justiça comum, como é o caso da Justiça do trabalho, que
não terá mais poder de julgar as dívidas relacionadas aos funcionários da empresa.
Quando

a

empresa

está

passando

por

dificuldade

financeira,

o

empreendimento que possui dívidas, porém, já estão sendo renegociadas na esfera
judicial, o futuro comprador não irá herdar os passivos trabalhistas ou tributários.
Portanto a blindagem patrimonial visa estruturar a empresa, e com as cautelas
legais, é possível fazer a blindagem patrimonial, pessoal ou dos negócios, sendo
principais instrumentos da blindagem patrimonial:


Regime de casamento e contratos de união estável;



Doação de bens em vida a herdeiros (planejamento da sucessão);



Falência e recuperação judicial:



Holding´s patrimoniais (sociedades limitadas, EIRELI e/ou por ações);



Estruturas societárias que envolvem sociedades por ações e off-shores
(empresas no exterior);



Segregação de atividades em diferentes empresas;



Auditorias de riscos que visam tratar e quantificar os riscos existentes.

Com toda essa estrutura de blindagem patrimonial, não se pode deixar de lado,
o fato de que toda e quaisquer empresas precisam realizar um planejamento
estratégico para analisar quais são suas necessidades, e não acabarem por pedir um
plano de recuperação judicial, correndo risco de levar a empresa a uma falência.

9. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O planejamento estratégico exige uma reorganização de toda a empresa ou
grupo empresarial, exigindo-se que os sócios e funcionários sejam capacitados e
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treinados, para desenvolverem um planejamento sucessório, uma estrutura tributária
eficaz.
Será no planejamento estratégico das holdings, onde o primeiro passo a ser
tomado será que tipo de holding se adeque melhor àquele tipo de sociedade
empresarial, e, a partir daí, haverá a formalização de um contrato social, constando
todas as cláusulas que imporá direitos e obrigações dos sócios, assim como a
responsabilização dos sócios acerca das ações e quotas a que têm direito, como
também a estipulação de valores suportados por cada sócio, em eventuais lides
judicias.
Conforme dispõe o artigo 1.052, caput, do Código Civil, in verbis: “na sociedade
limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social”.
Objetivando o sucesso da empresa que constituiu a holding patrimonial, é
necessário que seja elaborado um planejamento estratégico, partindo do pressuposto
da definição da missão e objetivos da empresa, com essa clareza dos fatos, saberse-á onde quer chegar.
Fazer o diagnóstico do mercado externo e interno, identificando possíveis
contingências

que tanto no presente quanto futuro poderão abalar a estrutura

financeira da empresa, levando-a a uma possível recuperação judicial e
consequentemente uma falência.
No diagnóstico interno, irá identificar os pontos fortes e fracos, com base nos
pontos fracos de seus concorrentes, e será possível fazer um comparativo, de onde
terá que melhorar, para desempenhar-se satisfatoriamente. A identificação das
oportunidades e ameaças, serão muito importantes para elaborar um plano de ação,
no qual irá contar com a análise feita anteriormente.
Todos os passos deverão ser monitorados, para se chegar à conclusão de que
a constituição de holding será salutar no controle, administração e proteção dos bens.
As principais sugestões para otimizar as empresas holdings, são trazidas pelo
autor Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira (2003, p. 34 e 35):
aAnalisar a efetiva necessidade de uma empresa holding. Embora esta
sugestão possa parecer meio esquisita, têm-se visualizado algumas
situações em que empresas holding são criadas “apenas porque as empresas
do vizinho têm esse tipo de estruturação”; b-Criar o tipo certo de holding. A
determinação do tipo de holding a ser operacionalizado depende de objetivos
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estabelecidos pelos principais executivos da empresa, de acordo com um
processo estruturado de planejamento estratégico; c- Ter a equipe
administrativa certa. Com exceção da holding operacional que basicamente,
atua como uma empresa produtiva normal, os outros tipos não têm uma
interação direta efetiva sobre o processo produtivo de suas afiliadas; d- Não
incorrer nos erros de planejamento fiscal e de administração financeira, o que
pode provocar sérios problemas quanto à carga tributária; e- Ter otimizada
análise da estrutura organizacional. A estrutura organizacional representa o
conjunto de responsabilidades, autoridades, decisões e comunicações que
otimizam os recursos alocados, tendo em vista os objetivos estabelecidos
pela empresa holding; f- Ter abordagem dos assuntos legais que otimize as
interações da empresa holding, em nível setorial, regional, nacional ou
internacional; e g- Desenvolver a empresa holding de forma interagente para
com os diversos negócios e executivos envolvidos, pois, se esse trabalho for
desenvolvido de maneira distanciada, pode consolidar uma série de
problemas desagradáveis.

Desta forma, utilizando-se deste vasto saber acima apresentado poderá o
executivo de modo geral auxiliar-se no processo de decisão acerca da constituição de
holding em sua empresa.
E, para assegurar que a estruturação das empresas holdings continue sob o
domínio, controle e administração dos sócios majoritários, com a perpetuação do
patrimônio no mesmo núcleo, seja ele familiar ou apenas de sócios que têm
investimentos por ações ou participações por quotas, sem que sejam atingidos por
possíveis contingências externa.
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UMA ANÁLISE ACERCA DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS RESTRITIVAS DE
LIBERDADE IMPOSTAS AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI PENAL

A ANALYSIS ABOUT THE RESTRICTIVE SOCIAL-EDUCATIONAL FREEDOM
MEASURES IMPOSED ON TEENAGERS IN CONFLICT WITH CRIMINAL LAW
Almir Santos Reis Junior125
Camilla Elena Matavelli Granado Rodrigues126
RESUMO: A Lei nº 8.069/1990, denominada de Estatuto da Criança e do Adolescente
- ECA, tem como finalidade a proteção integral da criança e do adolescente, os
inserindo como sujeitos de direitos. Todavia, as normas jurídicas que o precederam
não possuíam esta visão protecionista. Previamente à promulgação do ECA, as
legislações que tratavam das crianças e dos adolescentes imprimiam um viés
discriminatório, responsabilizando somente os jovens que estavam em situação
irregular. O objetivo do presente estudo é realizar uma análise acerca das medidas
socioeducativas restritivas de liberdade, previstas no Estatuto da Criança e do
Adolescente, e aplicadas ao adolescente em conflito com a lei penal. Utilizando a
metodologia qualitativa de análise bibliográfica e documental e de compilação de
dados secundários, esta monografia busca uma reflexão acerca da aplicação das
mencionadas medidas restritivas de liberdade e as condições em que se encontram
os estabelecimentos responsáveis pelo seu cumprimento, demonstrando a
superlotação e a precariedade das instituições. Assim, pode-se concluir que as
políticas estatais de encarceramento, aplicadas durante décadas no país, ainda
deixam resquícios na atualidade, resultando no constante crescimento da internação
dos adolescentes e na consequente precariedade no atendimento socioeducativo,
contrariando as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente.
PALAVRAS-CHAVE: Medidas socioeducativas, Adolescente, Estatuto da Criança e
do Adolescente, liberdade.
ABSTRACT: The Law 8.069/1990, known as the Statute of the Child and Adolescent
– ECA, aims at the integral protection of children and adolescents, inserting them as
susceptible of rights. However, the judicial regulations that preceded it did not have
this protective perspective. Previously to the promulgation of ECA, the laws that
addressed to children and adolescents had a discriminatory essence, penalizing only
the young ones that were at an irregular situation. The objective of the present study
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is to do an analysis regarding the freedom restrictive socio-educational measures,
contemplated by the Statute of the Child and Adolescent and applied to the
adolescents in conflict with the penal law. Using the qualitative methodology of
bibliographic and documental analysis and compilation of secondary data, this
dissertation seeks for a reflection on the applicability of the said freedom restrictive
socio-educational measures and the conditions in which the establishments
accountable for their executions are, demonstrating their overpopulation and
precarious situation of the institutions. Thus, it is possible to conclude that the state
politics of incarceration, that was applied for decades in the country, still leaves traces
nowadays, resulting in the constant growing of incarceration of adolescents and the
consequential precariousness in the socio-educational service, contradicting the legal
provisions of the Statute of the Child and Adolescent.
KEYWORDS: Socio-educational Measures, Adolescent, Statute of the Child and
Adolescent, freedom.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo geral analisar a questão da responsabilidade
penal dos jovens e adolescentes no Brasil, à luz do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Para tanto, abordará a evolução da legislação menorista brasileira,
assim como discutirá aspectos teóricos e doutrinários sobre o ato infracional e as
medidas socioeducativas. Tendo em vista que as medidas socioeducativas restritivas
de liberdade são as que acarretam as mais graves consequências na vida do jovem
infrator, estas são as modalidades que receberão maior atenção na análise
desenvolvida.
O estudo divide-se em três capítulos. No primeiro capítulo, realiza-se uma
análise histórica da legislação infanto juvenil no Brasil. Primeiramente, aborda-se a
fase penal indiferenciada, seguida pela fase tutelar e, por fim, a garantista. Na
segunda parte, tratar-se-á sobre as medidas socioeducativas, contendo uma breve
explicação acerca das espécies de medidas estabelecidas pelo Estatuto da Criança e
do Adolescente, quais sejam, a advertência, a obrigação de reparar o dano, a
prestação de serviços à comunidade, a liberdade assistida, a semiliberdade e a
internação.
A última parte deste trabalho traz alguns dados relacionados a execução das
medidas socioeducativas restritivas de liberdade, bem como da evolução de suas
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aplicações e o perfil dos adolescentes em conflito com a lei penal. Finalmente, abordase algumas considerações acerca das mencionadas medidas.
Por meio de metodologia qualitativa de análises bibliográfica, documental e de
compilação de dados secundários, este trabalho insere em um amplo debate acerca
da proteção integral e responsabilização de crianças e adolescentes em conflito com
a lei penal.
O objetivo do presente estudo é incitar uma reflexão acerca da construção
histórica do pensamento punitivista e discriminatório, presente nas primeiras
legislações menoristas e seus reflexos na atualidade. Ainda, busca-se ponderar
acerca das condições em que se encontram os estabelecimentos responsáveis pelo
cumprimento das medidas socioeducativas restritivas de liberdade, a forma com que
as mencionadas medidas vêm sido aplicadas e se estas estão cumpridos com seus
requisitos, estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. A EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFANTO JUVENIL NO BRASIL
Preliminarmente, cumpre destacar que a questão concernente ao direito da
criança é intrínseca aos debates acerca dos direitos fundamentais e direitos humanos.
Todavia, a concepção desses direitos humanos, da forma em que são tidos na
atualidade, é fruto de uma construção secular.
Leciona Gabriel García Méndez (2000) que, no tocante a legislação menorista
aplicada na América Latina, é possível dividi-la em três fases, sendo estas: caráter
penal indiferenciado, caráter tutelar e a responsabilidade penal dos adolescentes.
Primeiramente, tem-se a fase do caráter penal indiferenciado, que vinga do
século XIX até o início do século XX. Acerca desta etapa penal indiferenciada, afirma
Gabriel García Mendes, que (2000):
A etapa do tratamento penal indiferenciado caracteriza-se por considerar aos
menores de idade praticamente da mesma forma que aos adultos. Com uma
única exceção dos menores de sete anos, que se consideravam, tal como na
velha tradição do direito romano, absolutamente incapazes e cujos atos eram
equiparados aos dos animais, a única diferenciação para os menores de 7 a
18 anos, consistia geralmente na diminuição da pena em um terço em relação
com os adultos.
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Nesse sentido, observa-se que, no citado período, o direito não se preocupava
em diferenciar o tratamento dado aos adultos daquele que era oferecido às crianças
e adolescentes que possuíssem entre sete e dezoito anos incompletos. Em relação
aos menores de sete anos, estes eram tratados como meras propriedades dos pais,
tal qual um animal, sendo considerados absolutamente incapazes.
Assim, enquanto era vigente este caráter penal indiferenciado, as crianças e
adolescentes maiores de sete anos que cometiam quaisquer delitos, cumpriam a pena
nos mesmos estabelecimentos destinados aos adultos.
O Século XX é marcado por intensos debates no âmbito internacional. Inicia-se
a discussão acerca do direito das mulheres, nos quais se abordavam as questões do
direito ao voto e à igualdade de oportunidades. Tais demandas influenciaram na
formação do direito menorista.
Este novo direito que está surgindo é permeado por um caráter tutelar.
Novamente, João Batista Costa Saraiva (2016, p. 40) esclarece que:
A política era de supressão de garantias (como o princípio da legalidade),
para assegurar a ‟proteção” dos menores. Para combater um mal, a
indistinção de tratamento entre adultos e crianças, criava-se, em nome do
amor à infância, aquilo que resultou em um monstro: o caráter tutelar da
justiça de menores, igualando desiguais.

Este período é denominado de tutelar devido ao poder que era conferido ao juiz
de menores, o qual era responsável por decidir o que seria mais vantajoso para o
infante. Acerca desta matéria, afirma (SPOSATO, 2006, p. 36):
Vale dizer que esse controle utilizou-se de uma suposta minimização formal
de seus mecanismos, já que se estabeleceu fora do campo do direito penal
propriamente dito, especialmente por deixar de integrar os códigos penais
para fazer parte de uma legislação específica, obtendo, no entanto, maior
repressão material.

Simultaneamente ao surgimento desse direito menorista, há o crescimento dos
agrupamentos urbanos no século XX. Por consequência, ocorre um aumento da
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delinquência juvenil. Diante desse contexto de crescimento dos jovens em conflito
com a lei penal, em 1927 foi promulgado o Decreto nº 17.943-A, denominado de
Código de Mello Mattos. O referido Código fez uma divisão entre os jovens que se
encontravam em situação irregular e os que possuíam família e condições financeiras.
Ele estabelecia que, aqueles que estivessem sem habitação certa e sem meios de
subsistência, seja pelo falecimento, ausência, maus tratos ou impossibilidade dos
pais, seriam considerados menores abandonados. Também seriam considerados
abandonadas as crianças e os adolescentes que estivessem em situação de
vadiagem ou que frequentassem local de moralidade duvidosa127.
Em 1942, durante o governo de Getúlio Vargas, foi instituído o Serviço de
Atendimento ao Menor (SAM), que atuava como uma espécie de sistema penitenciário
para os menores de dezoito anos. João Batista Costa Saraiva (2016) pontua que esse
sistema possuía um caráter correcional-repressivo, esteando-se em reformatórios e
casas de correção, dedicados a atender os adolescentes que entrassem em conflito
com a lei penal. Este é o alicerce em que, posteriormente, surgiria a FUNABEM
(Fundação do Bem-Estar do Menor), responsável pela criação de todas as FEBEMs
(Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor).
O Decreto-Lei nº 6.026/1943 introduziu uma divisão entre as infrações
praticadas por crianças e adolescentes. Primeiramente, tinham-se aqueles que eram
menores de quatorze anos, o qual ficaria a cargo somente do juiz de menores e dos
responsáveis pela criança128. Em contrapartida, para aqueles que tivessem entre
127Art.

26. Consideram-se abandonados os menores de 18 annos: I. que não tenham habitação certa,
nem meios de subsistência, por serem seus paes fallecidos, desapparecidos ou desconhecidos ou por
não terem tutor ou pessoa sob cuja, guarda vivam; II. que se encontrem eventualmente sem habitação
certa, nem meios de subsistência, devido a indigência, enfermidade, ausência ou prisão dos paes. tutor
ou pessoa encarregada de sua guarda; III, que tenham pae, mãe ou tutor ou encarregado de sua guarda
reconhecidamente impossibilitado ou incapaz de cumprir os seus deveres para, com o filho ou pupillo
ou protegido; IV, que vivam em companhia de pae, mãe, tutor ou pessoa que se entregue á pratica de
actos contrarios á moral e aos bons costumes; V, que se encontrem em estado habitual do vadiagem,
mendicidade ou libertinagem; VI, que frequentem logares de jogo ou de moralidade duvidosa, ou andem
na companhia de gente viciosa ou de má vida. VII, que, devido á crueldade, abuso de autoridade,
negligencia ou exploração dos paes, tutor ou encarregado de sua guarda, sejam: a) victimas de máos
tratos physicos habituaes ou castigos immoderados; b) privados habitualmente dos alimentos ou dos
cuidados indispensaveis á saude; c) empregados em occupações prohibidas ou manifestamente
contrarias á moral e aos bons costumes, ou que lhes ponham em risco a vida ou a saude; d) excitados
habitualmente para a gatunice, mendicidade ou libertinagem; VIII, que tenham pae, mãe ou tutor, ou
pessoa encarregada de sua guarda, condemnado por sentença irrecorrivel.
128Art. 5º Quando se tratar de menor até 14 anos, a autoridade policial, logo que tiver conhecimento da
ocorrência, fará apresentar o menor e as testemunhas ao Juiz competente. § 1º O Juiz ouvirá,
imediatamente, o menor, o pai ou responsável e as testemunhas, com intervenção do Ministério
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quatorze e dezoito anos incompletos, sua repreensão penal era diretamente ligada ao
seu grau de periculosidade à sociedade. Dessa forma, se o juiz entendesse que o
jovem não representava uma ameaça à comunidade, este poderia ser deixado com
seus pais e responsáveis. Contudo, caso fosse evidenciado um nível de
periculosidade no menor, ele seria internado em estabelecimento adequado 129.
Acerca da matéria, leciona Karyna Batista Sposato (2006, p. 43):
O que nos importa, sobretudo neste momento, é reconhecer uma ideologia
tutelar no direito da infância e adolescência, amparada por uma vertente
terapêutica e higienista, que permitia a extensão do controle repressivo a
crianças e adolescentes pobres. Nesta etapa, a situação de perigo e a
situação irregular legitimam a intervenção do Estado, não raro violenta.

Tem-se, portanto, que a atuação repressora do Estado só se dava em relação
à parcela pobre dos menores, atuando, muitas vezes, de forma violenta.
O início da ditadura militar, em 1964, deu origem a Lei nº 4.513, a qual instituiu,
no país, a Política Nacional do Bem-Estar do Menor, que era utilizada como
instrumento político e propaganda do regime militar. Dentro dessa política, foi criada
a FUNABEM (Fundação do Bem-Estar do Menor), cujos órgãos executores eram as
FEBEMs (Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor). Influenciadas fortemente
pela Doutrina da Situação Irregular, essa legislação tinha como alvo somente aquelas
crianças e adolescentes que se encontravam na já elucidada situação irregular, ou
seja, aqueles que se caracterizavam como hipossuficientes, passando a ideia de
criminalização da pobreza (SARAIVA, 2016).

Público, se estiver presente. § 2º A seguir, o Juiz decidirá verbalmente e de plano. § 3º Se o Juiz não
puder decidir imediatamente resolverá sôbre o destino provisório do menor, proferindo a decisão
definitiva no prazo de cinco dias. § 4º O escrivão registará, em livro especial, a qualificação do menor,
do pai ou responsável e das testemunhas, o fato e a decisão do Juiz. Em casos especiais, o Juiz poderá
mandar lavrar auto, contendo o resumo das declarações prestadas.
129Art. 2º São as seguintes as medidas aplicáveis aos menores de 14 a 18 anos: a) se os motivos e as
circunstâncias do fato e as condições do menor não evidenciam periculosidade, o Juiz poderá deixá-lo
com o pai ou responsável, confiá-lo a tutor ou a quem assuma a sua guarda, ou mandar interna-lo em
estabelecimento de reeducação ou profissional e, a qualquer tempo, revogar ou modificar a decisão; b)
se os elementos referidos na alínea anterior evidenciam periculosidade o menor será internado em
estabelecimento adequado, até que, mediante parecer do respectivo diretor ou do órgão administrativo
competente e do Ministério Público, o Juiz declare a cessação da periculosidade. (BRASIL. Decreto nº
6.026, de 24 de novembro de 1943. Disponível em:
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O último Código de Menores, denominado de Lei nº 6.697, foi publicado em
1979 e também sofreu forte influência da Doutrina da Situação Irregular, sendo
responsável por legitimar a política nacional para o bem-estar do menor. Os juízes de
menores passaram a ter mais atribuições, podendo até mesmo criar novas normas,
para os casos em que haviam omissões na legislação (SARAIVA, 2016).
A respeito da etapa tutelar, dispõe Karyna Batista Sposato (2006, p. 49):
O modelo tutelar da intervenção sociopenal destinado aos adolescentes
permitia não só a institucionalização de jovens sem a observância de regras
e princípios processuais e constitucionais na imposição das medidas, como
também a continuidade da institucionalização desses jovens no sistema
destinado aos adultos. Assim, a lógica da correção do delinquente era levada
às últimas consequências pela doutrina da situação irregular, marca decisiva
da etapa tutelar do direito penal juvenil.

Destarte, nota-se que a preocupação embutida na etapa tutelar era em relação
aos menores em situações de hipossuficiência, discriminados da sociedade.
No cenário internacional, a Organização das Nações Unidas adotou, em 1959,
a Declaração dos Direitos das Crianças, documento que impelia todos os seus países
signatários a elaborarem um levantamento geral da evolução atingida na área da
legislação menorista.
Em 1989, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas aprovou a
Convenção do Direito das Crianças, responsável por consagrar a Doutrina da
Proteção Integral, tornando-se um documento global com caráter impositivo para
aqueles países que o assinaram, entre eles o Brasil.
Influenciado pelas novas normas internacionais, o direito da criança também
sofreu mudanças no Brasil, marcando o início da etapa garantista, que se encontra
vigente na contemporaneidade. Este período é caracterizado pelo princípio da
proteção integral, o qual admite a criança e o adolescente como pessoas titulares de
direitos e garantias.
A Constituição Federal de 1988 defende a Doutrina da Proteção Integral,
estabelecendo como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os direitos
fundamentais das crianças e dos adolescentes, tais como: o direito à vida, a saúde, a
alimentação, a educação e ao lazer, e determinando que os infantes devem ser
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protegidos de qualquer forma de negligência, discriminação, violência e opressão 130.
Em síntese, conclui-se que a partir da Carta da República de 1988 as crianças e os
adolescentes começaram a ser sujeitos com plenos direitos, os quais foram
positivados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

3. CONCEITOS E PROCEDIMENTOS DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, no artigo 112, as
chamadas medidas socioeducativas, em um capítulo específico. Segundo a norma,
poderão ser impostas as medidas socioeducativas de advertência, obrigação de
reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, regime de
semiliberdade e internação em estabelecimento educacional. Nota-se, portanto, que
o rol que determina as supracitadas medidas é taxativo, não possibilitando a aplicação
de qualquer outra providência, além das que estão expostas no Estatuto.
A advertência é a sanção menos grave, prevista pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente. Consiste basicamente em uma admoestação verbal, e que deverá ser
reduzida a termo, aplicada pelo juiz da infância e da juventude.
A obrigação de reparar o dano é destinada aos atos infracionais de caráter
patrimonial. Como a própria nomenclatura sugere, determina a reparação, a
restituição ou o ressarcimento do bem que fora atingido pelo ato infracional, com o
intuito de compensar o prejuízo à vítima.
A medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade é muito
semelhante à pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade,
aplicada aos imputáveis. O Estatuto, no artigo 117, estabelece que a prestação de
serviços à comunidade consiste na realização de tarefas gratuitas, que são de
relevância geral. Tais tarefas serão impostas de acordo com as aptidões do
adolescente, e serão exercidas juntamente com alguma entidade assistencial,
hospital, escola ou ambientes similares, sendo que deverá ser executada durante

130Art.

227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão.
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jornada máxima de oito horas semanais, aos finais de semana e feriados, a fim de que
não prejudique a escolarização do jovem.
A liberdade assistida é cumprida em meio aberto. Deverá ser aplicada quando
se caracterizar como a medida mais adequada ao adolescente, não havendo a
necessidade de imposição de medida mais gravosa. Caracteriza-se como um
substituto penal, análogo à suspensão condicional da pena (sursis).
Ao se aplicar a liberdade assistida, o juiz da infância e da juventude designará
uma pessoa capacitada para acompanhar o caso do adolescente, sendo que esta
poderá ser recomendada por entidade social ou programa de atendimento.
A semiliberdade é a primeira das medidas socioeducativas que prevê a
privação de liberdade ao adolescente, consistindo em uma medida intermediária entre
a internação e o meio aberto. É uma privação parcial da liberdade do jovem infrator
que tenha praticado ato infracional grave. O adolescente deverá frequentar a escola
ou realizar alguma atividade profissionalizante durante o dia, todavia, é obrigado a se
recolher em instituição especializada durante a noite.
A internação é a medida mais grave prevista no ECA, tendo em vista a sua
grave interferência na liberdade do adolescente. Devido a isto, deve ser aplicada aos
casos mais extremos, e com moderação.
O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, em seu artigo 121, que
esta medida socioeducativa está sujeita aos princípios da brevidade, da
excepcionalidade e do respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento.
A internação não poderá exceder o prazo máximo de três anos, sendo que sua
manutenção deve ser reavaliada a cada seis meses, devendo ser aplicada somente
mediante decisão fundamentada. Ao completar vinte e um anos, ocorrerá a liberação
compulsória do jovem infrator.
Diante disso, tem-se que a internação consiste na completa privação de
liberdade do adolescente, sendo que estes são recolhidos em estabelecimentos
próprios, durante o cumprimento da medida. Verifica-se, assim, que esta medida
socioeducativa se caracteriza como sendo de instituição total, se assemelhando ao
encarceramento aplicado no direito penal comum, de forma que a única diferenciação
entre esses estabelecimentos é o mero rótulo externo (SPOSATO, 2006).
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Ademais, a artigo 122, da Lei 8.069/90 determina que a internação só poderá
ser aplicada quando o ato infracional for praticado mediante grave ameaça ou
violência, por reiteração no descumprimento injustificado de medida socioeducativa
imposta anteriormente ou pelo cometimento reiterado de outras infrações graves.
Dessa forma, o ECA apresenta condições objetivas, que devem ser cumpridas, para
a aplicação da medida de internação.
É imprescindível destacar que o ECA também é taxativo ao afirmar que, sob
nenhuma hipótese, deverá se aplicar a internação quando houver outra medida
socioeducativa adequada ao caso.
Em síntese, a análise da legislação vigente permite concluir pela necessidade
de abstenção na aplicação do internamento do adolescente em conflito com a lei
penal, pois sua aplicação somente tem razão quando as outras medidas
socioeducativas não forem adequadas ao adolescente. Isso se dá em razão de que
tal medida pode tolher ainda mais o adolescente e levá-lo definitivamente à
criminalidade.

4. DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS RESTRITIVAS DE LIBERDADE

Verifica-se que, no que se refere a conceituação e aplicabilidade das medidas
socioeducativas previstas, o Estatuto aborda uma redação abrangente, dispondo de
maneira generalizada acerca de suas imposições. A legislação entende que o
processo de responsabilização do adolescente é feita, pelo julgador, de maneira
individual, de forma que se faz necessária a análise acerca de cada caso concreto,
aplicando a medida mais apropriada. Contudo, como apontado acima, é importante
que o internamento seja aplicado somente em casos excepcionais.
Entretanto, no último levantamento elaborado pelo Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativa, publicado em 2018, utilizou-se dados referentes a
atendimentos realizados no ano de 2016 mostra números alarmantes em relação aos
internamentos. Segundo o estudo, a região sudeste é que a possui maior
concentração de adolescentes cumprindo as medidas de internação provisória,
internação, atendimento inicial e internação inicial, com uma taxa de 57%. Em
seguida, encontra-se a região nordeste, com 20% dos atendimentos.
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Gráfico 1 - Total de Adolescentes e Jovens por Região (2006)

Fonte: Levantamento Anual SINASE 2016, Brasília: Ministério dos Direitos Humanos, 2018.

Pelos dados apresentados no mencionado levantamento, 47% dos atos
infracionais praticados em 2016 foram considerados como análogo ao roubo,
totalizando em 12.690 casos, sendo ainda considerados mais 1% de tentativa de
roubo. O segundo ato infracional mais praticado é o análogo ao tráfico de drogas,
correspondente a 22% e 6.254 ocorrências. Além disso, como aponta o gráfico abaixo,
a maioria é constituída por pessoas do sexo masculino.

Gráfico 3 - Adolescentes e Jovens em Restrição e Privação de Liberdade por
Gênero Total Brasil (2016)

Fonte: Levantamento Anual SINASE 2016, Brasília: Ministério dos Direitos Humanos, 2018.
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Ao analisar a faixa etária dos jovens em restrição ou privação de liberdade, 57%
possuem entre 16 e 17 anos. Seguidamente, os adolescentes entre 18 e 21 anos
ocupam 26% dos casos, os que possuem 14 e 15 anos totalizam em 15%.

Gráfico 4 - Adolescentes e Jovens por Faixa Etária em Restrição e Privação de
Liberdade Total Brasil (2016)

Fonte: Levantamento Anual SINASE 2016, Brasília: Ministério dos Direitos Humanos, 2018.

O estudo realizou também uma coleta de informações acerca da raça/cor dos
adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de restrição ou privação de
liberdade, sendo que 59,08% dos jovens foram consideradas de cor preta/parda,
22,49% foram consideradas de cor branca e 16,54% não tiveram registro quanto à
sua cor.
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Gráfico 5 - Porcentagem de Adolescentes e Jovens por Raça/Cor em Restrição
e Privação de Liberdade - Total Brasil (2016)

Fonte: Levantamento Anual SINASE 2016, Brasília: Ministério dos Direitos Humanos, 2018.

Ainda, de acordo com os dados trazidos pelo Conselho Nacional de Justiça, e
publicados no Panorama Nacional: A Execução das Medidas Socioeducativas de
Internação, em 2012131, tem-se que, em relação ao nível de alfabetização dos jovens
atendidos, em todas as regiões o percentual de adolescentes alfabetizados era igual
ou superior à 80%. Todavia, 57% dos entrevistados declararam que não frequentavam
a escola, anteriormente à internação; é o que aponta o gráfico abaixo:
Gráfico 7 – Alfabetização dos adolescentes entrevistados por região (2012)

131BRASIL.

Conselho Nacional de Justiça. Panorama Nacional: A Execução das Medidas
Socioeducativas de Internação – Programa Justiça ao Jovem. Conselho Nacional de Justiça, 2012.
Disponível
em:
<http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/crianca-eadolescente/programa_justica_ao_jovem_CNJ_2012>. Acesso em 12/10/2019.
Revista de Direito Público Contemporâneo, Instituto de Estudios Constitucionales da Venezuela e Universidade Federal de
Rural do Rio de Janeiro do Brasil, a. 3, v. 1, n. 2, p. 122, julho/dezembro de 2019.

Revista de Direito Público Contemporâneo | Journal of Contemporary Public Law

No tocante às relações familiares, 14% dos jovens atendidos já possuíam filhos.
A respeito da criação, 43% foram criados apenas pela mãe, 4% pelo pai sem a
presença da mãe, 38% foram criados por ambos e 17% pelos avós.
Gráfico 9 – Responsáveis pela criação do adolescente em conflito com a lei em
âmbito nacional (2012)

Fonte: Panorama Nacional: A Execução das Medidas Socioeducativas de Internação – Programa
Justiça ao Jovem. Conselho Nacional de Justiça, 2012.

A pesquisa revelou, também, que é comum entre os adolescentes em conflito
com a lei penal a utilização de substâncias psicoativas, de forma que, no Brasil, 74,8%
dos jovens atendidos informaram fazer uso de alguma substância entorpecente.
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Gráfico 10 – Uso de drogas por adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas por região (2012)

Fonte: Panorama Nacional: A Execução das Medidas Socioeducativas de Internação – Programa
Justiça ao Jovem. Conselho Nacional de Justiça, 2012.

Ainda, de acordo com o último levantamento anual elaborado pelo Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo 16.940 adolescentes estavam cumprindo
medidas de privação de liberdade, ou seja, internação, internação provisória e
semiliberdade. Nesse sentido, descreve o gráfico abaixo:

Gráfico 18 - Adolescentes e Jovens em Internação, Internação Provisória e
Semiliberdade - Total Brasil (2011-2016)

Fonte: Levantamento Anual SINASE 2016, Brasília: Ministério dos Direitos Humanos, 2018.
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Observa-se, portanto, que desde o ano de 2011 há um constante aumento no
número de adolescentes cumprindo a medida socioeducativa de internação. Em
relação ao regime de semiliberdade e a internação provisória, nota-se que há uma
variação mínima entre o número de jovens.
Conforme exposto, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi um divisor de
águas no direito penal juvenil, sendo responsável pela consagração da Doutrina da
Proteção Integral, em oposto à Doutrina da Situação Irregular, que era anteriormente
imposta, conforme fora explicitado no primeiro capítulo do presente trabalho.
No entanto, observa-se que há uma dissonância entre os costumes e hábitos
sociais daquele momento e as mudanças trazidas pela mencionada legislação, uma
vez que a imposição de medidas tutelares e discriminatórias aos jovens de menor
poder aquisitivo ainda perduravam no meio jurisdicional.
Diante desse cenário, o Poder Público não realizou, de modo suficiente, a
implantação das estruturas necessárias à execução dessa nova lei, em sua
integralidade, o que levou a um atendimento socioeducativo precário. A maioria das
unidades federativas ainda não implementaram os programas socioeducativos para a
execução das medidas de internação e semiliberdade, da maneira em que são regidas
pelas Leis 8.069/90 e 12.594/12. Isso porque, ao analisar a situação das instituições
responsáveis pela aplicação da medida de internação, nota-se que há uma
superlotação das unidades por todo o Brasil, segundo informações coletadas entre
agosto e novembro de 2018, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, por meio
da publicação do "Panorama da Execução dos Programas Socioeducativos de
Internação e Semiliberdade nos Estados Brasileiros", senão vejamos:
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Tabela 4 - Situação das vagas específicas para internação por tempo
indeterminado por Unidade Federativa - Brasil, 2018

Fonte: Panorama da execução dos programas socioeducativos de internação e semiliberdade nos
estados brasileiros, Brasília: Conselho Nacional do Ministério Público, 2019.

O mencionado levantamento constatou ainda que, mesmos nos estados em
que não foi relatado qualquer superlotação em suas unidades, há a presença de uma
“fila de espera”, ou seja, um número considerável de pedidos de vagas que ainda não
haviam sido atendidos, dado que as unidades já estavam em sua capacidade máxima.
Diante de tais estatísticas, resta evidente o prejuízo não somente à sociedade
em geral, mas, principalmente, aos adolescentes, pois se há a superlotação das
unidades de execução das medidas socioeducativas restritivas de liberdade, nota-se
uma defasagem na infraestrutura de apoio e auxílio aos jovens, bem como ocorre a
potencialização das violações aos direitos humanos e a precariedade do atendimento.

Revista de Direito Público Contemporâneo, Instituto de Estudios Constitucionales da Venezuela e Universidade Federal de
Rural do Rio de Janeiro do Brasil, a. 3, v. 1, n. 2, p. 126, julho/dezembro de 2019.

Revista de Direito Público Contemporâneo | Journal of Contemporary Public Law

Além disso, é imprescindível registrar que a violência estrutural inerente à
superlotação crônica, à falta de pessoal e à manutenção negligente das unidades de
execução da medida socioeducativa de internação não atinge somente os jovens em
conflito com a lei penal, mas também, as equipes de servidores responsáveis pela
realização dos atendimentos.
O estudo “Um olhar mais atento às unidades de internação e semiliberdade
para adolescentes – Relatório da Resolução nº 67/2011”, constatou que no Brasil,
entre os anos de 2013 e 2014, mais de 60% das unidades de internação foram dadas
como insalubres, ou seja, sem condições de higiene e conservação, sem iluminação
e ventilação adequada nos ambientes.
Gráfico 21 – Salubridade nas unidades de internação. Regiões e Brasil (20132014)

Fonte: Relatório da Infância e Juventude – Resolução nº 67/2011: um olhar mais atento às unidades
de internação e semiliberdade para adolescentes. Brasília: Conselho Nacional do Ministério Público,
2015.

Tais dados indicam um ambiente inadequado tanto aos adolescentes em
conflito com a lei penal quanto aos servidores responsáveis pela tutela de tais
adolescentes.
A pesquisa aponta, ainda, que se as unidades de internação possuíam salas
de aulas equipadas, iluminadas e adequadas ao aprendizado, com suporte de
biblioteca. Todavia, não foi constatado se os mencionados espaços eram suficientes
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para atender todos os internos, levando-se em consideração a educação, como base
fundamental para o sucesso do atendimento socioeducativo.
Gráfico 22 – Unidades de internação com salas de aula equipadas, iluminadas
e adequadas, com biblioteca. Regiões e Brasil (2013-2014)

Fonte: Relatório da Infância e Juventude – Resolução nº 67/2011: um olhar mais atento às unidades
de internação e semiliberdade para adolescentes. Brasília: Conselho Nacional do Ministério Público,
2015.

Novamente, atesta-se a precariedade no sistema de ensino dentro das
unidades, sendo que em todas as regiões do país foram encontradas uma
porcentagem significativa de salas de aulas em condições inadequadas ao
aprendizado.
Conforme fora elucidada no decorrer do presente trabalho, o ECA implementa
uma série de diretrizes garantistas às crianças e adolescentes, determinando que,
diante de sua condição de ser humano em desenvolvimento.
No âmbito penal, o texto da norma estabelece que, ao jovem que cometer um
ato infracional, ou seja, que atentar uma conduta análoga a um crime ou contravenção
penal, poderá ser impostas as chamadas medidas socioeducativas.
É nítido que as medidas socioeducativas restritivas de liberdade implicam
maiores consequências na vida dos jovens, uma vez que os privam de sua
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convivência familiar e escolar, bem como impossibilita a manutenção de um vínculo
empregatício.
O Estatuto da Criança e do Adolescente faz uso de uma redação abrangente,
deixando margem para que os juízes da infância e da juventude possam aplicar as
medidas socioeducativas de acordo com cada caso concreto, ao seu livre alvedrio,
atuando como protagonistas do higienismo social. No trabalho com adolescentes em
conflito com a lei penal deve imperar a consciência de que são pessoas ainda em
desenvolvimento, deve-se considerar que cada um possui o seu caminho individual
de evolução e melhora, devendo o juiz analisar qual é a medida mais adequada a ser
aplicada no caso, sem automatismo na aplicação da restrição da liberdade.
Nessa consoante, apesar de o ECA apresentar um rol taxativo de
possibilidades em que poderá ser aplicada a internação, a mais grave de todas as
medidas socioeducativas previstas, o Estatuto também determina que, sob nenhuma
hipótese, deverá a internação ser aplicada quando houver outra medida mais
adequada. Assim, mesmo que o ato infracional cometido enquadre-se no rol taxativo
de aplicação da internação, não significa que esta deve ser obrigatoriamente aplicada,
sendo necessária a constatação de que não há outra medida adequada ao caso.
Infere-se, portanto, que a legislação define a internação como sendo a última
alternativa, devendo ser aplicada somente nos casos graves, em que não houver a
possibilidade de imposição de qualquer outra medida socioeducativa.
Outrossim, a legislação penal juvenil também estabelece que as medidas
restritivas de liberdade devem vir acompanhadas de políticas educacionais e
profissionalizantes, capacitando o jovem para seu egresso a sociedade, e efetuando
sua função de ressocialização social.
Não obstante, de acordo com os dados angariadas nessa pesquisa, nota-se
uma aplicação excessiva das medidas restritivas de liberdade, em especial, a
internação. Sua imposição vem em constante crescimento desde o ano de 2011,
resultando em uma superlotação do sistema de execução.
Esta intensa aplicação da medida de internação pode ser vista como um
resquício da doutrina tutelar e de situação irregular, utilizada por décadas no país, em
que se defendia a discriminação e imposição de penas aos jovens que se
encontravam na dita situação irregular, isto é, dos adolescentes pertencentes as
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classes mais baixas, vindos de famílias hipossuficientes e, em sua maioria, negros.
Por mais que o ECA tenha surgido com o intuito de romper com esse pensamento
discriminatório, a falta de investimento e auxílio estatal no sistema socioeducativo,
juntamente com os resquícios dessas políticas aplicadas na etapa tutelar,
colaboraram para a continuação do encarceramento da juventude negra e menos
favorecida.
Diante deste quadro analisado até o presente momento, resta ponderar acerca
de possibilidades e caminhos, em que seja possível a coexistência de uma prática
estatal de proteção integral e o entendimento da criança e do adolescente como
sujeitos de direitos.
Tais problemas descritos neste trabalho demandam soluções interconectadas
e interdisciplinares. Resta evidente que uma mera solução pragmática, tal como a
construção de mais centros de execução de medidas socioeducativas restritivas de
liberdade, não é suficiente para impedir a aplicação excessiva das ditas medidas, que
não é condizente com as prerrogativas estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Ocorre que, de acordo com o levantamento realizado pelo Conselho Nacional
do Ministério Público e publicado na obra "Panorama da Execução dos Programas
Socioeducativos de Internação e Semiliberdade nos Estados Brasileiros" (2019), para
suprir o déficit de vagas, atualmente encontrado no sistema de execução de medidas
socioeducativas restritivas de liberdade, seria necessária a implementação de 55
novas unidades de internação por prazo indeterminado, sendo que o custo de
construção estimado para cada estabelecimento gira em torno de dezessete milhões
de reais. Dessa forma, para apenas suprir a atual demanda de vagas no setor, seria
preciso um investimento de cerca de R$ 935.000.000,00 (novecentos e trinta e cinco
milhões de reais), a ser distribuído entre os estados que apresentam os maiores
déficits de vagas. Com efeito, para além da inviabilidade da destinação do exorbitante
valor mencionado para o setor socioeducativo, constata-se, também, que a estimativa
trazida conta somente com a quantia necessária para construção de novas unidades,
desconsiderando os custos para sua manutenção. De acordo com o supracitado
levantamento, o custo aproximado anual de cada vaga de internação por prazo
indeterminado é de R$ 115.080,06 (cento e quinze mil e oitenta reais e seis centavos).
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Para além disso, desconsidera-se também o fato de que a aplicação da medida de
internação vem em constante crescimento, de forma que, em poucos anos, os
estabelecimentos executores estariam novamente superlotados.
A despeito do dispendioso custo anual de manutenção das vagas de internação
provisória, foi averiguado também que a maioria das unidades de execução da medida
não possuem a infraestrutura necessária para a escolarização do jovem, sua
profissionalização e sua preparação para o retorno ao convívio social e familiar.
Assim, infere-se que as medidas socioeducativas restritivas de liberdade são pouco
eficazes no processo de ressocialização do adolescente.
A política de encarceramento adotada pelo Estado, na qual não se pondera se
a internação é realmente a única alternativa a ser aplicada, resulta na superlotação e
precariedade dos estabelecimentos responsáveis pelo seu cumprimento. Assim, os
jovens em conflito com a lei penal são inseridos no sistema socioeducativo, todavia, a
medida não cumpre sua função educacional-pedagógica, mas sim, de mera
repreensão penal, de vingança e retribuição. Além disso, não são disponibilizados o
ensino de qualidade, a profissionalização e o apoio adequado aos adolescentes
cumprindo as medidas socioeducativas restritivas de liberdade, culminando no
agravamento de sua marginalização social.
Dessa forma, observa-se que os valores, cada vez maiores, que são
necessários para suprir a demanda de vagas das medidas restritivas de liberdade,
poderiam ser empregados em uma rede de estrutura de proteção e reinserção do
jovem, fazendo jus ao caráter pedagógico das medidas socioeducativas, firmado pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente. Tal investimento, contudo, deve vir também
acompanhado do início da aplicação da medida de internação como última alternativa,
pela autoridade judiciária, pondo um fim à sua banalização.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho insere em um amplo debate acerca de crianças e adolescentes
infratores, buscando de forma sistemática fazer uma análise sobre a questão da
responsabilidade penal dos jovens e a aplicação do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
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Os dados acerca da execução das medidas socioeducativas restritivas de
liberdade e o perfil dos adolescentes em conflito com a lei permite inferir que os
estabelecimentos responsáveis pelo cumprimento de tais medidas, principalmente no
tocante a internação, apresentam diversos problemas, como a superlotação, carência
de profissionais competentes e precariedade de estruturas.
Verificou-se, também que a melhoria da atual situação do sistema
socioeducativo, especialmente no que se refere às medidas socioeducativas
restritivas de liberdade, não será obtida por meio da construção de mais instituições
responsáveis pelo seu cumprimento. O investimento em políticas de reinserção do
jovem e em uma rede de estrutura de proteção, aliado ao combate às políticas de
encarceramento exacerbado, são as alternativas capazes de reduzir o número de
adolescentes em conflito com a lei penal, além do apoio às famílias no processo
preventivo de atuação sobre crianças e adolescentes.
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UM BREVE HISTÓRICO DOS PARADIGMAS DO ACESSO À JUSTIÇA

A BRIEF HISTORY OF THE PARADIGMS OF ACCESS TO JUSTICE
Felipe Bizinoto Soares de Pádua 132
RESUMO: O propósito deste estudo é demonstrar o acesso à justiça como um
conceito jurídico cujo conteúdo mudou conforme os modelos ou paradigmas
científicos adotados que se conectam à figura do juiz: o primeiro padrão expõe a
submissão judicial ao parlamento, à lei; o segundo modelo mostra um magistrado com
maior liberdade de atuação, interferindo nas políticas públicas; o atual paradigma
realça a fuga do juiz e a busca de outros métodos para satisfação dos interesses
jurídicos.
PALAVRAS-CHAVE: Acesso à justiça, paradigmas, sistema multiportas, acesso à
jurisdição
ABSTRACT: The purpose of this study is to demonstrate the access to justice as a
legal concept whose content changed according to the scientific models or paradigms
adopted that connect to the judge’s figure: the first standard exposes judicial
submission to parliament, the law; the second model shows a magistrate with greater
freedom of action, interfering in public policies; the current paradigm brings out the
judge’s escape and the search for other methods to satisfy legal interests.
KEYWORDS: Access to justice, paradigms, multiport system, access to jurisdiction
1. UMA BREVE NOÇÃO DE PARADIGMAS
O paradigma, o referencial, o modelo seguido na manifestação cultural é
analisado no nicho científico, desenvolvido por THOMAS S. KUHN, que concebeu o
paradigma como um conjunto de métodos e problemáticas universalmente aceitos por
certa comunidade de praticantes da ciência133. O paradigma projeta as bases a partir
das quais toda uma categoria científica sistematiza, explica e esclarece, em suma,
soluciona certos fenômenos, os quebra-cabeças (jigsaw puzzles), que o modelo
132
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considera como ordinário ou normal134.
No ambiente cinematográfico é possível apreciar a concepção de base trazida
pelo paradigma ao analisar a saga O Poderoso Chefão, uma obra emblemática e que
serviu de modelo para o desenvolvimento de muitos outros filmes, p. ex., Scarface,
Os Infiltrados, O Gângster. É dizer, a partir de O Poderoso Chefão é que se construiu,
p. ex., a imagem do mafioso, levou-se aos olhos do mundo, também, problemas
enfrentados no território italiano em relação ao funcionamento da máfia e sua
influência na governança de um Estado.
Voltando à teoria da ciência, THOMAS S. KUHN trabalha com dois conceitoschave, que são paradigma e emergência, categorias a partir das quais são
desenvolvidas a ciência normal, crise de paradigma e a famosa denominação
mudança de paradigma.
Como enunciado, o paradigma é um standard relacionado a certo setor
científico e por meio do qual são sistematizados métodos de solução, isto é, a
comunidade científica constrói certas respostas a certos fenômenos135.
O conjunto modelar volta-se para certas questões fenomênicas, busca
compreendê-las e, por conseguinte, solucioná-las, no entanto, frequentemente, sofre
com ingerências nominadas como extraordinárias que afetam as fundações ou a
prática do paradigma. A partir de tais anomalias é que nasce o estado de crise, eis
que a estrutura científica basilar sofre com a incidência de questões não abrangidas
pelos métodos normais136.
Dessa crise de paradigma, em razão dos influxos das situações extraordinárias,
advém a emergência, que consiste na concentração de esforços da comunidade
científica em buscar um novo paradigma, uma base nova e apta a abarcar as
circunstâncias fenomênicas que, sob a óptica do paradigma vigente, são
excepcionais137.
O avolumamento da assimilação e da consolidação teórica pelos práticos
resulta em um novo conjunto científico, que, por sua vez, substitui o modelo anterior
e, portanto, consiste na mudança de paradigma. Melhor dizendo, a partir da crise é

Ibidem, pp. 57 e ss.
Idem.
136 Ibidem, pp. 77 e ss.
137 Idem.
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135
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que nasce a emergência, que, consequentemente, impele os segmentos científicos a
desenvolver uma nova estrutura da ciência, causando, assim, a instituição de um novo
modelo, revoluciona por meio da instituição de um novo paradigma.
Consolidado o paradigma, a partir dele que se desenvolve a ciência normal,
que é o conjunto de pesquisas de um grupo científico que são baseadas no mesmo
regramento científico138. Trata-se do que THOMAS S. KUHN chama por operação de
acabamento, quer dizer, um empreendimento voltado a testar os limites e articular os
fenômenos e teorias contidos no paradigma139.
A. JUNQUEIRA

DE

AZEVEDO140 baseou-se nas elucubrações kuhnianas para

reconhecer os paradigmas da ciência jurídica e concluiu que há três modelos basilares
a partir dos quais teorias, críticas e anomalias se enlaçaram. O primeiro é o paradigma
da lei, conjunto teórico e prático que nasce a partir da crise originada pelas monarquias
absolutistas, regidas pela vontade humana, exigindo-se que o produto do direito, a
norma, incluindo o pensamento de J. J. ROUSSEAU141, fosse uma expressão de
vontade qualificada, claro, objetivo, abstrato, geral e racional. É dizer: o paradigma da
lei é criado para substituir a vontade do monarca pela vontade da lei, a volatilidade
humana pela expressão geral da racionalidade, da insegurança pela previsão abstrata
e universal de hipóteses de incidência (fattispecie).
A crise resultante do primeiro paradigma nasce após a 1ª Grande Guerra, com
a visão de que a lei, apesar de conferir certa margem de segurança, sofreu com a
evolução social, que contrastou muito mais a rigidez, a inflexibilidade e a uniformidade
frente a vida, dimanando anseios de justiça efetiva em alguns espíritos generosos. A
partir de tais circunstâncias, os juristas migraram o ângulo de desenvolvimento de
suas problemáticas e, por conseguinte, de suas soluções, saindo da lei e tomando
como cerne a figura do juiz, expressão estatal142.

Ibidem, p. 30.
Ibidem, p. 45.
140 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. O direito pós-moderno e a codificação. Revista da Faculdade de
Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 94, pp. 3-12.
141 ROUSSEAU, Jean Jacques. Contrato social ou princípios de direitos políticos. Trad. B. L. Viana. São
Paulo: Cultura, 1944, pp. 99 e ss.; FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de Direito e
Constituição. São Paulo: Saraiva, 1988, pp. 14 e ss.; ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR,
Vidal Serrano. Curso de direito constitucional. 22. ed. São Paulo: Verbatim, 2018, pp. 28-29; SILVA,
José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, pp. 159160.
142 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Op. Cit.
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O paradigma do juiz consiste na maior amplitude de atuação judicial por meio
da introdução, nos textos normativos, do que L. R. BARROSO143 denomina como
cláusulas gerais, os conceitos jurídicos indeterminados e os princípios, categorias que
trazem noções vagas que conferem maior funcionalidade e independência judicial.
Existe, a partir do paradigma em questão, um expansionismo da atividade jurisdicional
tanto no campo jurídico, eis que o juiz se torna o foco da comunidade científica, quanto
no campo político, determinando, p. ex., políticas públicas, procedimento políticoadministrativo relacionado ao impeachment. É dizer: como doutrina JACQUES
CHEVALLIER144, o poder jurisdicional torna-se pedra angular para efetividade da relação
hierárquica entre as normas e para as posições jusfundamentais.
Continuando, A. JUNQUEIRA DE AZEVEDO145 leciona que a pós-modernidade não
se conforma com três questões, que dão origem à crise do paradigma judicial, quais
sejam, em primeiro lugar, com as noções vagas que geram maior dependência de
concretude pelo Estado-Juiz, em segundo lugar, ainda ligado às cláusulas gerais, o
autor constata um movimento de retomada do paradigma da pré-modernidade, na
busca por segurança jurídica, e, em terceiro lugar, a desnecessidade de levar certas
questões fácticas ao grande corpo social institucionalizado que é o Estado, isto é,
levar, ao Judiciário, matérias sobre as quais o juiz não teria que, necessariamente,
intervir, p. ex., divórcio consensual, inventário cujos herdeiros são capazes e
concordes, usucapião.
O paradigma do caso, então, nasce com os anseios de fuga do juiz, exigindose mais do que noções dotadas de abstração e generalidade, e, sim, vetores, diretivas
materiais que permitam a que mais profissionais do direito, além do magistrado,
possam aplicar o direito, o que ocorre, p. ex., com os arts. 171, § 1º, 175, § ú, 182, §
2º, 186, CRFB. O modelo científico da pós-modernidade traz ao lume a lição de P.
HÄBERLE146

de

que

a

ordem

constitucional,

a

tessitura

constitucional

e

infraconstitucional, é efetivamente trabalhada por sujeitos estranhos ao Judiciário, por
Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo
modelo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, pp. 351-355.
144 O Estado de Direito. Trad. Antônio Araldo Ferraz Dal Pozzo e Augusto Neves Dal Pozzo. Belo
Horizonte: Fórum, 2013, pp. 112-115.
145 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Op. Cit.
146 Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Trad. Gilmar
Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1997.
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uma sociedade aberta de intérpretes do sistema constitucional, p. ex., e em especial,
o papel desempenhado pelos Registros de Imóveis e Tabelionatos de Notas, pela
arbitragem e pela mediação.
A história da ciência vai ao encontro de uma de suas espécies, a ciência
jurídica, no sentido de destacar que a comunidade científica se direciona a partir de
um modelo basilar que, em muitos casos, não escapam de críticas e de anomalias
que ou os levam ou à teorização, a partir do paradigma instituído, ou ao
desenvolvimento de um novo paradigma, o que fica claro quando analisado o histórico
do segmento científico jurídico, que partiu do modelo legalista, desenvolve-se em um
modelo judicial e chega, na pós-modernidade, em um modelo voltado ao caso.
2. UMA BREVE HISTÓRIA DE ACESSO À JUSTIÇA
O papel do juiz no plano social é destacado desde os tempos romanos, eis que
ULPIANO já afirmava que a jurisdição investe alguém de um império voltado a punir os
facinorosos, a conferir bens e a dar juízes às partes147. Tal assertiva traz à tona que o
papel jurisdicional sempre foi objeto, em maior ou menor grau, de estudos jurídicos e,
por isso, tem seu histórico em concerto com o histórico do direito como um todo, em
especial – como se verá - com o constitucionalismo.
O histórico do acesso à justiça aqui abordado está ligado, em essência, aos
três paradigmas de A. J. DE AZEVEDO148, demonstrando-se que o magistrado sofre com
uma crescente dilatação de suas atribuições e, consequentemente, de deveres para
com a sociedade. No mesmo sentido, DALMO

DE

ABREU DALLARI traça a história do

constitucionalismo e demonstra, incidentalmente, que o Estado-Juiz sai de mero
declarante da vontade da lei e chega ao plano dos agentes políticos 149.

VASCONCELLOS, Manoel da Cunha Lopes; et. al. Digesto ou pandectas do imperador Justiniano:
vol. I. São Paulo: YK Editora, 2017, p. 112.
148 Os marcos teóricos são esposados considerando a revolução racionalista de Descartes e o
nascimento do método científico, mas não se deve desconsiderar os elementos históricos antecedentes
que permearam a concepção do Estado e suas funções, em especial em Aristóteles (Política. 4. ed.
Trad. Pedro Constatin Tolens. São Paulo: Martin Claret, 2008, pp. 177-178).
149 A Constituição na vida dos povos: da idade média ao século XXI. São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 45
e ss. No mesmo sentido: FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Op. Cit., pp. 30-31; BARROSO, Luís
Roberto. Op. Cit., pp. 27 e ss.; COSTA, Taiz Marrão Batista da. Jurisdição constitucional: Poder
Constituinte, controle de constitucionalidade e força vinculante dos precedentes judiciais. Curitiba:
Juquiá, 2014, pp. 159 e ss.
147
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Como preliminar ao paradigma da lei, cabe destacar que o papel
desempenhado pelo magistrado era aquele concebido por T. HOBBES, a saber, o de
extensão do monarca e, portanto, não sujeitos à lei civil, e sim à vontade real150. O
que prevalecia, em suma, era a vontade do monarca, não a da lei e, por isso, toda e
qualquer decisão contrária à vontade monárquica poderia ser revertida por meio de
declaração do rei ou de seus ministros.
No paradigma da lei, o magistrado era considerado mero aplicador da lei, a
boca da lei (la bouche de la loi), usando do recurso da interpretação literal para tão
somente declarar o que o legislador havia previamente positivado 151. Vigorava a
supremacia do parlamento, do legislador sobre a das demais funções estatais, o que
era evidente no ambiente francês, cujo Código Civil, o código napoleônico,
simplesmente determinava a esfera conceitual e as consequências jurídicas para as
hipóteses de incidência, o que reduzia e muito a margem de atuação do juiz152.
No campo hermenêutico do paradigma da lei destacou-se a escola da exegese,
a qual SEBASTIÁN SOLER153 aponta duas características fundantes e que transparecem
a realidade jurídica da época, ambas envolvendo a supremacia do legislador: (i) a
concepção estatalista de que a lei é a fonte do direito e (ii) a vontade do legislador
(mens legislatoris) como fator determinante do conteúdo da lei e, por conseguinte, da
norma jurídica dimanada. O Estado-Juiz tinha pouca margem de atuação, posto que
a lei era a fonte de todas as respostas aos fenômenos sociais, o que evidencia ao que
se pode denominar como vigente naquele período o paradigma do juiz minimalista.
O modelo de Estado vigente, o Estado burguês, restringia o exercício
jurisdicional tão somente às posições substanciais deferidas aos cidadãos pela ordem
constitucional vigente, garantindo-se a proteção da liberdade de locomoção, da
propriedade e na manutenção do fluxo creditício no mercado por meio da outorga de

O leviatã ou matéria, formas e Poder de um Estado eclesiástico e civil. Trad. Rosina D’Angina. São
Paulo: Martin Claret, 2009, pp. 188 e ss.
151 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Op. Cit.; BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit., pp. 297-299;
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Op. Cit., pp. 33-36; DALLARI, Dalmo de Abreu. Op. Cit., pp.
219-228; SILVA, José Afonso da. Op. Cit.
152 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Op. Cit., pp. 60-61; ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES
JÚNIOR, Vidal Serrano. Op. Cit.; DALLARI, Dalmo de Abreu. Op. Cit., p. 103.
153 Interpretacions de la ley. Barcelona: Ariel, 1962, p. 8.
150
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equivalente em dinheiro ao credor cujo devedor restou inadimplente154.
Ao tempo vigorava a certeza como algo intimamente ligado à lei, algo que F.
LÓPEZ

DE

OÑATE155 denomina como fé que a sociedade imprime em relação a

determinada conduta individual, confiança esta que, por sua vez, dá fundamento à
certeza do direito (certeza del derecho). A partir da relação entre confiança social e
direito é que nasce, segundo o mesmo autor, a legalidade, que traduz uma relação
entre valoração e previsibilidade dos comportamentos. É dizer: a segurança intentada
pelo primeiro paradigma resulta da objetividade da lei, pois nela que reside a relação
intersubjetiva objetivamente considerada156.
A luta contra a arbitrariedade redundou na instituição da doutrina hobbesiana,
reforçada por F. LÓPEZ DE OÑATE, de que o legislador não comete arbítrios, pois nele
é que são concentrados poderes voltados à alteração das leis, o que, per si, já
contrasta conduta arbitrária, o que é objeto de sistematização e controle por meio de
fecundo enfrentamento doutrinário157.
A crise do paradigma da lei é a crise do ‘juiz boca da lei’, porquanto volta à tona
a discussão jusfilosófica acerca da contraposição entre direito e lei158, o que
desencadeia um movimento científico que critica a inflexão, a incompletude e à
obsolescência legal, rumando ao reforço da concepção de justiça material e, por
conseguinte, da função jurisdicional159. A ênfase migra da fonte jurídica para a figura
do aplicador que, valendo-se da conceituação trabalhada por H. KELSEN, seria o mais
autêntico intérprete da norma160.
O neoconstitucionalismo, segundo L. R. BARROSO161 e, indiretamente, EROS
GRAU162, externa a valorização do Judiciário não apenas quanto à sua tecnicidade,
mas, também, no ambiente político, com destaque à jurisdição constitucional, que, em
MARINONI, Luiz Guilherme. In CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira;
SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz. Comentários à Constituição do Brasil. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 2018, p. 386.
155 La certeza del derecho. Trad. Santiago Sentís y Marino Ayerra Redin. Buenos Aires: EJEA, 1953,
pp. 73 e ss.
156 Ibidem, pp. 5-8.
157 Ibidem, pp. 145 e ss.
158 Ibidem, pp. 63 e ss.
159 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Op. Cit.; SOLER, Sebastián. Op. Cit., pp. 102 e ss.
160 Teoria pura do direito. 6. ed. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 1998, pp.
387-392. No mesmo sentido: GRAU, Eros. Por que tenho medo de juízes: a interpretação/aplicação do
direito e os princípios. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 49.
161 Op. Cit., pp. 296-301.
162 Op. Cit., pp. 18 e ss.
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suma, é a atuação de um órgão técnico-jurídico em relação a atos estatais dimanados,
muitas vezes, dos órgãos majoritários, o Executivo e o Legislativo, corolário que ao
Estado-Juiz é conferido um papel político no seio democrático163.
O paradigma do juiz institui um novo modelo científico no qual o representante
da aplicação legal torna-se centro dos estudos da comunidade científica,
enfaticamente, como aduz TAIZ MARRÃO BATISTA

DA

COSTA164, no setor do direito

público, em estudos despendidos sobre o fortalecimento do sistema de revisão judicial
(strong-form judicial review) instaurado no Brasil, principalmente no Supremo Tribunal
Federal.
W. N. HOHFELD165 contrasta o papel da função jurisdicional ao categorizar
poderes e deveres para uma melhor aplicação no ambiente da prática judicial,
categorias estas que G. LUMIA sistematizou como as posições jurídicas subjetivas
ativas e passivas, elementares e complexas166, ambas categorizações desenvolvidas
com enfoque judicial.
O paradigma em questão tem três fontes fundamentais: (i) a primeira de ordem
científica, ou seja, a comunidade científica, a partir da crise da lei, debruçou-se sobre
as anomalias que fundaram o paradigma do juiz, o que A. J. DE AZEVEDO prenunciou
como os espíritos generosos e ansiosos por uma justiça mais efetiva 167; (ii) a segunda
de ordem normativa, que decorre do fato do legislador instituir as cláusulas gerais,
estabelecer, principalmente, no bojo da Constituição símbolos convencionais
dependentes de concretude pelo intérprete autêntico168; e (iii) a terceira de ordem
institucional, porque o Estado Legal, fundado no Governo do Legislador, sofreu
diversas reações adversas, uma porque a lei não expressava certa concepção de
justiça, outra porque o Parlamento sofreu e ainda sofre com a crise de não

BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit., p. 448; MORAES, Alexandre de. Jurisdição constitucional e
tribunais constitucionais. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 49; DWORKIN, Ronald. Levando os direitos
a sério. 3. ed. 4. Tiragem. Martins Fontes: São Paulo, 2016, pp. 222-223; BASTOS, Celso Ribeiro.
Elementos de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: EDUC, 1976, p. 53.
164 Op. Cit., pp. 177 e ss.
165 Fundamental legal conceptions as applied in judicial reasoning. New Haven: Yale University Press,
1919.
166 Elementos de teoria e ideologia do direito. Trad. Denise Agostinetti. São Paulo: Martins Fontes, 2003,
pp. 104 e ss.
167 Op. Cit.
168 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Op. Cit.; GRAU, Eros. Op. Cit., pp. 142 e ss.; BARROSO, Luís
Roberto. Op. Cit., pp. 351-355; ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Op. Cit.,
p. 30; FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Op. Cit., pp. 98-103.
163

Revista de Direito Público Contemporâneo, Instituto de Estudios Constitucionales da Venezuela e Universidade Federal de
Rural do Rio de Janeiro do Brasil, a. 3, v. 1, n. 2, p. 141, julho/dezembro de 2019.

Revista de Direito Público Contemporâneo | Journal of Contemporary Public Law

correspondência entre eleitorado e eleitos, a crise de legitimidade169.
ANA PAULA DE BARCELLOS170 sintetiza as três fundações do paradigma judicial
ao teorizar acerca do Devido Procedimento de Elaboração Normativa (DPEN) como
um mecanismo de superação da crise de legitimidade nas funções majoritárias,
declarando a necessidade doutrinária, jurisprudencial e, especialmente, social em
construir um Estado apto a promover de forma sustentável e equitativa as posições
jusfundamentais, exaltando o papel das funções do legislador e do administrador,
atuantes não apenas em relação aos casos que lhe são apresentados – o que ocorre
no Judiciário – e, sim, mais ativos e aptos a satisfazer de forma mais ampla aos
anseios gerais.
A consequência prática decorrente do movimento do pós-1ª G.M. é que se
comunicam o que M. BERNARDES DE MELLO171 denomina juridicização (= tornar parte
do mundo jurídico) com judicialização (= tornar questões jurídicas passíveis de
apreciação judicial), desembocando em maior juridicização dos diversos segmentos
sociais e, por conseguinte, em maior intervenção judicial no plano da sociedade. O
direito amplifica-se com as cláusulas gerais e o resultado de tal alargamento do campo
de atração jurídica é a maior dilatação das atribuições judiciais. Melhor dizendo, no
paradigma do juiz, o Estado-Juiz sofre aumento proporcional ao aumento do próprio
campo de atuação do sistema jurídico: onde há direito, há magistrado.
Aguda consequência prática da ubiquidade judicial é a cláusula constitucional
brasileira do acesso à justiça, que enuncia a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV), contextualizando tal previsão
normativa fundamental em uma Carta Constitucional extremamente analítica e que
disciplina uma infinitude de questões que, segundo L. R. BARROSO172, são formalmente
constitucionais, por estarem inscritas no texto constitucional, mas não materialmente
constitucional, haja vista não dizerem respeito à organização do Estado, às posições
jusfundamentais ou aos valores e fins do Poder Público.

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Op. Cit., pp. 90-91; BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit., pp.
421 e ss.; ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Op. Cit., pp. 29-31.
170 Direitos fundamentais e direito à justificativa: devido procedimento na elaboração normativa. Belo
Horizonte: Fórum, 2016, pp. 23 e ss.
171 Teoria do fato jurídico: plano da existência. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 148.
172 Op. Cit., pp. 234-238.
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Como exemplos da garantia do acesso à jurisdição estatal cita-se no âmbito
constitucional de outros Estados, p. ex., a Constituição de Portugal, que determina
que a todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus
direitos e interesses legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada por
insuficiência de meios económicos (artigo 20.º, 1); a Constituição da Itália também
prevê que todos podem recorrer em juízo para a tutela dos próprios direitos e
interesses legítimos (art. 24)173; a Constituição da Espanha dispõe que todas as
pessoas têm direito a obter a tutela efectiva dos juízes e tribunais no exercício dos
seus direitos e interesses legítimos, sem que, em nenhum caso, possa produzir-se
desamparo174.
A tendência – não apenas brasileira – tem como consequência prática a
confusão entre judicialização e juridicização, tendo como marco teórico o ambiente
alemão pós-guerra com o famoso Caso Lüth e com o reconhecimento da influência
das normas de direitos fundamentais nas relações jusprivatistas.
De outra maneira, a teoria da eficácia horizontal das posições jusfundamentais,
segundo magistério de JORGE REIS NOVAIS175, compreende no reconhecimento
doutrinário e jurisprudencial de que os direitos fundamentais formam um estatuto de
valores objetivos cuja consequência jurídica tanto para as relações juspublicistas
quanto jusprivatistas é de que uma ameaça ou lesão ao acesso a bens fundamentais,
inclusive aos dados, constitui uma ameaça ou lesão a direitos fundamentais e, por
isso, permite que a via judicial intervenha para conformar a realidade fáctica à
realidade jurídica.
Os novos ares dado ao paradigma do juiz são enfatizados por ANA PAULA DE
BARCELLOS176, que compreende o acesso à justiça como uma posição jurídica
subjetiva complexa, um direito subjetivo, ligado diretamente ao mínimo existencial, ou,

CARMONA, Carlos Alberto. Comentários ao artigo 5º, XXXV. In MORAES, Alexandre de; et. al..
Constituição federal comentada. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 157.
174 Idem.
175 Direitos fundamentais nas relações entre particulares: do dever de protecção à proibição do défice.
Coimbra: Almedina, 2018, p. 245.
176 A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana. 3. ed.
Rio de Janeiro: Renovar, 2011, pp. 291 e ss. Para uma compreensão da relação entre a teorização de
Ana Paula de Barcellos com as figuras sistematizadas por Giuseppe Lumia, vide: PÁDUA, Felipe
Bizinoto Soares de. O mínimo existencial é um direito subjetivo? Disponível em:
https://felipebpadua.jusbrasil.com.br/artigos/657995050/o-minimo-existencial-e-um-direito-subjetivo.
Acesso em 21 de abr. de 2019.
173
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melhor dizendo, o mínimo existencial tem em seu plexo de posições jurídicas
fundamentais o acesso à justiça como o conteúdo instrumental garantidor dos demais
conteúdos daquela que é considerada a categoria jurídica mais ligada à dignidade da
pessoa humana.
O fecundo desenvolvimento acima consiste no que prenunciado por THOMAS
S. KUHN como ciência normal, a operação de acabamento que doutrina e a própria
jurisprudência consolidaram sobre a figura do juiz. De tais bases científicas é que
nasce o conceito clássico de acesso à justiça como um direito subjetivo voltado à
busca em juízo da tutela judicial estatal de posição jurídica subjetiva lesada ou
ameaçada, cabendo ao magistrado decidir resguardar ao que intentado através de um
solene processo jurídico, conferindo pleno e efetivo exercício do contraditório e da
ampla defesa às partes177.
Ante a figura do juiz presente em, praticamente, todas as relações sobre as
quais recaia a disciplina jurídica, o modelo juscientífico de acesso à justiça passa,
então, do juiz minimalista para o pode ser denominado paradigma do juiz ubíquo.
Ocorre que o paradigma do juiz começou a sofrer com as anomalias advindas
de anseios sociais que buscam tanto maior efetividade quanto maior acuracidade para
o caso, completando o jurista paulista que o plano social hodierno não se conforma
com a vagueza cuja intervenção judicial se faz necessária para ser concretizada178.
Com a imensidão do acesso à justiça, o Poder Judiciário brasileiro sofre com o
crescente e desproporcional – este em relação ao número de magistrados – número
de demandas: onde há direito, há juiz e, inexoravelmente, há exercício do direito de
provocar a jurisdição estatal, o que foi exemplificado com dados empíricos publicados
pelo Conselho Nacional de Justiça179, em 2014, que, ao final do ano, expôs a
existência de 71,2 milhões de processos, sendo que naquele tempo existiam 16.927
PÁDUA, Felipe Bizinoto Soares de; SILVA, Vinicios Ferreira da. Uma análise pragmática sobre
acesso à justiça. In A função social do processo civil: estudos e debates acadêmicos sobre o acesso à
justiça. São Paulo: Ixtlan, 2017, pp. 305-323. No mesmo sentido: BARCELLOS, Ana Paula de. A
eficácia jurídica dos princípios constitucionais – o princípio da dignidade da pessoa humana. Op. Cit.,
pp. 341 e ss.; ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Op. Cit., pp. 257-258;
SILVA, José Afonso da. Op. Cit., pp. 220-223; DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito
processual civil: vol. 1. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 118; DINAMARCO, Cândido Rangel;
LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Teoria geral do novo processo civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros,
2017, pp. 54-55.
178 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Op. Cit.
179 Relatório justiça em números. Disponível em: https://s.conjur.com.br/dl/relatorio-justica-numeros2015-final-web.pdf. Acesso em 21 de abr. de 2019.
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órgãos investidos na função jurisdicional, de juízes a ministros dos tribunais
superiores, o que resultava em um número de 42.062,97 processos por magistrado.
Outro fator interno à função judicante é a instabilidade pela imensidão de
cláusulas gerais contidas nos textos normativos, o que leva ao temor já prenunciado
por SEBASTIÁN SOLER, a alta flexibilização dos textos normativos gerou uma profusão
de decisões judiciais controvertidas, o que, segundo afirmativa do autor espanhol,
origina o desprendimento das bases científicas jurídicas, que são a segurança e a
objetividade180.
Soma-se à morosidade causada pelos assustadores números de questões
levadas ao Judiciário, bem como às inúmeras decisões conflitantes, matérias
consideradas sobre as quais não havia necessidade de intervenção judicial, p. ex.,
alteração de regime de bens, hipótese de resolução contratual, a alteração de
prenome, assim como a existência de entidades administrativas especializadas, como
a Bolsa de Valores e a Justiça Desportiva, o juízo arbitral ou jurisdição privada181.
Com o paradigma do caso, acesso à justiça sofreu diversas influências no
sentido de que mecanismos externos ao Judiciário comporiam interesses jurídicos de
forma equivalente ou com maior grau de qualidade que a jurisdição estatal. A
arbitragem confere aos contratantes a possibilidade de selecionar um ou mais árbitros
providos de amplo conhecimento sobre a matéria levada a apreciação, resultando em
um procedimento célere, qualificado e, no Brasil, legalmente equiparado à jurisdição
(arts. 18 e 31 da Lei nº 9.307, art. 515, VII do CPC/2015)182.
Estudos voltam-se ao sistema multiportas, denominado por C. RANGEL
DINAMARCO183 como justiça paraestatal e que M. CAPPELLETTI e B. GARTH reconhecem
como um sistema paralelo à jurisdição estatal que (i) atribui um caráter plural à
garantia fundamental do acesso à justiça; e (ii) destinam-se à persecução dos
mesmos objetivos que o Estado-Juiz, quais sejam, o acesso propriamente dito e a
efetividade das soluções184.
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Op. Cit., pp. 52-61.
AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Op. Cit.
182PÁDUA,
Felipe Bizinoto Soares de. Mas por que o árbitro? Disponível em:
https://felipebpadua.jusbrasil.com.br/artigos/417310215/mas-por-que-o-arbitro. Acesso em 21 de abr.
de 2019.
183 Op. Cit., p. 121.
184 Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1988, pp.
81-142. No mesmo sentido: PÁDUA, Felipe Bizinoto Soares de; SILVA, Vinicios Ferreira da. Op. Cit.
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E mais: além das figuras do árbitro, do mediador, do conciliador, do registrador
e do tabelião, o advogado ganha mais importância, eis que seu papel, diante do
quadro da pós-modernidade, não é tão somente atuar em juízo, e, sim, prevenir ou
constituir medidas que evitem ou diminuam as questões levadas ao juízo estatal.
Muito se fala no advogado que deve se aprimorar não apenas no campo jurídico, mas
em diversos outros setores, especialmente o setor da tecnologia.
A realidade é avassaladora tanto contra o paradigma do juiz quanto com todos
os profissionais do direito e isso gera, inevitavelmente, uma nova compreensão de
acesso à justiça, que é entendido como o direito subjetivo de buscar todo e qualquer
meio juridicamente permitido e que seja apto a compor o conflito de interesses
qualificados por meio da efetividade do direito185. A partir da nova concepção de
acesso à justiça e da valorização de agentes estranhos é que o reconhecimento
constitucional brasileiro de que o advogado é indispensável à administração da justiça
(art. 133) deve ser entendido.
Corolário do prestígio às demais profissões jurídicas, aos demais intérpretes da
ordem constitucional, membros da sociedade aberta haberleana, um maior
aprofundamento do antecedente à relação jurídico-processual, a relação jurídica de
direito material, sobretudo, tendo em vista a busca pela concreção jurídica, o elemento
da garantia ou ação em sentido material186.
Da somatória dos magistérios de MARCEL EDVAR SIMÕES187 e F. C. PONTES DE
MIRANDA188 e JUDITH MARTINS-COSTA189, a garantia ou ação em sentido material é um
elemento componente das relações jurídicas de direito material e consiste no conjunto
de meios que a ordem jurídica defere para realização aos titulares de posições
jurídicas subjetivas.

PÁDUA, Felipe Bizinoto Soares de; SILVA, Vinicios Ferreira da. Op. Cit., p. 312.
PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: tomo V. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2012, pp. 561-566; PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das
ações: tomo I. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970, pp. 110-111; SIMÕES, Marcel Edvar. Ação em
sentido material ainda existe em nosso sistema jurídico? (parte 1). Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2016-mai-16/direito-civil-atual-acao-sentido-material-ainda-existe-nossosistema-parte. Acesso em 21 de abr. de 2019; PÁDUA, Felipe Bizinoto Soares de. Uma concretização
da
boa-fé
objetiva:
supressio
e
surrectio.
Disponível
em:
https://felipebpadua.jusbrasil.com.br/artigos/637231166/uma-concretizacao-da-boa-fe-objetivasupressio-e-surrectio. Acesso em 21 de abr. de 2019.
187 Op. Cit.
188 Tratado de direito privado: tomo V. Op. Cit.
189 A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 136.
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Superada a esfera conceitual, a relação travada entre garantia e o acesso à
justiça desenvolvido pelo paradigma do caso está, p. ex., nas relações contratuais que
detêm cláusula cujo objeto disciplinado seja o exercício do direito de compensação
(art. 368 do CCB/2002) ou da retenção (não esgotando as previsões, arts. 571, § ú,
578681, 708, 742, 1.433, II, 1.507, § 2º, do CCB/2002).
O acesso à justiça, como uma categoria da ciência jurídica, sofreu com o
movimento pendular a que toda ciência tende a sofrer 190, tendo seu germe no
paradigma da lei, que instituiu um Estado-Juiz mínimo, não-intervencionista nas
liberdades públicas e que se subordinava aos ditames legais emanados do
parlamento; desenvolve-se para o paradigma do juiz, que tem como figura central a
jurisdição, a qual atua, principalmente, por meio de textos dotados de noções vagas
que exigem do magistrado a concretização; e, na pós-modernidade, chega ao
paradigma do caso, que estatui um sistema paralelo e, em certo sentido, contraposto
ao modelo científico judicial, eis que os demais intérpretes do sistema constitucional
ganham maior realce como concretizadores do direito.
O acesso à justiça passa, novamente, por uma revolução científica, posto que
os anseios sociais, o volume de feitos sob os olhos do Estado-Juiz e a maior
especialização dos segmentos jurídicos inauguram um novo modelo científico que,
simultaneamente, mantém as conquistas do standard anterior, mas delimita a
atividade judicial ao ponto de haver uma maior não-intervenção estatal-judicial nas
relações jurídicas de direito material, consagrando ao que pode ser denominado como
paradigma do juiz comedido.
3. E O ACESSO À JUSTIÇA NO BRASIL?
Constatou L. R. BARROSO que o Brasil sofre com um processo de
constitucionalização tardia em razão da sua recente redemocratização. O movimento
de reconhecimento da Constituição como cerne do sistema jurídico brasileiro é lento
e gradual, sendo que a incidência dos valores objetivos constitucionalmente previstos
ganha cada vez mais campo nos segmentos jurídicos191.
KUHN, Thomas Samuel. Op. Cit.
Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito (O triunfo tardio do direito constitucional no
Brasil). Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 240, p. 1-42, abr. 2005. ISSN 2238-5177.
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O acesso à justiça no Brasil sofreu com o grande problema da efetividade, pois
desde os tempos monárquicos, o modelo brasileiro sofreu muito com os óbices
institucionais, posto que os regimes pré-1988 foram configurados em maior poderio
do Poder Moderador, ao tempo da Monarquia, e do Poder Executivo, até a fase
ditatorial192. As ingerências eram tantas na esfera judicial que o Executivo aposentou
ministros do Supremo Tribunal Federal (Victor Nunes Leal, Hermes Lima e Evandro
Lins e Silva).
O histórico a seguir tratará, especificamente, do acesso à justiça brasileiro a
partir do regime jurídico-constitucional instituído pela Carta Fundamental de 1988, a
qual prevê diversas prerrogativas aos juízes, a fim de compor um órgão jurisdicional
forte, independente e harmônico com os demais órgãos institucionais.
As diretrizes adotadas pelo constitucionalismo democrático apontado por L. R.
BARROSO constituíram suas raízes por meio do exercício jurisdicional, através da
crescente atividade do juiz constitucional no plano político193, o que é evidente em solo
brasileiro ao analisar decisões do Supremo Tribunal Federal em relação a temas
sensíveis, p. ex., aborto de feto anencefálico (Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental 54), o dever da Administração Pública em deferir vagas para
educação infantil (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 410.715), a exigência
de prévia oportunidade da ampla defesa e contraditório em processo de exclusão de
sócios nas sociedades sem fins lucrativos (Recurso Extraordinário 201.819).
O exercício da jurisdição constitucional brasileira, tendo em vista o próprio
caráter analítico e a amplitude de matérias regradas na Constituição do Brasil, vai de
decisões que, em princípio, deveriam ser adotadas pelo Legislativo e pelo Executivo
até a intervenção nas relações de direito privado, com intuito de tutelar certo direito
ou certa garantia fundamental. É dizer: o juiz constitucional atua, praticamente, em
todos os setores jurídicos.
Até o momento, o paradigma do juiz brasileiro ateve-se à genuína função
jurisdicional, ao que J. J. G. CANOTILHO trata como a atividade reveladora do direito
num caso concreto feita por uma entidade investida de certas qualidades (juízes) e
Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43618/44695>. Acesso em
22 de abr. de 2019.
192 SILVA, José Afonso da. Op. Cit., pp. 74 e ss.
193 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito (O triunfo tardio
do direito constitucional no Brasil). Op. Cit. No mesmo sentido: COSTA, Taiz Marrão Batista da. Op. Cit.
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cuja revelação jurídica se dá através de um conjunto de atos coordenados
disciplinados por normas jurídicas194, o que comunga com a compreensão de G.
CHIOVENDA de que a jurisdição é a administração da justiça, o poder exclusivo de
órgãos próprios (jurisdicionais) em dar concretude aos desideratos jurídicos 195.
A ciência jurídica normal brasileira, então, expandiu as atribuições da figura do
juiz mediante promulgação da Emenda à Constituição 45, de 30 de dezembro de 2004,
a qual reestruturou a função jurisdicional e, para fins deste artigo, criou o Conselho
Nacional de Justiça (art. 103-B da CRFB), que, diante da previsão contida no art. 103,
§ 5º da Constituição e no art. 2º, III do Regimento Interno do CNJ, se espraia perante
o ambiente das atividades notarial e registral através da Corregedoria Nacional de
Justiça.
Com o regramento constitucional sobreveio a Lei 8.935, de 18 de novembro de
1994, a qual, categoricamente, enuncia que tais serviços extrajudiciais serão
fiscalizados pelo Poder Judiciário (arts. 37 e 38), cabendo ao magistrado competente,
o juiz corregedor, assegurar que os serviços notariais e de registro sejam prestados
com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente (art. 38), o que significa em
maior empoderamento do paradigma do juiz do Brasil, que agrega à sua atribuição
jurisdicional atribuições essencialmente administrativas196.
A fuga do juiz anunciada por A. J. DE AZEVEDO197 ocorre a passos vagarosos no
Brasil, posto que até as atribuições extrajudiciárias têm potencial de desembocar na
figura do juiz, mas, agora, não como um titular exercente da iurisdictio no caso
concreto, e, sim, um fiscal dos delegatários de serviços notariais e registrais ou uma
instância administrativa, o que ocorre, p. ex., em recursos em procedimentos de
dúvida registral198.
Soma-se à expansão das atividades do juiz – não, necessariamente, judiciais
– o fato de que a fé pública constitucionalmente deferida aos tabeliães é colocada em
cheque no momento que exige a judicialização de procedimentos de inventário nos
quais há testamento (art. 610 do CPC/2015). Tal situação é uma contradictio in
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Direito constitucional e teoria da Constituição. 5. ed. Coimbra: Almedina, 2002, p. 655.
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196 SCAVONE JÚNIOR, Luiz Antonio. Direito imobiliário – teoria e prática. 9. ed. Rio de Janeiro:
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197 Op. Cit.
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terminis, porque a sistemática brasileira determina que o oficial tabelião é dotado de
fé pública, mas exige que um dos seus atos principais, o testamento, seja submetido
ao crivo judicial199.
Cada vez mais o juiz tem mais, pois o modelo brasileiro de paradigma do juiz
aproxima-se muito com a, praticamente, ubiquidade que a Constituição de Portugal
conferiu ao Tribunal Constitucional, o qual tem atribuições genuinamente
jurisdicionais, p. ex., a fiscalização de constitucionalidade (artigo 223.º, 1) até exercer
atividades administrativas, p. ex., verificar a legalidade de atos constitutivos de
partidos políticos (artigo 223.º, 2, e) e a regularidade de processo eleitoral (artigo
223.º, 2, c).
O Brasil é um país que ainda tem presente o processo de (re)democratização
e, por isso, exige que o pilar técnico-jurídico, o Judiciário, titularize diversas
incumbências, a fim de conservar as regras do jogo democrático com o respeito aos
direitos e garantias fundamentais, em especial os das minorias200, no entanto tal
movimento de supervalorização redunda em um reforço do paradigma do juiz, visto
que os anseios são tanto dos jurisdicionados, na esfera jurisdicional, quanto, após a
EC 45/2004, dos administrados, estes na esfera administrativa.
A soberba do modelo científico pautado no juiz já vem a sofrer críticas e, tendo
em vista que o Brasil é um país de raízes de civil law, sérias limitações legislativas: o
CPC/2015 inovou ao exigir que as decisões judiciais devem ser fundamentadas,
considerando, por negação, como não justificadas as decisões que, p. ex., se limitam
a indicar, a reproduzir ou a parafrasear ato normativo sem relacioná-lo ao caso
concreto (art. 489, § 1º, I).
O segmento doutrinário, a comunidade científica do direito brasileiro, também
se debruça sobre o grande poderio judicial e enfoca em questões hermenêuticas,
justamente para atuar de forma limitativa nos espaços onde a legislação não alcança,
o que pode ser reconhecido com as exigências de coerência e integridade das
decisões judiciais (atualmente previstas no art. 926 do CPC/2015) feitas por LÊNIO LUIZ
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STRECK201.
Tentativas legislativas de conferir maior segurança nas decisões judiciais
nascem: efeito vinculante em relação às decisões de controle de constitucionalidade,
a súmula vinculante, a repercussão geral, os recursos especiais repetitivos, as
decisões em demandas repetitivas, os enunciados de súmulas são mecanismos que,
segundo o CPC/2015, destinam-se a manter a uniformidade, a estabilidade, a
integridade e a coerência das decisões judiciais (art. 926).
Em suma e em fragmentada conclusão, as mudanças jurídicas pelas quais o
acesso à justiça no Brasil passa ocorrem sob a égide do paradigma do juiz ubíquo,
cuja peculiaridade brasileira aproxima-se à de Portugal, qual seja, a de um EstadoJuiz extremamente forte e cujos atributos são, originalmente, jurisdicionais, mas que
sofrem expansão para o nicho administrativo, cabendo ao juiz não apenas julgar casos
concretos, mas exercer a fiscalização sobre os serviços extrajudiciais e, também,
decidir procedimentos administrativos relacionados a tais serventias, que causa um
maior congestionamento da figura do juiz e torna mais evidente ainda a figura do
magistrado nas relações jusmateriais.
4. CONCLUSÕES
A história da ciência clareia o que tal segmento social sofre no que atine às
alterações dos conjuntos de problemáticas e soluções que certa comunidade de
práticos, partindo-se de um paradigma para outro, eis que o substituído foi abalado
por diversas problemáticas que não se amoldavam aos padrões existentes e cujo
paradigma de até então, mesmo com todo o desenvolvimento construído a partir dele,
não detinha uma solução, nascendo um estado de crise, que frequentemente ocorre
antes da instituição de um novo paradigma.
A partir da crise de paradigma é que a comunidade prática se debruça na busca
por um novo standard a partir do qual as operações de acabamento se espraiarão.
Instituído um novo padrão, o qual é habitualmente reconhecido pela comunidade
científica como tal, institui-se um novo paradigma, que absorve os fenômenos e as
201
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soluções relevantes do antigo modelo e confere respostas ao que até então era
concebido como anomalia.
As categorias abstratas da história do gênero científico encontram
correspondência com os paradigmas da ciência jurídica. Inicia-se com o paradigma
da lei, construído a partir das lutas revolucionárias voltadas à substituição da vontade
do monarca por um modelo jurídico fundado na previsibilidade comportamental e no
maior grau de abstenção na esfera privada e cujo corolário foi a lei, um preceito
advindo da vontade geral, caracterizado por sua abstração e generalidade, um quadro
que descreve certos fatos e eles atribui efeitos jurídicos.
Sobreveio a crise do paradigma da lei tem suas bases a partir de situações que
a lei, rígida e inflexível, não conseguia amoldamento e a consequente atribuição
eficacial, bem como diante do tratamento uniforme da dinamicidade da vida, o que
causou maiores anseios por efetividade e abertura jurídica.
A partir da crise do paradigma da lei os juristas buscam um modelo científico
(ainda estatalista) apto a dar segurança, mas aberto o suficiente para abarcar os
diversos matizes do plano fenomênico, incluindo-se nos textos normativos as
cláusulas gerais, noções vagas com generalidade e abstração que exigem maior
concretude pelo intérprete. Há uma migração do legislador para o magistrado, figura
sobre a qual se concentram os esforços da comunidade jurídica, nascendo, assim, o
paradigma do juiz.
A função jurisdicional recebe uma gama maior de atribuições perante a
sociedade, atuando em diversos setores a partir da vagueza dos textos normativos. O
Estado-Juiz sai da função de ‘boca da lei’ e passa a atuar como agente político,
exercendo o controle técnico das funções legislativa e executiva, assim como
tutelando posições jusfundamentais nas relações de direito privado, o que reflete o
movimento concomitante de maior quantidade de cláusulas gerais nos textos
normativos e da constitucionalização dos ramos jurídicos, reputando à jurisdição o
papel de garante da ordem constitucional em sua unidade e, portanto, da sujeição das
matérias jurídicas aos vetores constitucionais.
Ocorre que a crescente valorização do juiz leva a críticas acerca das noções
vagas, uma quanto à necessidade do magistrado concretizá-las, outra, quanto à
margem de insegurança causada, e, também, a desnecessidade de levar certas
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questões à apreciação judicial, matérias sobre as quais o juiz não teria que,
necessariamente, intervir. A partir desses anseios de segurança, diretrizes para maior
efetividade jurídica e casos cuja judicialização são dispensáveis é que a comunidade
de especialistas se debruça sobre a busca de um paradigma adequado, nascendo o
paradigma do caso.
O paradigma do caso, o modelo adotado na pós-modernidade, tem ênfase em
dois pontos, quais sejam, (i) a instituição não mais de noções vagas, e sim de diretivas
aptas à efetividade jurídica sem intervenção judicial; e (ii) diante de tais diretivas, a
tessitura constitucional e infraconstitucional é efetivamente trabalhada por sujeitos
estranhos à figura do juiz.
O acesso à justiça também sofre com seus três paradigmas, que são
amadurecidos a partir do Estado-Juiz e envolvem-se com os modelos estatais
adotados nos constitucionalismos. O primeiro paradigma é o paradigma do juiz
minimalista, cujas atribuições alinhavam-se à do Estado Mínimo, voltado à não
intervenção na esfera privada, a não ser que houvesse extrema necessidade de
tutelar a liberdade de locomoção, a propriedade e o crédito.
A partir das anomalias apontadas no paradigma da lei, o paradigma do juiz
funda um modelo científico cujo magistrado detém maiores poderes e, por isso, institui
o paradigma do juiz ubíquo, cujos atributos voltam-se, praticamente, a todos os
setores sociais, atuante nas decisões políticas e nas relações jusprivatistas. O EstadoJuiz aproveita-se dos textos normativos providos de cláusulas gerais e torna-se
presente nas relações institucionais e nas relações entre particulares.
Ambos os paradigmas precedentes concebiam acesso à justiça como acesso
à jurisdição, isto é, que as relações jusmateriais nas quais um dos polos contrapunhase ao direito e a contraparte detinha a posição jurídica subjetiva complexa de provar
a jurisdição, a que cabia conformar aquela situação à realidade jurídica.
As anormalidades do paradigma do juiz levaram ao padrão científico da pósmodernidade, culminando na construção das fundações, que constituíram o
paradigma do caso, e, consequentemente, no acesso à justiça, no paradigma do juiz
comedido, um padrão base intermediário entre os anteriores, voltado à atuação do
magistrado sobre casos nos quais há necessidade de sua intervenção e abrindo os
horizontes da concretização do direito pelos demais membros da comunidade jurídica.
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Com o novo paradigma, acesso à justiça tornou-se gênero do qual acesso à
jurisdição constitui uma espécie, posto que a categoria geral teve sua concepção
reformulada para o plexo de posições subjetivas, judiciais e extrajudiciais, que se
voltam à efetiva composição dos conflitos de interesses qualificados.
No Brasil, o acesso à justiça tem um modelo mais ou menos submisso até o
regime constitucional de 1988, porquanto o magistrado sofreu com múltiplas
interferências em suas atribuições e em suas prerrogativas durante a Monarquia, pelo
Poder Moderador, e, agora no período republicano, até o regime ditatorial.
A ordem constitucional de 1988 consagra a figura do juiz como o guardião da
Constituição, um agente político que, simultaneamente, ainda mais após a EC
45/2004, exercente de atribuições jurisdicionais, aplicando o direito ao caso concreto,
e administrativas, nesta seara exercendo o papel de fiscal dos serviços notariais e
registrais, bem como dando fim à celeuma advinda de certos procedimentos
administrativos advindos de tais serviços extrajudiciais, o que redunda em maior
congestionamento do magistrado, pois o seu campo de atuação, em vez de sofrer
cortes de atuação, é alargado.
O que se vê no ambiente jurídico brasileiro é mais um movimento de reforço do
paradigma do juiz do que uma fuga de tal figura, visto que, apesar dos movimentos
de extrajudicialização, o magistrado concentra maiores competências ao receber da
ordem constitucional a incumbência de fiscalizar as atividades do sistema multiportas
de acesso à justiça.
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VONTADE E LEGITIMIDADE POLÍTICA NO LEVIATÃ E NO CONTRATO SOCIAL

POLITICAL WILL AND LEGITIMACY IN LEVIATHAN AND THE SOCIAL
CONTRACT
João Paulo Bachur202
RESUMO: Reconhecidas e estudadas no mundo inteiro, as obras “Leviatã” e “O
contrato social” de Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, respectivamente,
possuem inúmeros temas e campos de estudo. Sendo assim, o presente trabalho
objetiva, não exaurir a os conceitos trazidos por ambos, nem mesmo busca trazer
alguma interpretação inovadora ou revolucionária sobre as citadas obras, mas sim,
explorar apenas um aspecto nas obras centrais destes, qual seja, a conexão entre os
conceitos de vontade e legitimidade, operada pelo pacto social presente nos dois
autores. Para tanto, foi feita uma análise qualitativa dos dados, a partir da pesquisa
bibliográfica de ambos, além de outras obras clássicas importantes ao tema. Assim,
demonstrou-se que as doutrinas de legitimação políticas podem ser melhor
compreendidas a partir da leitura de Hobbes e Russeau, abrindo, efetivamente, um
amplo leque analítico para as doutrinas políticas atuais.
PALAVRAS-CHAVE: Leviatã, Contrato Social, Contrato social, Vontade e
Legitimidade.
ABSTRACT: Recognized and studied worldwide, the works, “Leviathan” and “The
Social Contract”, by Thomas Hobbes and Jean-Jacques Rousseau, respectively, have
numerous themes and fields of study. Thus, the present work aims not to exhaust the
concepts brought by both, nor even seeks to bring some innovative or revolutionary
interpretation about the mentioned works, but rather, to explore only one aspect in their
central works, namely, the connection between the concepts of will and legitimacy,
operated by the social pact present in both authors. For such, a qualitative analysis of
data was made, from the bibliographical research of both, besides other classic works
important to the subject. Thus, it has been shown that political legitimation doctrines
can be better understood from Hobbes and Russeau's reading, effectively opening a
broad analytical range for current political doctrines.
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1. INTRODUÇÃO E HIPÓTESE DE TRABALHO

O presente trabalho não pretende oferecer uma interpretação inovadora ou
sequer resenhar a leitura de pensadores clássicos da teoria política tais como JeanJacques Rousseau e Thomas Hobbes, tanto porque não seria possível empreender
qualquer esforço interpretativo revolucionário a respeito desses autores nos limites
formais e substanciais do presente artigo, quanto porque uma eventual resenha
bibliográfica deixaria escapar muito da riqueza das obras dos pensadores em questão.
Por essas duas razões, este artigo busca analisar apenas um aspecto isolado
nas obras centrais de Hobbes e Rousseau, respectivamente, Leviatã e O Contrato
Social, qual seja, o da conexão entre os conceitos de vontade e legitimidade operada
pelo pacto social presente nos dois autoresi.
O foco de análise foi escolhido porque o tema da legitimidade é sempre
retomado tendo como ponto de partida a célebre abordagem de Max Weber, que
identificara três formas pura de dominação legítima – a tradição, o carisma e a
dominação legal-racionalii. Entretanto, muito embora Weber consista, de fato, na
primeira referência teórica quando se estuda a questão da legitimidade política,
parece interessante recuar alguns passos e atentar para a forma como a questão da
legitimidade fora tratada na teoria contratualista clássica. Naturalmente, a legitimidade
política não fora vista nos termos em que a compreendemos hoje e, da mesma forma,
não é um tema central na literatura crítica dos clássicos.
Entretanto, é inegável que a legitimidade política fora uma das maiores
preocupações, senão a única, tanto no Leviatã quanto em O Contrato Social, muito
embora o tema tenha sido abordado na roupagem teórica da época, o que torna-o
aparentemente distante de nosso tempo. Com efeito, não há como negar que as duas
obras foram escritas fundamentalmente para oferecer subsídios a uma ordem política
que, em um caso e outro, pretendeu-se preservar ou instaurar.
Além disso, a forma como a questão da legitimidade fora tratada por Hobbes e
Rousseau oferecem uma dimensão histórica muito peculiar, que permite captar a
evolução conceitual da legitimidade política ao longo da história, até mesmo nas mais
recentes obras produzidas a respeito. Senão vejamos.
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“Legitimidade significa que há bons argumentos para que
um ordenamento político seja reconhecido como justo e
equânime; um ordenamento legítimo merece reconhecimento.
Legitimidade significa que um ordenamento político é digno de
ser reconhecido”iii.

Na esteira das considerações de Habermas, nota-se que a legitimidade é
sempre uma exigência contestável, da qual depende a estabilidade política do
sistema. Além disso, somente é possível falar-se da legitimidade dos corpos políticos.
Nesse sentido, os problemas de legitimidade não são uma novidade: as ordens
políticas sempre foram contestadas desde os mais remotos momentos da história
humana. O que é particularmente novo é a forma assumida pelo conceito moderno de
legitimidade recentemente, vale dizer, ao cabo da evolução teórica que remonta ao
jusnaturalismo de Grotius e culmina na teoria sistêmica de Niklas Luhmann ou no novo
contratualismo de John Rawls, e.g., o conceito de legitimidade foi constantemente
remodelado e reformado – na ótica de Paulo Bonavides, “despolitizado”, pois
distanciou-se cada vez mais de fundamentos éticos e morais ligados à Política
enquanto arte de prover o bem comum para atingir um estágio de extrema positivação
neutra, permeável a qualquer sentido axiológico que se pretendaiv.
O ponto de vista da legitimidade permite, portanto, uma interessante leitura de
Hobbes e Rousseau, inseridos em uma evolução que parte da legitimação natural do
direito e do Estado, como em Grotius, avançando ao longo das clássicas teorias
contratualistas, passando pela justificação transcendental experimentada por
Immanuel Kant, cuja separação entre moralidade e legalidade fora legada como
herança ao positivismo jurídico, que plasmou toda essa tradição em teorias
normativistas exacerbadas. Essa tradição acompanha e transforma o conceito de
legitimidade até a formação plena do Estado liberal, quando as formas de dominação
legítima foram postas a nu por Weber – que, a seu turno, prenunciara a burocratização
como forma de expressão do poder público. Carl Schmitt, na contestação do Estado
social weimariano, converge legalidade e legitimidade, em um movimento que seria
ainda exacerbado por Luhmann, naquilo que ficou conhecido como legitimação pelo
procedimento.
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É nesse amplo espectro de observação que se pretende ler Hobbes e
Rousseau.
Claramente, toda essa dinâmica teórica não pode sequer ser esboçada neste
curto artigo. Pretende-se, aqui, apenas proceder a uma leitura de Hobbes e Rousseau
que não os encerra em si mesmos, ou ainda dentro da própria teoria contratualista
exclusivamente, mas que busca refleti-los e situá-los em um discurso teórico mais
amplo em torno da legitimidade política. Tal tarefa será levada a efeito adotando-se
um conceito comum e central em ambos os clássicos a partir do qual é possível
identificar os mecanismos de legitimação política adotados por cada um deles – tratase da vontade enquanto elemento racional que propulsiona a celebração do contrato
social.

2. THOMAS HOBBES: UMA ARGUMENTAÇÃO ANALÍTICO-DEDUTIVA PARA A
CONSTRUÇÃO DO LEVIATÃ

Thomas Hobbes representa, de fato, um marco na teoria política clássica, tanto
em razão da tradição contratualista da qual é sempre uma referência primeira, quanto
em razão de ter inaugurado tal tradição a partir de uma ruptura com o pensamento
político da Antigüidade greco-romana.
Hobbes abandona todas as garantias que seriam inerentes ao animal político
aristotélico (i.e., sua vocação para a vida em sociedade política), na medida em que
não há qualquer movimento ou tendência em direção à sociabilidade, vale dizer, a
natureza humana, por si só, não é associativa; a comunidade política é uma criação
cultural, artificial, levada a efeito pelo e para o homem.
A pesquisa de Hobbes se dá, então, exatamente no que tange aos
fundamentos, à razão de ser da comunidade política em que ele vive: Hobbes observa
o mundo à sua volta e indaga o porquê dessa organização política. Publicada em
1651, a obra Leviatã apresenta uma composição nitidamente inspirada nos
fascinantes avanços científicos da matemática, em especial da geometria. Tanto que
Richard Tuck refere-se à construção hobbesiana do Leviatã como sendo um “modelo
balístico”, em que os homens movem-se como corpos físicos atomizados, cuja
unidade é obtida pela criação do Estado absolutov.
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O argumento de Hobbes será aqui palidamente reconstruído para que a
conexão entre a vontade (individual) e a legitimidade política seja perfeitamente
identificada. Desde já, porém, cumpre assinalar a estrutura hipotética e retrospectiva
de sua argumentaçãovi. Muito embora o Leviatã apresente uma exposição teórica no
sentido “a partir do estado de natureza ao Estado absoluto, através do contrato social”,
o raciocínio de Hobbes tem de ser compreendido como um esforço intelectual de
reconstrução da realidade humana, caso a ordem política existente não fosse
observada, vale dizer, o Leviatã é quase uma precaução em favor do status quo,
devendo o argumento ser lido no sentido “a partir do Estado absoluto ao estado de
natureza, se não houvesse sido celebrado o contrato social”. Este é o eixo
argumentativo de Hobbes: o contrato social é revelado como uma exigência racional,
como a única alternativa, a ratio exclusiva da organização política; pois a não
celebração do pacto levaria os homens ao caótico estado de natureza.
A partir da idealização do estado de natureza é possível configurar o homem
como Hobbes o fez, pois o estado de natureza somente poderia assumir o significado
de uma “guerra de todos contra todos” (em que ninguém está a salvo e todos estão
igualmente ameaçados) se, e somente se, os homens pudessem ser concebidos
plenamente iguais entre si – do contrário, i.e., partindo de uma situação historicamente
situada, o estado de natureza significaria apenas “a lei do mais forte”, por assim dizer.
Daí Hobbes subverter a condição histórica do homem e destacá-lo de seu
contexto material, concebendo-o como uma entidade abstrata. Aceita essa primeira
premissa, a alternativa hipotética do estado de natureza aparece como grande
ameaça à auto-preservação, de maneira que o pacto social pelo qual o Estado
absoluto é constituído emerge como única via de salvação humanavii.
Hobbes inicia a construção de seu argumento com considerações acerca do
homem, compondo a unidade conceitual que integrará a totalidade no Leviatãviii. O
homem hobbesiano é destacado de suas variáveis e condicionantes históricas, é
abstratamente definido como um corpo dotado de paixões e apetites que se move no
espaço físico. Aliás, a própria definição hobbesiana de liberdade é apresentada como
sendo a ausência de impedimentos externos ao movimento ix. Essa liberdade é
encontrada de forma natural e pura no estado de natureza, quando todos os homens
têm direito a tudo.
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Uma das principais características do indivíduo hobbesiano é a presença da
vontade, conceito central que será refletido em seu mecanismo metodológico de
legitimação política: “Na deliberação, o último apetite ou aversão imediatamente
anterior à ação ou omissão desta é o que se chama vontade, o acto (não a faculdade)
de querer”x.
O homem revela-se, portanto, em uma dimensão mecânica abstrata, na qual
seus movimentos físicos são determinados por sua vontade individual. Nessa
dimensão, não há, por óbvio, qualquer diferencial significativo entre os homens, todos
encontram-se na mais perfeita igualdadexi. Essa igualdade hobbesiana é, sobretudo,
conceitual. É claro que Hobbes não pretende afirmar a igualdade material entre os
homens. Mas quando o critério para aferir a igualdade é remetido ao intelecto, à razão
inata que revela ao homem a lei natural, todos podem (ou devem) ser considerados
iguais.
A partir dessa “constatação” (que é uma exigência para o passo subseqüente
no argumento), Hobbes está apto a construir seu estado de natureza, que não
corresponde a qualquer estágio evolutivo da humanidade, antes, trata-se apenas e
tão-somente de uma construção hipotética aterradora que conduz a comunidade ao
pacto social de maneira racionalmente automática e dedutiva.
Nesse estado natural absoluto, não existem regras para a conduta humana, ou
seja, o homem não encontra qualquer obstáculo ao seu movimento, podendo adotar
a conduta que achar necessária para a satisfação de sua vontade. Ora, nesse
contexto de plena liberdade, vontades e trajetórias humanas se chocam, o que coloca
o homem sempre em conflito com seus iguais. Nesse passo, o homem hobbesiano
luta pela satisfação de seus apetites e não deve ser confundido com o bom selvagem
de Rousseau: a regra é a da agressão defensiva antecipada, pois todo indivíduo deve
presumir que: (1) a ausência de impedimentos a seus movimentos implica a ausência
de movimentos aos demais; (2) a posse de qualquer coisa que seja será sempre
precária, pois não existe uma regra de atribuição da propriedade; (3) a regra natural
da auto-preservação pode propulsionar um homem a atacar seu companheiro para a
satisfação de suas necessidades privadas; (4) que a atitude mais racional possível
revela-se a agressão defensiva antecipatória do ataque alheioxii.

Revista de Direito Público Contemporâneo, Instituto de Estudios Constitucionales da Venezuela e Universidade Federal de
Rural do Rio de Janeiro do Brasil, a. 3, v. 1, n. 2, p. 164, julho/dezembro de 2019.

Revista de Direito Público Contemporâneo | Journal of Contemporary Public Law

Nada mais é necessário para demonstrar todos os inconvenientes de um tal
estado de liberdade absoluta, em que as múltiplas e desobstruídas trajetórias revelamse no mais das vezes conflitantes, impondo ao homem a morte violenta em lugar de
sua preservação. O homem está sempre a calcular suas chances de conservação –
nesse sentido, de modo prospectivo: identifica-se como modelo e como ator social,
daí identifica um outro hipotético e ameaçador e projeta-se sobre ele agressiva mas
defensivamentexiii.
A saída racional é, portanto, celebrar um pacto social pelo qual a liberdade é
renunciada em favor de uma servidão protegida, mais capaz de assegurar a
preservação humana.
A dedução do pacto social é operada por duas leis naturais acessíveis ao
homem pela razão: (1) todo homem deve buscar a paz por todos os meios que puder
fazê-lo mas preservando-se a si mesmo contra ameaças à sua segurança e (2) todo
homem deve consentir em abdicar de sua natural liberdade, desde que todos os
demais também assim o façam. É este, portanto, o pacto social que gera o Leviatã, o
poder comum que regra o movimento humano – obstrui a liberdade mas elimina a
insegurança:
“A única maneira de instituir um tal poder comum, capaz
de os defender das invasões dos estrangeiros e das injúrias uns
dos outros, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente
para que, mediante o seu próprio labor e graças aos frutos da
terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda a
sua força e poder a um só homem, ou a uma assembleia de
homens, que possa reduzir as suas diversas vontades, por
pluralidade de votos, a uma só vontade. O que equivale a dizer:
designar um homem ou uma assembleia de homens como
representante

das

suas

pessoas,

considerando-se

e

reconhecendo-se cada um como autor de todos os actos que
aquele que representa sua pessoa pratica ou levar a pratica, em
tudo o que disser respeito à paz e segurança comuns; todos
submetendo

assim

as

suas

vontades

à

vontade

do

representante, e as suas decisões à sua decisão. Isto é mais que
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consentimento, ou concórdia, é uma verdadeira unidade de
todos eles numa só e mesma pessoa, realizada por um pacto de
cada homem com todos os homens (...) É esta a geração
daquele grande Leviatã, ou antes (para falar em termos mais
reverentes) daquele Deus Mortal, ao qual devemos, abaixo do
Deus Imortal, a nossa paz e defesa”xiv.

Nota-se, com isso, a lógica da criação do Estado absoluto na argumentação
hobbesiana. Alguns cuidados em sua leitura são dignos de nota. A seqüência da
exposição no texto do Leviatã pode levar, como alertado alguns parágrafos atrás, ao
equívoco de pensar-se Hobbes a partir de sua construção do estado de natureza. O
caráter “natural” atribuído a essa condição humana de total liberdade e igualdade,
aliado sempre à comparação ao bom selvagem rousseauniano e à também hipotética
desconstrução da igualdade natural feita no Discurso sobre a Origem e os
Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, pode induzir-nos a pensar o estado
de natureza como uma savana habitada por homens em estágios evolutivos primitivos
portando tacapes, todos prestes a agredir o próximo por uma fruta silvestre ou algo
do gênero. Não é esse, absolutamente, o sentido do estado de natureza. A criação da
sociedade pelo próprio Leviatã ajuda a tornar nebuloso o papel desse conceito
eminentemente retórico construído e recorrentemente utilizado pelos contratualistas.
O estado de natureza é, de fato, uma ameaça, uma antevisão hipotética
construída a partir de uma concepção abstrata e racionalista do homem, que serve
apenas como alternativa para a rejeição do Estado absoluto, este sim presente
empiricamentexv.
Hobbes revela-se, destarte, um convicto conservador. A preservação do status
quo levou-o a construir uma alternativa hipotética ao absolutismo, muito mais
aterradora que o absolutismo em si mesmo. Além disso, o Leviatã revela-se aos
súditos como um produto de sua vontade individual de auto-preservação – daí advém
sua legitimidade. O contrato é um ato de vontade, e “(...) o ato de vontade obriga
porque é racional, e sua razão está numa reciprocidade esperada, num interesse que
se atende”xvi, qual seja, o da preservação humana.
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Mas essa legitimidade é respaldada em um outro elemento, já que os súditos
não são capazes de perceber que: “(...) as leis não têm poder algum para os proteger,
se não houver uma espada nas mãos de um homem, ou homens, encarregados de
pôr as leis em execução”xvii. A força física ainda exerce um papel fundamental em
Hobbes: não para legitimar, mas para preservar o Leviatã. É nesse exato ponto que
Rousseau inova absolutamente o discurso da legitimidade política. Trata-se, de fato,
de uma observação muito sutil, mas profunda de significado: a legitimidade em
Hobbes é instantânea e racional, sendo a força física empregada para assegurar sua
permanência; ao passo que a legitimidade em Rousseau é (também) racional mas
não instantânea, engloba a tarefa de prover a permanência e a estabilidade do corpo
político, a legitimidade não está em um ato singular mas em um movimento no qual
não há espaço para a força física – em seu lugar, é introduzido o legislador.

3. JEAN-JACQUES ROUSSEAU: A APRESENTAÇÃO DO LEGISLADOR PELO
PACTO SOCIAL.

Rousseau é um interessante (e complexo) contraponto a Hobbes, pois
apresenta uma gama de divergências conceituais internas à própria teoria
contratualista que varia desde o “bom selvagem” em face do homem enquanto “lobo
do homem” próprio do estado de natureza hobbesiano, passando pela degradação do
homem em razão de seu afastamento da natureza, bem como pela introdução de uma
variante civil à liberdade natural inata, culminando com a elaboração de uma “vontade
geral” superposta à vontade individual de cada homem. Ora, as divergências
conceituais não poderiam gerar um padrão homogêneo no que diz respeito ao
mecanismo de legitimação do poder político, como se verá mais adiante. Cumpre
assim vislumbrar, rapidamente, como Rousseau constrói seu argumento para
legitimar uma ordem política fundada em um inovador conceito de vontade.
A construção do argumento teórico em Rousseau é mais ampla, complexa e
tortuosa que em Hobbes. Como já mencionado, a tese apresentada no Leviatã, muito
embora esteja invertida do ponto de vista analítico, apresenta-se-nos razoavelmente
linear, à semelhança de um silogismo dedutivo: (1) se a igualdade e a liberdade
absolutas do homem no estado de natureza implicam insegurança e põem em risco a
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auto-preservação; (2) essa situação de incerteza, de guerra de todos contra todos,
implica que a reta razão humana siga a lei natural da auto-preservação e elimine o
estado de natureza; (3) eliminação esta operada mediante a celebração de um
contrato social pelo qual o Leviatã é criado. É fato que Hobbes inverte a ordem
expositiva, pois pretende justificar um Estado absoluto já existente, desenhando um
raciocínio em verdade retrospectivo. Mas isso não lhe tira a lucidez argumentativa.
A seu turno, a construção do pacto apresentada em O Contrato Social assume
uma dimensão muito mais intrincada, pois introduz um novo elemento que escapa à
categoria dedutiva do contrato social inserido no raciocínio hobbesiano – trata-se da
figura do legislador, como veremosxviii.
Rousseau, diferentemente de Hobbes, aborda a questão da legitimidade
política diretamente, na abertura de O Contrato Social, nos seguintes termos: “O
homem nasceu livre e por toda parte ele está agrilhoado. Aquele que se crê senhor
dos outros não deixa de ser mais escravo que eles. Como se deu essa mudança?
Ignoro-o. O que pode legitimá-la? Creio poder resolver essa questão”xix. Vale notar
que Rousseau não ignorava realmente as causas da perda da liberdade natural pelo
homem, expostas em outro momento, ainda que de forma hipotética xx. Assim, pois, a
afirmação “Ignoro-o” assume um peso excepcional – Rousseau não o ignorava
realmente, apenas apartava aquela matéria da discussão acerca da legitimidade.
Pode-se, notar, desde já, uma pretensa neutralidade discursiva para legitimar a ordem
política, algo como uma estratégia para isentar o teórico das conclusões a que ele
pretende levar seus leitores.
Dessa forma, uma vez desconsiderada a questão da desigualdade, o homem
de Rousseau podia revelar-se, tanto quanto em Hobbes, um conceito plenamente
abstrato, um ente naturalmente livre e igual, seguidor da lei natural fundamental de
auto-conservação que lhe é revelada pela razão. Satisfeita a condição inicial para
qualquer teoria contratualista (i.e., a paridade contratual, a igualdade entre as partes
envolvidas no contrato), os homens encontram-se no estado de natureza. A questão
é, portanto, nas palavras de Rousseau:
“Encontrar uma forma de associação que defenda e
proteja com toda a força comum a pessoa e os bens de cada
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associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedeça,
contudo, a si mesmo e permaneça tão livre quanto antes. Este é
o problema fundamental cuja solução é fornecida pelo contrato
social”xxi.

O contrato social, portanto, é a forma de agregação social em que Rousseau
concilia obediência e liberdade (um traço fundamental da doutrina contratualista que
seria posteriormente desenvolvido em sua plenitude por Kant), através da “alienação
total de cada associado, com todos os seus direitos, a toda a comunidade”xxii. O pacto
cria o soberano (quando ativo), o corpo político constituído por todos e ao qual todos
os súditos se devem reportar. Nota-se, com isso, que a vinculação é dupla, pois cada
associado vincula-se tanto aos demais para criar o soberano quanto a ele próprio, que
é mesmo parte no pacto.
Até aqui, pode-se perceber que nada poderia ser apontado como uma diferença
significativa entre Hobbes e Rousseau, ao menos em termos gerais. Rousseau,
entretanto, não dá o passo dedutivo seguinte – que poderia ser o de estipular uma
forma política qualquer como manifestação do soberano – ao contrário, o contrato
social de Rousseau gera uma “vontade geral” totalmente distinta das vontades
individuais humanas, responsável por conduzir a organização do Estado civil; o
contrato social transforma os homens em cidadãos ao substituir-lhes pela liberdade
civil a inata liberdade natural irrestritaxxiii.
A vontade geral recupera, em Rousseau, a busca de um bem comum, escopo
abandonado por Hobbes. Com efeito, a vontade geral nunca erra e invariavelmente
inclina-se ao interesse público, muito embora ela nem sempre seja coincidente com
as deliberações do povo. A vontade geral de Rousseau desprende-se das paixões
individualistas humanas, e assume um caráter etéreo que permeia a vida política do
governo civil. A legitimidade não advém imediatamente da vontade individual e privada
canalizada pelo contrato ao Leviatã, mas remete-se a uma vontade qualificada,
ampliada e isenta de vícios, que deverá conduzir a vida política da comunidade.
A grande inovação em relação aos discursos de legitimidade jusnaturalistas
vem a partir do momento em que é necessário imbuir o corpo político gerado pelo
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contrato social de uma vontade e de movimento próprios para garantir a sua
permanência, o que é feito pela legislação:
“Pelo pacto social demos existência e vida ao corpo
político. Trata-se agora de dar-lhe o movimento e a vontade pela
legislação. Pois o ato primitivo, pelo qual esse corpo se forma e
se une, nada determina ainda daquilo que lhe cumpre fazer para
conservar-se. (...) Todavia, quando o todo o povo estatui sobre
todo o povo, não considera senão a si mesmo, e nesse caso, se
há uma relação, é entre o objeto inteiro sob um ponto de vista e
o objeto inteiro sob um outro ponto de vista, sem nenhuma
divisão do todo. Então a matéria sobre a qual se estatui é tão
geral quanto a vontade que se estatui. É a esse ato que chamo
uma lei. (...) Partindo dessa idéia, vê-se com clareza que já não
é preciso perguntar a quem compete fazer as leis, visto serem
atos da vontade geral, nem se o Príncipe está acima da lei, visto
ser membro do Estado, nem se a lei pode ser injusta, porquanto
ninguém é injusto para consigo mesmo, nem como se é livre e
ao mesmo tempo submisso às leis, já que estas são meras
expressões de nossa vontade”xxiv.

Essa extensa citação justifica-se porque permite perceber, com clareza, a
versão da vontade geral na manifestação da legitimidade política do governo civil
operada pela legislatura enquanto fórmula jurídica concreta que movimenta e
conserva o corpo político. Nota-se que a exigência de manutenção do corpo político é
muito mais forte em Rousseau que em Hobbes, o que exige muito mais do ponto de
vista da legitimidade, que não pode mais ser simplesmente deduzida intelectualmente
nem reportar-se à força física, mas precisa apresentar-se como uma qualidade
sempre presente do governo civil, um atributo constantemente renovável – a ordem
política deve ser legítima e constantemente legitimada aos olhos dos cidadãos. O
legislador assume, portanto, papel de fundamental importância:
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“Os particulares vêem o bem que rejeitam, o público quer
o bem que não vê. Todos necessitam igualmente de guias. É
preciso obrigar uns a conformar suas vontades à razão e ensinar
o outro a conhecer o que deseja. Então das luzes públicas
resulta a união do entendimento e da vontade no corpo social,
daí o exato concurso das partes e, enfim, a maior força do todo.
Eis de onde nasce a necessidade de um legislador”xxv.

O legislador é incumbido de uma importante tarefa: transformar o homem em
cidadão, educá-lo civicamente, transformá-lo de um ente instintivo para um ente
racional; em suma, substituir a liberdade natural do homem em estado natural pela
liberdade civil, restrita mas certa, tornando o indivíduo um ser relativo, dependente do
corpo político, uma parte do todo que só faz sentido quando inserida nesse todo xxvi.

4. VONTADE E LEGITIMIDADE POLÍTICA NO LEVIATÃ E NO CONTRATO
SOCIAL.

Muitos aspectos merecem cuidado e atenção na leitura de clássicos como
Hobbes e Rousseau. Entretanto, para o limitado escopo deste pequeno ensaio, o que
se busca é uma leitura do pacto social e da articulação da vontade humana no que
diz respeito apenas à legitimidade política, para entender como tais autores clássicos
puderam contribuir para a marcha do conceito de legitimidade.
E o que se encontra a partir da perspectiva ora adotada é que os mecanismos
de legitimidade e legitimação são, em um determinado aspecto, absolutamente
distintos nos autores considerados, embora esses mesmos mecanismos sejam, em
um outro aspecto, tangenciais e consecutivos, por assim dizer. Por um lado, enquanto
Hobbes fora um teórico do absolutismo que, a seu tempo, escrevera uma defesa
conservadora do Estado absoluto inglês, Rousseau fora um teórico propriamente
liberal, que escrevera um ataque progressista ao Estado absoluto francês na forma
de uma apologia ao Estado liberalxxvii. Por outro lado, se Hobbes não houvesse
substituído a moralidade teológica intrínseca ao direito natural pela racionalidade
enquanto fator de legitimação do poder político, Rousseau não poderia ter retomado
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essa racionalidade enquanto elo de legitimação política, dotando-a já de um
componente legal-procedimental em função da introdução do legislador como peça
fundamental para a preservação de uma ordem legítima e rotineiramente legitimada.
Da exposição sumária da sistemática argumentativa adotada por Hobbes no
Leviatã, percebe-se que o contrato social é o ponto de inflexão do mecanismo de
legitimação do poder político. Hobbes parte do Estado absoluto e chega ao contrato
social, oferecendo como sucedâneo o estado de natureza, hipoteticamente construído
para operar a dedução do poder absoluto: se o homem não deseja a guerra de todos
contra todos, não há alternativa a não ser o grande Leviatã. É a vontade individual de
paz e auto-preservação que reporta-se ao pacto social e dissolve-se em uma vontade
única, corporificada pelo Leviatã.
Nota-se, assim, que a legitimidade política do Leviatã é assumida
instantaneamente, em um único ato racional: a vontade individual de autopreservação de cada súdito consubstancia-se em uma vontade universal e coletiva –
a vontade do deus mortal – e a partir daí não há nada a reclamar (a não ser uma
seqüela de direito à vida em casos excepcionais); a legitimidade política é um passo
automático da razão, um átimo intelectual em que o estado de natureza é rejeitado e
o Estado absoluto gerado, reconhecido e aceito.
Em Rousseau, a legitimidade política incorpora uma forma de procedimento
rotineiro de produção jurídica e legal, não deixando absolutamente de ser racional e
contratual – e, nesse sentido, abstrata – mas acaba assumindo, por assim dizer, uma
feição concretamente apreensível. Cumpre ressaltar, entretanto, que não se pode
afirmar, por óbvio, ser a legitimidade apresentada em O Contrato Social algo como a
legitimidade pelo procedimento de Luhmann. Rousseau não se pretende
axiologicamente neutro como Luhmann, nem transforma o contrato social em uma
instância exclusivamente positiva – a razão de ser da ordem política é ainda a vontade
geral. E vale dizer, ainda, que a vontade geral é sempre reta e nunca erra, inclinando
a comunidade sempre em direção ao bem comum.
Esse aspecto poderia mesmo induzir-nos a identificar um paradoxo em
Rousseau: ao mesmo tempo em que se busca um retorno ao bem comum enquanto
ratio política, introduz-se um aspecto legal-procedimental que poderia tornar
despicienda a utilidade pública, na medida em que os procedimentos legais
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rotinizados poderiam ser justificados em si mesmos. Esse paradoxo é, porém, apenas
aparente, na medida em que as leis (enquanto formulações gerais, abstratas e
positivadas, a orientar a conduta humana) são atos da própria vontade geral e,
enquanto tais, não podem ser injustas – o paradoxo é suprimido na medida em que a
vontade geral deve manifestar-se nas leis positivas.
Com isso, Rousseau inova de maneira espetacular a formulação das teorias de
legitimidade política até então vigentes, introduzindo um aspecto que seria
historicamente desenvolvido e exacerbado, levado às últimas conseqüências apenas
por Luhmann, no final do século XX. Diferentemente de Hobbes, Rousseau não torna
a legitimidade uma operação do intelecto, dedutiva, operada em cada homem racional
por si mesmo, revelando o poder político (absoluto) como auto-evidente. Em
Rousseau, o contrato social não é suficiente para determinar a permanência do corpo
político.
A própria questão da permanência do corpo político pode ser vista como uma
inovação no tratamento do problema da legitimidade. Ora, a permanência da ordem
política será um problema “sobretudo nas situações em que a legitimidade de um
ordenamento torna-se objeto de polêmica: no qual, como dizemos, surgem problemas
de legitimação. Uns afirmam e outros contestam a legitimidade”xxviii. Rousseau
internaliza, portanto, a polêmica a respeito da ordem política, a discussão em torno
dos fundamentos de legitimidade do corpo político, na medida em que a exigência de
permanência da ordem política demanda uma constante e incessante legitimação que
se renova a cada ato – não basta celebrar o contrato, ele tem de permanecer em
movimento. Em curtas palavras, a legitimação política hobbesiana poderia ser
adjetivada de estática, pois esgota-se em um único momento racional e analítico, ao
passo que a legitimação política rousseauniana poderia ser qualificada como
dinâmica, pois o ato inicial não é suficiente, demanda uma rotina procedimental de
legitimação a partir do instante inicial. Com efeito:
“Rousseau é o primeiro a elaborar o tipo de legitimidade
por procedimentos. (...) Todavia, Rousseau não entendeu o seu
contrato ideal somente como definição de um nível de
justificação; ele misturou a introdução de um novo princípio de
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legitimação com propostas para a institucionalização de um
poder justo. A ‘volonté générale’ deveria não somente explicar
os fundamentos de validade, mas também indicar o lugar da
soberania”xxix.

5. CONCLUSÕES

Ao fim deste breve ensaio, algumas breves conclusões podem ser apontadas.
Reitere-se que os objetivos deste artigo não se pretendem concludentes nem
inovadores e sequer exaustivos. O que se buscou aqui foi oferecer uma leitura dos
clássicos sob um ponto de vista pouco recorrente na literatura crítica de Hobbes e
Rousseau. Com efeito, esse ponto de vista é de fundamental importância para o
recente debate teórico, pois permite acompanhar a evolução teórica do conceito de
legitimidade. Nesse sentido, Habermas bem sintetiza o aspecto que se pretendeu
desenvolver neste artigo:
“Em Rousseau e Kant, esse desenvolvimento leva à
conseqüência de que, em questões práticas, em questões de
justificação relativas a normas e ações, o princípio formal da
razão substitui os princípios conteudísticos como a natureza ou
Deus. Aqui, as justificações não se apóiam somente em
argumentos (o que já ocorria também no quadro de imagens do
mundo filosoficamente modeladas). Mas, agora que os
fundamentos últimos não podem mais ter plausibilidade teórica,
são as próprias condições formais da justificação que recebem
força legitimadora. Os procedimentos e premissas de um acordo
racional tornam-se eles mesmos princípio. (...) De qualquer
modo, para os problemas de legitimidade surgidos na época
moderna, é decisivo o fato de que o nível de justificação tornase reflexivo. Os procedimentos e as premissas da justificação ao
agora os fundamentos legítimos sobre os quais se apóia a
validade das legitimações. A idéia do acordo que se verifica
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entre todos – e entre todos enquanto livres e iguais – determina
o tipo de legitimidade por procedimentos (prozeduralen
Legitimitätstypus), que é próprio da época moderna”xxx.

A transcrição do trecho não poderia deixar mais claro o papel fundamental de
Hobbes e Rousseau no que tange às teorias da legitimação política, bem como
apresentar a principal conclusão deste trabalho: as doutrinas de legitimação política
podem ser melhor compreendidas a partir da leitura de Hobbes e Rousseau. Com
efeito, enquanto o primeiro rompe com a tradição teológica natural-imanentista do
discurso político, o último pode mesmo ser considerado um divisor de águas,
inaugurando o tipo de legitimação por procedimentos e consolidando a racionalidade
como fator de reconhecimento político.
Ora, uma vez reconhecido o papel central das teorias de legitimação política
presentes nos clássicos citados, é imediata a verificação da proximidade entre
Rousseau e Kant, principalmente no que tange à alienação total do indivíduo ao corpo
político e à concepção de uma moralidade intrínseca à legislação, ambos os aspectos
presentes em O Contrato Social: “(...) poder-se-ia acrescentar à aquisição do estado
civil a liberdade moral, a única que torna o homem verdadeiramente senhor de si,
porquanto o impulso do mero apetite é a escravidão e a obediência à lei que se
prescreveu a si mesmo é a liberdade”xxxi. Nota-se, de imediato, um traço filosófico que
seria compreendido e plenamente desenvolvido apenas por Kantxxxii.
Não é possível, obviamente, abordar toda a evolução do conceito de
legitimidade, mas alguns desdobramentos podem ser singelamente apresentados a
título de conclusão, quase como um atestado da importância de Hobbes e Rousseau
para as teorias de legitimação política.
Kant, de fato, retoma a questão da “boa vontade” como determinante moral da
conduta humana, aprimorando o conceito de autonomia da vontade enquanto
princípio retor da ação humanaxxxiii. No entanto, Kant extrapola a convergência entre
moralidade e legalidade rousseauniana, na medida em que a distinção entre leis
morais (autônomas) e leis jurídicas (heterônimas) é a fundamental expressão desse
aspecto, legado e assumido pela filosofia positivista posterior, em especial pelo que
se conhece como positivismo jurídico.
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Nesse contexto, o positivismo jurídico desenvolveu-se sempre procurando
evitar uma abordagem direta do tema da legitimidade política, acreditando que afastar
o aspecto político do debate torná-lo-ia neutro, isento de contaminações pessoais e,
nesse sentido, absolutamente científico. Claramente, o afastamento da questão da
legitimidade deu-se a partir do desenvolvimento de idéias e teorias fundadas única e
exclusivamente em conceitos estritamente jurídicos, colocando em foco a legalidade
no lugar da legitimidadexxxiv.
A pretensa indiferença do positivismo jurídico à questão da legitimidade fora
totalmente suprimida por Carl Schmitt, na medida em que legalidade e legitimidade
foram convergidas de maneira que a última esgotava-se na primeira: “Esta
transformación del Derecho em legalidad es una consecuencia del positivismo”xxxv.
Vê-se que o direito é ele mesmo transformado em legalidade, o que significa que a
legitimidade é aqui já procedimentalizada e formalizada em grau extremo: a legalidade
significa a validade da ordem jurídica porque emanada dos corpos políticos conforme
um estatuto – em Carl Schmitt, a constituição, enquanto decisão política. Basta,
portanto, que as normas tenham sua validade assegurada, i.e., que sejam produzidas
pelo governo civil em conformidade com um estatuto jurídico (formal) para que sejam
legítimas.
Esse aspecto da legitimidade enquanto legalidade (i.e., enquanto a produção
legislativa conforme um ordenamento jurídico formal) permeável a qualquer conteúdo
somente foi exacerbado por Niklas Luhmannxxxvi, que pretendeu deliberadamente
construir uma “teoria homogênea do procedimento” enquanto fator de legitimação
política. Nota-se que em Carl Schmitt fora necessário uma decisão anterior (a
constituição enquanto decisão política em forma jurídica) para que daí se procedesse
à legalidade da produção legislativa. Luhmann dispensa qualquer decisão política,
basta a expectativa de que haverá uma decisão, qualquer que seja seu conteúdo, para
que o resultado final seja legítimo: “(...) tem de se distinguir no conceito de
legitimidade, entre a aceitação de premissas de decisão e a aceitação da própria
decisão”xxxvii – a legitimação pelo procedimento concentra-se apenas na primeira
exigência de aceitação, tornando a decisão político-jurídica totalmente vazia, podendo
ser preenchida por qualquer conteúdo, desde que obtida a partir de determinados
procedimentos formais válidos.
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Finalmente, até mesmo as mais recentes teorias contratualistas não escaparam
da tendência à procedimentalização da legitimidade: Rawls, e.g., parte de uma
“posição original” para formular seu conceito de justiça como eqüidade, lidando com
o problema da justiça distributiva em uma perspectiva da “justiça procedimental pura”:
“Essas considerações sugerem a idéia de se tratar a questão das partes distributivas
como uma questão de justiça procedimental pura. A idéia intuitiva é conceber o
sistema social de modo que o resultado seja justo qualquer que seja ele, pelo menos
enquanto estiver dentro de certos limites”xxxviii.
Este pequeno excurso acerca das recentes teorias da legitimação política não
pretendeu reconstruir todas as teorias rapidamente mencionadas ou, muito menos,
abordá-las com profundidade. O que se buscou foi apenas esboçar, em passos largos
e superficiais, como a legitimidade política como resultado oriundo da vontade
humana, com raízes em Hobbes e Rousseau e, neste último, já manifestada em uma
roupagem procedimental, fora exacerbada ao longo da evolução teórica verificada
desde fins do século XVIII até nossos dias, assumindo a forma de um procedimento
puro, isento de considerações axiológicas.
Tais considerações colocam a leitura dos clássicos na ordem do dia, tanto para
compreender a evolução do conceito de legitimidade quanto para testar sua
consistência. Claramente, tal não é também o escopo deste ensaio, já que tal
empreitada demanda recursos muito superiores. Entretanto, vale como última
conclusão, ou melhor, como última reflexão (na medida em que este artigo é
deliberadamente

inconclusivo),

colocar

em

dúvida

essa

tendência

à

procedimentalização da legitimidade política e questionar se realmente devemo-nos
conformar com uma legitimidade vazia de conteúdo axiológico, ético ou moral. Notase que, enquanto em Hobbes e Rousseau a vontade humana era plenamente refletida
na legitimidade política, as recentes teorias da legitimação prescindem da vontade
humana, suprimida pelo procedimento formal. Parece, pelo menos à primeira vista,
que abrir o espaço político a qualquer resultado que se lhe imponha é atitude
extremamente arriscada (para não se dizer irresponsável), tanto do ponto de vista
normativo quanto do ponto de vista empírico. Averiguar tal questão, porém, tem de
ser deixada para empreendimentos futuros.
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A TUTELA JURISDICIONAL LUSO-BRASILEIRA AO DIREITO FUNDAMENTAL À
INFORMAÇÃO: INTIMAÇÃO PARA INFORMAÇÃO VS. HABEAS DATA

THE LUSO-BRAZILIAN JURISDICTIONAL TUTLE ON THE BASIS OF
INFORMATION: INTIMATION FOR INFORMATION VS. HABEAS DATE
Brenno Henrique de Oliveira Ribas203
RESUMO: O presente trabalho visa analisar de forma comparada a “Intimação para
informação” e o “Habeas data”, medidas de tutela jurisdicional ao direito fundamental
à informação em Portugal e no Brasil. A intimação à informação, enquanto meio
processual por excelência destinado à tutela dos direitos a informação (não a todos),
surge em Portugal integrada a Justiça Administrativa, no Contencioso Administrativo.
Seu atual regime é o estabelecido pelo CPTA 2002, nos artigos 104 a 108. Já o
Habeas Data é um instituto garantido na Constituição Federal do Brasil de 1988, pelo
inciso LXXII, do art. 5º, com funções de conhecimento e de retificação da informação.
A expressão Habeas Data é de origem latina e significa literalmente "tome-se o dado".
Enquanto no Habeas Corpus (tome-se o corpo) é assegurada a liberdade de
locomoção, no Habeas Data a garantia centra-se na obtenção e retificação de
informação que sobre si possua entidade de caráter público. Ainda há uma terceira
finalidade, que foi acrescentada pela Lei nº 9.507/1997. Ambos os institutos apersar
de terem o mesmo fundamento, a tutela à informação, possuem características
proprias, sendo objetivo deste trabalho analisa-los de forma comparada.
PALAVRAS-CHAVE: Direito à Informação; Intimação para Informação; Habeas Data.
ABSTRACT: This paper aims to analyze, comparatively, the “Summons to
information” and “Habeas data”, judicial protection measures to the fundamental right
to information in Portugal and Brazil. The summons to information, as a classical
procedural for the protection to information rights (not all), arises in Portugal integrated
Administrative Justice, in Administrative Litigation. Its current regime is that established
by CPTA 2002, in articles 104 to 108. Habeas Data is an institute guaranteed in the
Brazil Federal Constitution of 1988, by item LXXII of article 5, with knowledge and
information rectification functions. The expression Habeas Data there is Latin origin
and literally means "take the data". While in Habeas Corpus (take the body) freedom
of movement is ensured, in Habeas Data the guarantee is centered on obtaining and
rectifying information about the public entity. There is still a third purpose, which was
added by Law No. 9,507 / 1997. Both institutes, despite having the same foundation,
the protection of information, have their own characteristics, and the objective of this
paper is to analyze them in a comparative way.
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I. INTRODUÇÃO

O presente texto tem como tema « A tutela jurisdicional luso-brasileira ao direito
fundamental à informação: Intimação para Informação Vs. Habeas Data », tendo como
escopo tratar sobre a tutela jurisdicional ao direito fundamental à informação, numa
perspectiva comparada de Brasil e Portugal, considerando os pontos em comuns e
divergentes nos ordenamentos juridicos desses países.
O método de pesquisa utilizado é o dedutivo. A partir da análise bibliográfica das
principais obras nacionais e internacionais, buscar-se-á ao final obter um quadro
comparativo entre os mecanismos de tutela jurisdicional ao direito fundamental à
informação de Brasil e Portugal.
Para tanto, vamos dividir o presente trabalho em quatro partes fundamentais.
Uma primeira parte tomará como designação « O Direito Fundamental à informação
».Esta parte, por sua vez, será subdividida em duas pequenas subpartes: a primeira
subparte terá como objeto de estudo o « Reconhecimento Internacional do Acesso à
Informação como Direito Fundamental » e nela iremos apresentar o processo histórico
global de consideração da informação como direito fundamental. A segunda subparte
abordará « A Implementação Legislativa do Acesso à Informação como Direito
Fundamental no Brasil », sendo estudado como se deu construção legislativa desse
direito no Brasil. A segunda parte do presente trabalho terá como título « Da tutela
jurisdicional aos direitos fundamentais » e nela irá fazer-se um sumário estudo da
defesa juridiscional dos direitos fundamentais. Sua terceira parte tem a denominação
« Da tutela ao direito à informação » e subdividi-se em duas partes, quais sejam: «
Intimação para Informação » e « Habeas Data ». É nesta parte que tratamos dos
institutos previstos no Brasil e em Portugal para tutela o direito à informação. Uma vez
apresentados, na quarta parte é realizado o estudo comparado dos referidos institutos.
Por fim, na quinta e última parte, serão apresentadas as principais conclusões do
presente trabalho.
2. O DIREITO FUNDAMENTAL À INFORMAÇÃO

Revista de Direito Público Contemporâneo, Instituto de Estudios Constitucionales da Venezuela e Universidade Federal de
Rural do Rio de Janeiro do Brasil, a. 3, v. 1, n. 2, p. 181, julho/dezembro de 2019.

Revista de Direito Público Contemporâneo | Journal of Contemporary Public Law

2.1 - RECONHECIMENTO INTERNACIONAL DO ACESSO À INFORMAÇÃO
COMO DIREITO FUNDAMENTAL

A concepção de que o direito à informação tinha o reconhecimento
internacional como direito humano fundamental era uma assertiva ousada ainda no
começo dos anos 2000, o que deixou a referida afirmação formulada ainda hesitante.
Ocorre que, no momento atual o tema encontra amplo respaldo para que se afirme,
embora que ainda exista quem a refute.204
No ano de 1766, a Suécia inovou sendo a primeira nação do mundo a
estabelecer um marco legal sobre o acesso à informação. Na América Latina, em
1888, a Colômbia foi a primeira a estabelecer um Código que franqueou o acesso a
documentos do governo. Nos Estados Unidos em 1966 foi aprovada a Lei de
Liberdade de Informação, a FOIA (Freedom of Information Act), a qual tem recebido
emendas na busca da melhor adequação com a passagem do tempo. No México, no
ano de 2002, foi implementada a legislação que é considerada referência, sendo
previsto a instauração de sistemas rápidos de acesso que são supervisionados por
órgãos independentes; seguindo a mesma linha, Chile, Uruguai e outros países
também aprovaram leis de acesso à informação.205
No ano de 1946 o tema da liberdade de informação foi debatido pela ONU,
onde foi adotada a Resolução 59, na qual foi disposto: “A liberdade de informação é
um direito humano fundamental e alicerce de todas as liberdades às quais estão
consagradas as Nações Unidas”.
Ademais, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos também abordou o
assunto, em seu artigo 13 que foi expresso o seguinte:

Art. 13. 1. Toda pessoa tem o direito de buscar e receber
informações, expressar opiniões e divulgá-las livremente.
Ninguém pode restringir ou negar estes direitos. 2. As
autoridades precisam ser obrigadas por lei a disponibilizar de
MENDEL, T. Liberdade de informação: um estudo de direito comparado / Tody Mendel. – 2.ed. –
Brasilia : UNESCO, 2009. p. 16.
205 CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. Acesso à Informação Pública: Uma introdução à Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011. Disponível em: < http://www.acessoainformacao.gov.br/centralde-conteudo/publicacoes/arquivos/cartilhaacessoainformacao.pdf > Acesso em 21 mar. 2019
204

Revista de Direito Público Contemporâneo, Instituto de Estudios Constitucionales da Venezuela e Universidade Federal de
Rural do Rio de Janeiro do Brasil, a. 3, v. 1, n. 2, p. 182, julho/dezembro de 2019.

Revista de Direito Público Contemporâneo | Journal of Contemporary Public Law

forma oportuna e razoável as informações geradas pelo setor
público.206

Da forma similar do que fora apresentado pela Resolução 59 da ONU, a
Convenção Americana de Direitos Humanos também estabeleceu a garantia de
informação por meio de um tratado, este que tem força de lei. O direito de acesso a
informações é referido como um direito humano, estando contido na busca,
recebimento e transmissão de informação de forma livre, inclusive as informações
detidas por instituições do Estado.
Reconhecido ainda pela Commonwealth, uma comunidade de nações, que
definiu princípios e orientações sobre o tema, foi estabelecido o seguinte:

A liberdade de informação deve ser garantida como um direito
legal e aplicável, que permita a todos os indivíduos obter
registros e informações mantidas pelos poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, bem como quaisquer empresas estatais
e outros órgãos com funções públicas.

Ainda tratando da Commonwealth, na década de 1980 e quase 40 anos atrás
em uma das reuniões foi declarado que a “participação do povo no processo
democrático e governamental atingiu o ápice de sua expressividade quando os
cidadãos e cidadãs tiveram acesso adequado a informações oficiais”, sendo assim, o
acesso à informação aos cidadãos é um exercício da democracia, o que faz a
atividade estatal ser mais atribuída de transparência e eficiência.
O direito à informação foi e vem sendo cada vez mais defendido como direito
fundamental, a sua implementação na legislação de cada país tem se mostrado
questão de tempo quando já não concretizada. Isso se realiza devido ao fato do seu
reconhecimento como direito fundamental por diversos organismos internacionais,
conforme ensina Toby Mendel:
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Conforme

pode-se

observar,

numerosos

organismos

internacionais responsáveis pela promoção e proteção dos
direitos humanos reconheceram, com propriedade, o direito
humano fundamental de acesso à informação de posse de
órgãos públicos, bem como a necessidade de legislação efetiva
que assegure o respeito a esse direito na prática. Esses
organismos incluem as Nações Unidas, organismos regionais de
direitos humanos e mecanismos no âmbito da Organização dos
Estados Americanos, do Conselho da Europa e da União
Africana, além de outros organismos internacionais com atuação
na área de direitos humanos207

É manifesto o entendimento do acesso à informação como direito fundamental
no mundo, de exemplo temos as Nações Unidas, organismos regionais de direitos
humanos e mecanismos da Organização dos Estados Americanos, do Conselho da
Europa, dentre outros; entretanto, a constatação internacional do direito humano
fundamental de acesso à informação é só o primeiro caminho, ainda existe a
necessidade de implementação de legislação que assegure o efetivo cumprimento a
esse direito no plano fático.
É o que vem ocorrendo ao longo dos anos, e seguindo a linha do entendimento
internacional, no ano de 1976 foi promulgada a Constituição Portuguesa, no qual o
seu artigo 37 foi disposto: “Todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu
pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, bem como o
direito de informar, de se informar e de ser informados, sem impedimentos nem
discriminações”, tornando a informação um dever a ser prestado pela Administração
para aqueles cidadão que a ela forem requerer.
A temática e a realização de legislações que efetivam o acesso às informações
existem há mais de 200 anos, mas ainda são poucas que existam há mais de 20 anos.
Todavia, é notório que o mundo está em um processo de discussão e implementação
de legislações de direito à informação e, principalmente nos últimos quinze anos,
várias dessas leis foram aprovadas em um número considerável de países, enquanto
207
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em outros, foram assumidos o compromisso de adotar leis de acesso às
informações.208

1.2. A IMPLEMENTAÇÃO LEGISLATIVA DO ACESSO À INFORMAÇÃO
COMO DIREITO FUNDAMENTAL NO BRASIL

No decorrer da prestação da atividade administrativa ocorre um acúmulo de
informações pela Administração decorrente de seus próprios atos e que pode
posteriormente ser requerida por seus administrados, que têm o direito de conhecer o
que o Estado administrador está a realizar, existindo várias formas de tornar público
o conteúdo dessas informações.
Com a crescente globalização os direitos fundamentais sofreram algumas
modificações, surgindo assim conforme defende o doutrinador Ingo Wolfgang Sarlet209
os chamados direitos de quarta geração ou dimensão, dentre eles o direito à
informação.
Os direitos fundamentais da quarta geração dão à democracia um papel direto
na participação na atuação do Estado, é o que defende Paulo Bonavides:

são direitos de quarta geração o direito à democracia, o direito à
informação e o direito ao pluralismo. Deles depende a
concretização da sociedade aberta ao futuro, em sua dimensão
de máxima universalidade, para a qual parece o mundo inclinarse no plano de todas as relações de convivência. A democracia
positivada enquanto direito da quarta geração há de ser, de
necessidade, uma democracia direta. Materialmente possível
graças aos avanços da tecnologia de comunicação, e
legitimamente sustentável graças à informação correta e às
aberturas pluralistas do sistema.210
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Dessa forma, o presente e futuro dos direitos fundamentais encontra-se cada
vez mais próximo da sociedade, demonstrando uma crescente atuação direta desta,
que participa da atividade estatal da mais plena forma de democracia. Quando o
cidadão participa de forma mais ativa na gestão da atividade administrativa, esta por
consequência disso passa a ser mais provida de transparência e o exercício de
democracia assegurado. Um dos elementos formadores do Estado é o povo, o seu
poder emana dele, deve, portanto, na prestação da atividade administrativa dar as
garantias inerente a eles, prestando o seu de direito de informação.
O direito de informação é integrado em três níveis: (1) O direito de informar,
que consiste na liberdade de transmitir e comunicar informações a outras pessoas, de
poder difundir sem ser impedido, podendo também ser abrangido pelo direito a meios
para informar. (2) O direito de se informar, que consiste na liberdade no recolhimento
de informações, na busca de fontes para a informação, em síntese, no direito de não
ser impedido de se informar. (3) O direito de ser informado, a versão positiva do direito
de se informar, é o direito a ser mantido informado de forma adequada e verdadeira
pelos meios de comunicação e pelos poderes públicos.211
O exercício da atividade administrativa deve ser dotada de transparência ou
visibilidade, estando associada à reivindicação geral de democracia administrativa.
Nem sempre se foi entendido sobre a transparência dos atos administrativos como
regra geral, a prática utilizada ainda no começo do século XX era dos atos
administrativos “secretos”, somente a partir da década de 50, com destaque nos anos
setenta que esse conceito se inverteu, afinal a prevalência do “secreto” na atividade
administrativa encontra-se em conflito com o caráter democrático do Estado.212
Incluído pela Constituição Federal Brasileira de 1988, o direito à informação
encontra-se no rol dos direitos fundamentais, sendo de todos o direito de receber dos
órgãos públicos informações, sendo estas de seu interesse particular ou coletivo,
devendo ser prestadas no prazo previsto na lei, sob pena de responsabilidade, sendo
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança e do Estado (art. 5º,
XXXIII da CF).
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As informações pessoais que estejam no poder do Estado estão garantidas
pelo direito de informação, o acesso à informação pública é um direito individual que
está ligado diretamente ao exercício da cidadania, é por meio dele que é permitido a
fiscalização dos atos do governo.213
O direito à informação é uma maneira de se colocar em prática o princípio da
publicidade, princípio este fundamental na atividade administrativa. A Constituição em
seu artigo 5º, em seus incisos XXXIII, XXXIV, XXXV e LXXII, garante a qualquer
pessoa de exigir dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de
interesse da sociedade; a recusa em prestar informações implica a quem se sentir
prejudicado demandar perante o Judiciário na busca do cumprimento deste direito.
Até o ano de 2011 não existia uma lei específica para a regulamentação do
acesso à informação, essa ausência acarretava a fragilidade do direito fundamental
ao acesso à informação. Com a implementação da Lei nº 12.527 (Lei de Acesso à
Informação) houve a definição de que o acesso às informações deve ser regra, e o
sigilo apesar de possível em algumas situações determinadas, é exceção.
O advento da nova lei deu ao cidadão uma garantia mais assegurada de um
direito que estava previsto na Constituição Federal desde 1988, o cidadão pode e
deve ter o acesso às informações desenvolvidas na atividade estatal por todos os seus
órgãos e instituições que compõem os poderes da república, devendo o Estado
atender ao pleito por informações dos seus cidadãos, afinal a garantia do direito
fundamental à informação encontra-se ainda mais positivado.

2. DA TUTELA JURISDICIONAL AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

A criação e instituição dos direitos humanos passou durante o decurso do
período dos Estados absolutos, pré-constitucional e constitucional por quatro linhas:
(1) A efetiva positivação de direitos fundamentais em Constituições elaboradas como:
escritas, formais e rígidas. (2) A implementação de novas gerações de direitos
fundamentais. (3) A mudança do Estado liberal para o Estado social. (4) A efetivação
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da tutela jurisdicional com o aprimoramento do direito, e, por conseguinte do sistema
jurídico com o qual o cidadão está inserido.214
Dentre as atividades desempenhadas pelo Estado e que é designada pela
jurisdição constitucional pode ser demonstrada como exemplo: A resolução de
conflitos no território federativo, o controle de constitucionalidade, e a tutela dos
direitos fundamentais e outros diversos direitos. A jurisdição constitucional, no
desempenho das suas várias atividades têm uma única unidade funcional, pois o seu
maior objetivo é o de tutelar a atuação judicial dos preceitos da suprema lei
constitucional.215
O processo constitucional tem a incumbência de tutelar os direitos
fundamentais como forma de seu objeto mediato ou imediato, na ocasião deste uma
situação subjetiva provocar o exercício da jurisdição constitucional, e daquele na
situação da atividade da jurisdição constitucional ser realizada com o escopo de
proteção a ordem constitucional objetiva.216
A tutela jurisdicional dos direitos fundamentais é atividade essencial da
manifestação da jurisdição constitucional, pois é por meio dela que é assegurado os
princípios e direitos pretendidos pela Constituição para um Estado Democrático de
Direito.
Em seu escrito acerca do tema, Frederico Menezes Breyner 217 dispõe que “A
intervenção estatal na sociedade e na economia é legitimada pelos objetivos
conferidos ao Estado, a exemplo da promoção da igualdade material e consequente
redução das desigualdades sociais e econômicas”. E afirma que “a referida
intervenção tem como objetivo primordial a garantia dos direitos fundamentais
prestacionais, consistentes no dever do Estado em oferecer aos cidadãos e à
comunidade prestações positivas”.
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A tutela jurisdicional é o resultado do processo em que é exercido a jurisdição,
realiza-se na melhoria da situação de uma ou um grupo pessoas em relação a um
bem pretendido, situação imaterial desejada ou indesejada, isto é, ela encontra-se nos
efeitos projetados fora do processo e sobre as pessoas.218
Na dependência da intervenção do Estado para a concretização dos direitos
fundamentais perante seus cidadãos a Administração tem o dever de implementar
meios para uma execução plena, e a sua desatenção diante disto revela um
descumprimento com aqueles que necessitam que esses direitos sejam tutelados.
Corroborando com esse preceito, no ensinamento de Canotilho:
“Das várias normas sociais, econômicas e culturais é possível
deduzir-se um princípio jurídico estruturante de toda a
ordemeconômico-social

portuguesa:

todos

(princípio

da

universalidade) têm um direito fundamental a um ‘núcleo básico
de direitos sociais’ (minimum core of economic and social rights),
na ausência do qual o estado português se deve considerar
infractor das obrigações jurídico-sociais constitucional e
internacionalmente impostas. ”219

A prestação de tutela jurisdicional aos direitos fundamentais é primordial uma
vez que foram tratados pelo constituinte originário com prioridade, e sem as mínimas
condições de subsistência o seu exercício pode encontrar-se frustrado. Por meio da
atuação do Estado é possível ultrapassar os entraves socioeconômicos que
bloqueiam o exercício desses direitos.220

3. DA TUTELA JURISDICIONAL AO DIREITO À INFORMAÇÃO
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3.1 – INTIMAÇÃO PARA INFORMAÇÃO

A intimação à informação, enquanto meio processual por excelência destinado
à tutela dos vários direitos a informação (não a todos), surge em Portugal integrada a
Justiça Administrativa, no Contencioso Administrativo. Conforme ensina Maria Glória
Garcia221, a finalidade da justiça administrativa realiza-se do equilíbrio entre o alcance
do interesse público e a conquista da garantia de defesa dos direitos e interesse dos
particulares.
A conduta da Administração recusando ao particular interessado (ou ao
Ministério Público) a consulta de processos ou certidões é o objeto da intimação para
informações, pois ocorre uma obstrução ao exercício do direito de informação
procedimental; podendo ainda ter por objeto uma notificação ou publicação
insuficiente.222
A intimação para consulta de documentos ou passagem de certidões
encontrava-se regulamentadas nos artigos 82º a 85º da Lei de Processo nos Tribunais
Administrativos (LPTA), e com a nova reforma do contencioso administrativo passou
a ser regulada pelo Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA), que
em seu artigo 2º dispõe que:
“O princípio da tutela jurisdicional efectiva compreende o direito
de obter, em prazo razoável, uma decisão judicial que aprecie,
com força de caso julgado, cada pretensão regularmente
deduzida em juízo, bem como a possibilidade de a fazer
executar e de obter as providências cautelares, antecipatórias
ou conservatórias, destinadas a assegurar o efeito útil da
decisão. A todo o direito ou interesse legalmente protegido
corresponde

a

tutela

adequada

junto

dos

tribunais

administrativos, designadamente para o efeito de obter: (...) l) A
221
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intimação da Administração a prestar informações, permitir a
consulta de documentos ou passar certidões (...)”223

Este meio processual visa opor-se ao conceito do secretismo e perda de poder
emergente da partilha de informação, uma visão até então que estava tão presente
nas estruturas administrativas e proveniente de uma administração autoritária que por
muito tempo dificultou o acesso à informação aos seus cidadãos.224
A intimação para consulta de documentos ou passar certidões foi criada em
com o intuito de permitir aos interessados o uso de meios administrativos ou
contenciosos para uma melhor obtenção de seu direito à informação.
Quanto aos pressupostos, em conformidade com o artigo 104º do CPTA,
quando não for dada a integral satisfação aos pedidos formulados ao seu exercício do
direito à informação procedimental ou do direito ao acesso aos arquivos e registros
administrativos, aquele que for o interessado pode requerer a intimação da entidade
administrativa competente.225 Pode ainda o pedido de intimação ser utilizado pelo
Ministério Público para o exercício da mesma ação. Outrossim, para a propositura da
ação de Intimação da Informação é obrigatória a constituição de um representante
processual, não podendo ser requerida ou contestada pelas próprias entidades
requerentes e requeridas da informação administrativa.226
Consoante o artigo 105º do CPTA e tratando-se do prazo para propositura da
referida ação, a intimação deve ser requerida ao tribunal que tem a competência no
prazo de 20 dias, com a contagem que se inicia com a verificação de alguns fatos: (1)
O decurso do prazo que estava legalmente estabelecido, sem que a entidade
requerida tenha satisfeito o pedido a que lhe foi encaminhado. (2) O indeferimento do
pedido. (3) A satisfação parcial do pedido.
Ainda, quanto ao efeito interruptivo do prazo de impugnação, este encontra-se
previsto no artigo 106º do CPTA, será considerado mantido com o requerimento da
intimação judicial e se encerrará com o cumprimento de deferimento da decisão do
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pedido de intimação ou com o trânsito em julgado que o indefira, ou ainda, com o
trânsito em julgado da decisão que extinga a instância por satisfação do requerido na
pendência do pedido de intimação. Além do mais, não será verificado o efeito
interruptivo quando o tribunal com competência para o conhecimento a intimação para
informação considere que o pedido é constituído de expediente manifestamente
dilatório ou ainda, que foi injustificado, por ser claro na desnecessidade para a
permissão do uso dos meios administrativos ou contenciosos.
A tramitação acha-se localizada no artigo 107º do CPTA, o qual dispõe que
sendo apresentado o requerimento, o juiz ordenará a citação da autoridade requerida,
este o qual deverá responder no prazo de 10 dias. Apresentada a resposta ou
transcorrido o prazo previsto, ou ainda, concluídas as diligências necessárias, o juiz
proferirá a decisão.
Quanto a decisão, esta sendo dada no sentido do provimento ao processo, o
juiz determinará o prazo em que a intimação deverá ser cumprida e que não pode ser
ultrapassado 10 dias. Ou, com o incumprimento da intimação sem justificação
aceitável, o juiz deverá determinar a aplicação das sanções pecuniárias compulsórias,
o qual ainda poderá ter a apuração da responsabilidade civil, disciplinar e criminal.227

3.2. HABEAS DATA

Marcado por um forte centralismo político e concentração de poder no
Executivo nos anos de ditadura militar no Brasil, a obtenção e uso de dados dos
cidadãos eram efetuados de forma ilegal, o que gerava o uso indevido de informação
para compra de silêncio e adesão ao próprio regime, sob ameaça de escândalos
familiares e de publicidade de fatos da vida privada.228
Com o fim do regime ditatorial, e a necessidade de elaboração da nova
Constituição brasileira (1988), era imprescrintível que esta fosse desenvolvida com
meios de acesso a informações pessoais armazenadas nos arquivos do governo ao
longo dos anos de ditadura e nos anos vindouros. O habeas data surgiu com a
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idealização do acesso a informações aos cidadãos de seus dados de modo que não
fosse mais impedido pelo governo.
O habeas data é um remédio constitucional que visa assegurar que os cidadãos
tenham acesso a informações referentes a eles, dados estes que estejam sob o
domínio de entidades públicas, ou de entidades privadas que tenham informações de
caráter público, direito este assegurado pelo artigo 5º, inciso LXXII, da Constituição
Federal. Em síntese, é o direito de saber o que o Estado conhece sobre o cidadão,
podendo também ser utilizado para a correção de dados pessoais errôneos. O
doutrinador Hely Lopes Meirelles, define o habeas data como:

"Hábeas data é o meio constitucional posto à disposição de
pessoa física ou jurídica para lhe assegurar o conhecimento de
registros

concernentes

ao

postulante

e

constantes

de

repartições públicas ou particulares acessíveis ao público, para
retificação de seus dados pessoais (CF, art. 5º, LXXII, ‘a’ e
‘b’)"229

Agora, o conceito dado por Audad Filho:
“A expressão Habeas Data é de origem latina e significa
literalmente "tomese o dado". Enquanto no Habeas Corpus
(tome-se o corpo) é assegurada a liberdade de locomoção, no
Habeas Data a garantia centra-se na obtenção e retificação de
informação que sobre si possua entidade de caráter público.”230

Este remédio constitucional tem por objeto a proteção de dados pessoais que
sejam coletados por vias ilícitas; inibir a introdução desses registros em dados
sensíveis como os de origem racial, opinião política, filosófica ou religiosa, etc; e ainda
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coibir a conservação de dados falsos ou com fins que não estejam com autorização
em lei.231
Pode ainda, ser impetrado por pessoas físicas ou jurídicas, porque estas
igualmente àquelas podem ter a necessidade de conhecimento e correção de seus
dados que estão sob o domínio do poder público, uma vez que a preservação da sua
intimidade é extremamente importante e o comprometimento dela pode ocasionar
problemas na sua atividade negocial.232
Importante salientar que o habeas data somente é cabível para assegurar o
direito ao conhecimento de informações da pessoa impetrante, esse remédio não se
estende à tutela do direito de receber dos órgãos públicos informações do seu
interesse particular, de interesse coletivo ou geral de que fala o inciso XXXIII do artigo
5º da Constituição, ou ainda das certidões que trata o inciso XXXIV do artigo 5º da
Constituição; para esses casos há uma ação distinta.
Quanto a legitimidade ativa, na lição de José Afonso da Silva “o direito de
conhecer e retificar os dados, assim como o de interpor o habeas data para fazer valer
esse direito quando não espontaneamente prestado, é personalíssimo do titular dos
dados”, mas o próprio autor expõe da existência de decisões com a tendência de
admissão aos herdeiros legítimos do morto ou seu cônjuge supérstite como
competentes para proposição da ação, defendendo ainda que não seria razoável a
continuidade do uso ilegítimo e indevido dos dados do morto sem que houvesse um
meio de repressão adequada.233
Os legitimados passivos do habeas data são qualquer instituição pública ou
privada, desde que tenham um banco de dados com caráter público. O caráter público
é elucidado pelo artigo 1º, da lei 9.507/97, o qual dispõe que é “todo registro ou banco
de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros
ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das
informações”.234
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Ainda, como condição de admissibilidade é necessário a existência do
interesse de agir, ele se perfaz com a prova de anterior indeferimento do pedido de
informação de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo; sem que esteja
configurada a situação prévia da pretensão, há carência da ação constitucional e
inviável o exercício desse remédio constitucional.235
As finalidades do habeas data encontra-se disposta na Lei nº 9.507, a qual
prevê:
Art. 7° Conceder-se-á habeas data:
I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à
pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados
de entidades governamentais ou de caráter público;
II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por
processo sigiloso, judicial ou administrativo;
III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de
contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas
justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.236

A lei que regula o habeas data não se limitou apenas no conhecimento das
informações referentes à pessoa impetrante, deu um alcance extensivo, prevendo
também a viabilidade para retificação, complementação, contestação e exclusão dos
dados sob o domínio do poder público.
A competência para julgamento do habeas data encontra-se disciplinado no
artigo 20 da Lei nº 9.507/97, a qual compete originalmente: (1) Ao Supremo Tribunal
Federal (STF), contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do ProcuradorGeral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. (2) Ao Superior Tribunal
de Justiça (STJ), contra atos de Ministro de Estado ou do Próprio Tribunal. (3) Aos
Tribunais Regionais Federais (TRF) contra atos do próprio Tribunal ou de juiz federal.
(4) A juiz federal, contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de
competência dos tribunais federais. (5) A tribunais estaduais, segundo o disposto na
235
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Constituição do Estado. (6) A juiz estadual, nos demais casos. E em grau de recurso,
compete: (1) Ao Supremo Tribunal Federal, quando a decisão denegatória for
proferida em única instância pelos Tribunais Superiores. (2) Ao Superior Tribunal de
Justiça, na hipótese de a decisão ser proferida em única instância pelos Tribunais
Regionais Federais. (3) Aos Tribunais Regionais Federais, quando a decisão for
proferida por juiz federal. (4) Aos Tribunais Estaduais e ao Distrito Federal e
Territórios, conforme for disposto na Constituição e a lei que organizar a Justiça do
Distrito Federal. Cabe ainda ao Supremo Tribunal Federal nos casos que for previsto
na Constituição, este mediante recurso extraordinário.237
Apresentado o pedido de acesso às informações à instituição pública ou
privada, esta terá o prazo de 48 horas para deferir ou indeferir o pleito. Decidindo pelo
deferimento do pedido, o responsável pelo registro ou banco de dados marcará o dia
e hora para que o requerente tome conhecimento das informações requisitadas.
Sendo constatada a inexatidão de algum dado, o interessado poderá requerer a sua
retificação, que deverá ser realizada após 10 dias contados do pedido do
requerimento; ou ainda poderá caso não constate pela inexatidão do dado, pode o
interessado apresentar explicação ou contestação sobre o mesmo, sendo justificada
possível pendência sobre o fato objeto do dado, a qual será anotada no cadastro do
interessado.238 Com o indeferimento do pedido ou transcorrido o prazo de 48 horas
para a decisão sem que haja qualquer manifestação, o interessado poderá enfim
demandar o habeas data.
O juiz ao receber a inicial poderá indeferi-la desde logo quando não for caso de
habeas data ou ausentes quaisquer requisitos de admissibilidade, e contra esse
indeferimento cabe recurso de apelação.239
Passado pelas hipóteses de indeferimento, e o magistrado decidindo de forma
positiva pelo habeas data, haverá o despacho da inicial, onde será determinada a
notificação do agente coator para prestar informações em dez dias. Findo esse prazo,
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o Ministério Público será ouvido em cinco dias, onde então os autos conclusos irão
para o juiz proferir decisão em um prazo de cinco dias.240
A sentença será comunicada ao coator pelo correio, com aviso de recebimento
(AR), ou ainda poderá ser efetuada mediante telegrama, radiograma ou telefonema,
conforme for requerido pelo impetrante. Na decisão, o juiz marcará a data e hora para
que o coator apresente ao impetrante as informações ao seu respeito, ou apresente
em juízo a prova da retificação ou da anotação feita nos assentamentos do
impetrante.241

4. ANALISE COMPARADA

O habeas data surgiu no direito brasileiro junto com a Constituição de 1988,
mas não foi uma inovação se vista com o plano internacional, a Constituição
portuguesa de 1976 em seu artigo 35 já havia previsto o instituto sem dar um nome
específico para ele, mas com um texto claro que seria utilizado para resguarda o
direito à informação que vinha a ser necessário com o avanço da internet.242
Marcado por administrações autoritárias que por vários anos dificultaram o
acesso a informações, a busca e implementação de legislações acerca do tema veio
em oposição ao conceito do sigilo e supressão de partilha de informação. O uso,
colheita e armazenamento de dados pelos governos é uma prática que deve ser
acompanhada por seus titulares, pois sem essa supervisão o Estado pode acabar por
exercer o seu Poder de forma intransigente, ferindo direitos que vão além do acesso
a informação.
O cidadão tem o direito à informação independente de estar no curso de um
procedimento administrativo, é o que consagra o artigo 268º/2 da Constituição da
República Portuguesa, a qual dispõe que “Os cidadão têm também o direito de acesso
aos arquivos e registros administrativos, sem prejuízo do disposto na lei em matérias
relativas à segurança interna e externa, à investigação criminal e à intimidade das
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pessoas”243; no Brasil também há previsão na sua Constituição, em seu artigo 5º,
XXIII, que assenta “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”244. Dessa forma, esse direito
confere a qualquer pessoa o acesso à informações independentemente de sua
participação em um procedimento ou a demonstração de interesse na sua busca,
sendo portanto, praticado por todos aqueles que não tenham um interesse direto,
pessoal e legítimo para a informação.245
Ocorre que nem sempre é o que se segue, por várias vezes o direito à
informação se encontra obstruído por uma Administração Pública que deveria prestála, e é para esses casos que foram criadas medidas como o habeas data e a intimação
para informação.
Os conceitos sobre habeas data e a intimação para informação estão dispostos
na Constituição do Brasil (1988) e no Código de Processo nos Tribunais
Administrativos (CPTA) de Portugal, e já neste ponto apresentam similitude; ambos
tratam da busca perante a entidade administrativa do governo ao acesso de
informação referentes ao cidadão requerente que teve esse direito frustrado.
A Administração Pública tem o dever de prestar informações sem a
necessidade da propositura de ambos institutos, uma vez que tem a obrigação da
transparência para com os seus cidadãos. A obstrução ao exercício do direito de
informação é negar o acesso à cidadania, sendo assim uma ofensa a um direito
fundamental de uma sociedade democrática.
Ocorre que pode ser sucedido de uma negativa da Administração na tentativa
do alcance desse direito, algumas vezes sendo atendido por determinados
impedimentos legais, mas quando não justificado e sem impedimentos a busca pelo
acesso à informação deve ser continuado e obtido de outra forma; é neste lugar que
surge os institutos da intimação para informação e o habeas data.
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Somente aquele que obtiver negativa na satisfação do seu pedido de
informação é que poderá ingressar com a intimação para informação ou habeas data,
tratando-se de um requisito de admissibilidade para ambos os institutos. O direito de
informação já encontra-se positivado nas legislações brasileira e portuguesa, o seu
cumprimento nos casos previsto é obrigatório, então é vital que a Administração
cumpra o seu dever de prestá-los. Somente com a negativa dessa obrigação é que os
instrumentos em estudo ganham o seu papel na busca do cumprimento desse direito,
como último caso.
A legitimidade ativa para a propositura da intimação para informação e habeas
data é, além dos casos específicos de cada instituto, basicamente de quem se
encontra como titular do direito à informação e não teve o seu pleito atendido. Dessa
forma, é de todo aquele que se sentir lesionado no seu direito fundamental de acesso
à informação e deseje continuar na busca do seu pedido.
Quanto a legitimidade passiva, é daquele órgão o qual tinha o dever de prestar
as informações solicitadas e não o fez, sendo demandado contra eles as ações em
estudo.
Outro importante ponto similar é a celeridade no procedimento dessas medidas
para obtenção de informação, o qual corrobora para a sua eficácia, uma vez que
aumenta a percepção perante os cidadãos de que o pedido é simples e atendido
quando incontestável, contribuindo para a confiança de um resultado para o indivíduo
que o pleteia. O prazo para a utilização da intimação para informação é de 20 dias a
partir da verificação do não cumprimento da Administração do seu dever em prestar
informações, tramitando como processo urgente, o juiz cita a autoridade requerida e
esta tem o prazo de 10 dias para responder, o qual depois da resposta é estabelecido
um prazo não superior de 10 dias para o cumprimento da intimação, totalizando 20
dias entre a citação da autoridade coatora e o proferimento de uma decisão. 246 O
habeas data é impetrado 10 dias após a recusa ou decurso desse tempo sem decisão
ao acesso à informações, ou 15 dias após a recusa em fazer retificação, anotação ou
decurso desse tempo sem decisão; devendo o juiz notificar o coator para prestar
informações necessárias em 10 dias, após isso o Ministério Público devendo ser
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ouvido em 5 dias e subsequentemente a decisão deve ser proferida em 5 dias 247,
dessa forma o procedimento é concluso em também 20 dias. Estes meios processuais
são claramente uma ferramenta para a concretização ao direito à informação,
possibilitando um procedimento célere para a satisfação do direito requerido.
Conforme ensinamento de Rousseau248 é fundamental a participação dos
cidadãos na soberania do Estado, seguindo essa linha que foi disposto na
Constituição da República Portuguesa: “A soberania, una e indivisível, reside no povo,
que a exerce segundo as formas previstas na Constituição”249, no mesmo caminho foi
seguida a Constituição da República Federativa do Brasil, a qual expressa: “Todo o
poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição”250. A Administração Pública não pode
obstruir o direito fundamental de acesso à informação de seus administrados, uma
vez que são deles a soberania, não sendo razoável que essa atividade só fosse
exercida nas decisões políticas. O sigilo deve ser tratado como exceção, e as leis que
dão respaldo à liberdade de informação representam a direção para um governo
aberto, as informações que hoje os cidadãos têm acesso estão muito mais disponíveis
do que há vinte ou dez anos atrás, por isso as ações que acabaram por implementar
esse acesso devem buscar permacecer firmes contra o sigilo injustificado.251

5. CONCLUSÕES

I)

É notório a importância do direito à informação, ainda mais no momento
atual onde vários organismos internacionais já reconheceram a validade
desse direito como fundamental e da necessidade de legislações que o
efetive. Apesar da existência da discussão e leis sobre o tema datado de
mais de dois séculos, somente nos últimos anos que houve uma
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implementação efetiva, com vários países assumindo o compromisso da
relevância da matéria e trazendo para as legislações internas a sua
efetividade.

II)

O Estado tem o dever de implementar medidas para uma execução plena
dos direitos fundamentais, o acesso à informação necessita de tutela para
que o uso, colheita e armazenamento de dados seja assistido por seus
possuidores, de forma a ser evitado que a Administração Pública exerça o
seu poder de maneira autoritária. A atividade administrativa deve ser dotada
de transparência, evitando-se o secretismo que por anos foi adotado no
exercício estatal.

III)

O direito à informação é independente da necessidade de ser pleiteado por
intimação para informação ou habeas data, o Estado tem a obrigação de
transparência e, portanto, deve oferecer aos administrados informações
quando buscadas, a transparência é essencial para a consecução desse
direito. Ocorre ainda que pode se suceder da Administração negar-se a
prestar essa obrigação e, é nesses casos que os institutos da intimação
para informação e o habeas data ganham espaço, como último caso.

IV)

As similitudes dos institutos já são percebidos pelos seus conceitos, ambos
buscam o acesso à informação perante a Administração, tendo o seu pleito
anteriormente negado. A legitimidade ativa das duas medidas é daquele
que teve o seu direito à informação obstruído, e a passiva o órgão a qual
tinha a obrigação de prestá-la e não o fez. Além disso, existe uma celeridade
para com os prazos, uma resposta diligente ao pleito corrobora com a
confiança dos administrados, satisfazendo o direito fundamental ao acesso
à informação.
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VENEZUELA, ELECCIONES Y FRAUDE AMBIENTAL: DE LA DEMOCRACIA
ELECTORALISTA AL AUTORITARISMO ELECTORAL

VENEZUELA, ELECTIONS AND ENVIRONMENTAL FRAUD: FROM ELECTORAL
DEMOCRACY TO ELECTORAL AUTHORITARIANISM
Luis Guillermo Palacios Sanabria252
RESUMEN: Tal como afirma Levine y Molina, citado por Kornblith (2007), la calidad
de la democracia, tema de preocupación en Latinoamérica, depende del
funcionamiento de los procesos mediante los cuales la población selecciona y controla
sus gobernantes, representando tal proceso el objeto de estudio del presente Trabajo,
enfocado en la comprensión del fraude ambiental o indirecto a la luz del sistema
electoral venezolano, que transita de una democracia electoralista a un régimen de
autoritarismo electoral o competitivo.
PALABRAS CLAVE: Venezuela, sistema electoral, autoritarismo electoral, fraude
ambiental
ABSTRACT: As stated by Levine and Molina, cited by Kornblith (2007), the quality of
democracy, a topic of concern in Latin America, depends on the functioning of the
processes through which the population selects and controls its rulers, representing
such process the object of study of this work, focused on the understanding of
environmental or indirect fraud in light of the Venezuelan electoral system, which
moves from an electoral democracy to a regime of electoral or competitive
authoritarianism.
KEYWORDS: Venezuela, electoral system, electoral authoritarianism, environmental
fraud
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1. INTRODUCCIÓN
Partiendo del concepto acuñado por Oppenheimer (2005), el fraude ambiental,
es el conjunto de prácticas irregulares desplegadas por los actores en contienda
electoral durante la campaña y el acto de votación, mediante la ejecución de
actuaciones disuasivas, haciendo uso de recursos y ventajas, algunas de evidente
carácter ilícito, las cuales se potencian si uno de los actores en contienda ejerce
funciones de gobierno o si el órgano rector electoral omite el debido control y sanción.
El propósito de esta práctica, puede estar dirigido a la consecución del voto
favorable, desorientar la intención del elector, la abstención de un sector o el
establecimiento de obstáculos para el efectivo ejercicio del voto, afectando, en
definitiva, el derecho de elegir en libertad que asiste al elector. Véase que implica la
intención exógena de afectar la voluntad popular, sin alterar el resultado total de los
votos formalmente emitidos.
En el mismo orden de ideas, el ejercicio del derecho al sufragio, parte esencial
del catálogo de Derechos Civiles y Políticos, caracterizado por una dimensión activa
y una pasiva, la primera el derecho a elegir y la segunda el derecho a ser elegido,
requiere por constituir garantía fundamental del Estado Constitucional Democrático,
de un estadio superior de libertad, en el cual, la manifestación de voluntad del elector,
se desarrolle en estricta vinculación con su conciencia, luego de racional comprensión
de las ofertas electorales en pugna y relevante valoración del poder decisivo y
transformador del voto.
Contradictoriamente, la expansión de la patología electoral conceptualizada y
definida previamente, compromete la integridad y efectividad del derecho al sufragio,
al vaciarlo del elemento libertad que acompaña la expresión de dicha voluntad,
socavando los propios cimientos del sistema democrático y desdibujando el sustento
legitimador de las instituciones constituidas mediante el voto.
Finalmente, tal como afirma Levine y Molina, citado por Kornblith (2007), la
calidad de la democracia, tema de preocupación en Latinoamérica, depende del
funcionamiento de los procesos mediante los cuales la población selecciona y controla
sus gobernantes, representando tal proceso el objeto de estudio del presente Trabajo.
Por lo que, en virtud de las precedentes consideraciones teóricas y fácticas, surgen
inicialmente las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la naturaleza jurídico política de la
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modalidad de fraude ambiental o indirecto? ¿Qué elementos configuran la
materialización de la modalidad de fraude ambiental en el sistema electoral
venezolano? ¿Cuáles son los mecanismos de control para la prevención y sanción del
fraude ambiental a disposición de la administración electoral? Estos cuestionamientos
iniciales y las respuestas alcanzadas, serán analizadas en clave jurídica, política y
filosófica procurando dar cuenta del estado actual de los medios conformadores y
legitimadores de la voluntad política del cuerpo electoral venezolano.

2. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA
La organización política, de acuerdo a Conde (2005, p. 2), es “la expresión
institucional de una ideología o de un estado de conciencia del pueblo en torno a
determinados asuntos públicos de interés general”. Esta se caracteriza por su
capacidad de influir en el seno de la sociedad política. De acuerdo a este mismo
autor, toda organización política es producto de una realidad histórico-social, y se
expresa a través de elementos subjetivos o inmateriales y objetivos o materiales,
donde los primeros constituyen factores estructurales ya sean humanos o
programáticos, mientras que los segundos implican elementos instrumentales, como
los asuntos de carácter orgánico y normativo.
A partir de ello son cuatro los aspectos que traducen la esencia de las
organizaciones políticas y constituyen su fenómeno.

ELEMENTOS SUBJETIVOS O INMATERIALES

Constituyen el soporte y fundamento de la existencia de toda agrupación
política. Comprenden: a. el aspecto humano porque toda organización está integrada
por personas que comparten convicciones políticas, filosóficas, sociales, culturales, o
de cualquier otra índole, respetando el principio de tolerancia que rechaza cualquier
forma de discriminación. b. el aspecto ideológico donde a partir de esta relación
política surge dentro de la agrupación lo que se denomina el “espíritu de grupo” con
vocación de permanencia, en función del cual se identifican los afiliados con
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capacidad para decidir y actuar – usualmente – sobre la base de una ideología
determinada.

ELEMENTOS OBJETIVOS O MATERIALES

Son los que rigen la organización y la actuación de toda agrupación política.
Comprenden: a. aspecto orgánico dado a que el hecho que toda organización política
descanse sobre una trama de relaciones especiales, gracias a la unidad,
permanencia e intencionalidad para obrar, supone la existencia de los medios que
promuevan la acción unificadora, el estado de permanencia en el tiempo y la
coordinación de las voluntades de los miembros en determinado sentido. Pueden
entenderse como actividad que ordena debido a que toda colectividad reunida en
torno a la realización de una idea, supone el ejercicio y el despliegue de actividades,
servicios y funciones; en tanto que su cumplimiento exige la presencia de agentes
servidores o funcionarios que desarrollan actividades, ya sea como elementos de
base o de dirección, o cumpliendo tareas específicas de representación, técnicas o
de administración. Y, como un conjunto orgánico debido a que la organización debe
entenderse como una agrupación conformada por órganos encargados de las
funciones de dirección, ejecución y supervisión que le son inherentes. b. aspecto
normativo donde la constitución de las organizaciones políticas se produce en la
aplicación de los principios y normas de carácter general y específico que tienen por
fin asegurar la unidad, la dinamicidad, el desarrollo y la responsabilidad en el
cumplimiento de los propósitos trazados por ella.
En efecto, de acuerdo a Conde (ob.cit., p. 4), toda organización política no
podría asegurar por sí sola su permanencia y funcionamiento, sin una base normativa
que, al tiempo que determinase los ámbitos de competencia de cada uno de sus
órganos, otorgase a la vez sustento jurídico a su autoridad y actuación. Sin esta base
normativa imperaría la inestabilidad, la anarquía y el desorden; ningún órgano,
funcionario o agente podría ejercer potestades de mando si su autoridad no se
reputara válida en virtud a las normas que la rigen.
Finalmente, de acuerdo a este mismo autor, la organización política debe estar
encuadrada por ciertos cánones preestablecidos, es decir, que su actuación, en tanto
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expresión unitaria de la totalidad colectiva, quede orientada a través de reglas y
procedimientos prefijados, lo cual evidencia que las organizaciones políticas se hallan
integradas dentro de un sistema jurídico que otorga fundamento y estabilidad a la
organización.

3. SISTEMA POLÍTICO ELECTORAL VENEZOLANO

La organización política de un país, depende esencialmente de la forma en
cómo se encuentre estructurado su sistema político; un sistema que establece las
normas y reglas de cómo se ejerce la soberanía popular en el momento de elegir sus
representantes ante el Poder Público. El sistema político es el que va a determinar la
eficacia de vida de los ciudadanos, en el momento de ejercer sus derechos
interviniendo en el gobierno, y en la elección de los mismos a través del sufragio; dicho
en otras palabras, garantiza el derecho electoral de un país, así como depende de
éste la continuidad del sistema adoptado.
Ahora bien, en el sistema democrático, las personas que conforman una
sociedad expresan su voluntad política mediante el voto con la finalidad de adjudicar
puestos o escaños en el ámbito legislativo o ejecutivo a quienes se han postulado
como candidatos a través de los partidos políticos o de forma independiente.
En ese mismo orden de ideas, Domínguez y Franceschi (1984, p s/n), plantean
que el desarrollo de la vida política en Venezuela comienza en el período de 1811 a
1830 donde en las primeras actuaciones políticas se establece la contradicción entre
dos concepciones respecto a la organización de Estado, una que respalda la figura de
una República Federal y la otra que aboga por un Estado Centralista que asumiese la
realidad del país y lo superara mediante una estructura que permitiese el progreso del
pueblo, su educación cívica y por tanto su participación responsable en el ejercicio de
sus derechos, siendo estos los primeros proyectos elaborados por Simón Bolívar en
sus escritos.
Entonces, para poder cumplir con la formación de un estado político bien
ordenado se requiere de esas bases sobre las cuales se consolida el mismo; siendo
necesario la creación de un sistema político para evitar los excesos de los
representantes frente y contra sus representados, siendo un fenómeno constante en
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el devenir histórico teniendo como efecto el dominio político y la pérdida de la
soberanía popular. En Venezuela la tendencia política e ideológica ha expresado
públicamente la necesidad de mejorar y perfeccionar el proceso constituyente, así
como el sistema democrático, en búsqueda de que el Estado cumpla y haga cumplir
los derechos y garantías que poseen los venezolanos a través de sus representantes.
Como se ha expresado anteriormente, el voto que es el acto mediante el cual
una persona puede elegir a su candidato de preferencia para ocupar algún cargo
público; ha sido el medio o el mecanismo por excelencia dentro del sistema
venezolano, pudiendo ser de forma nominal o personal y de lista o indirecto. La
modalidad de las votaciones será basada de acuerdo al tipo de elección, si son
presidenciales o parlamentarias, a la circunscripción y a la forma del voto. Todo esto
de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 de la Constitución Nacional y las
novedosas disposiciones normativas previstas en la Ley Orgánica de Procesos
Electorales (2009).
Dicho esto, es posible observar que en la legislación venezolana se aplica el
voto nominal a la personalización del sufragio y para el voto lista la representación
proporcional, siendo entonces el voto nominal o personal el que se emplea para la
elección de cargos unipersonales con base a la mayoría relativa de votos; y el voto
listo el que se aplica para la elección de más de un escaño o puesto.
En base a lo planteado, Casal y Chacón (2001, p.616), respecto al Sistema
Electoral Venezolano, señalan que: “el sistema electoral venezolano que estuvo
vigente hasta la aprobación de la Nueva Constitución combina la elección por mayoría
relativa del Presidente de la República con la representación proporcional para el
Poder Legislativo Nacional en elecciones simultaneas”.
Esto también, se encuentra asentado en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica
de Procesos Electorales (2009), que rezan lo siguiente:

Artículo 7 Los cargos de Presidente o Presidenta de la República, Gobernador o
Gobernadora de estado y Alcalde o Alcaldesa de municipio y demás cargos
unipersonales se elegirán en base a la mayoría relativa de votos (p.4).
Artículo 8 Para la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional, de los
consejos legislativos de los estados, de los concejos municipales, y demás cuerpos
colegiados de elección popular, se aplicará un sistema electoral paralelo, de
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personalización del sufragio para los cargos nominales y de representación
proporcional para los cargos de la lista. En ningún caso, la elección nominal incidirá
en la elección proporcional mediante lista (p.5).

Con relación a los artículos citados, Useche (2009), menciona el Sistema
Electoral venezolano en los siguientes términos:

El sistema electoral venezolano, para conformar los órganos del Poder Público, debe
ser libre, universal, directo y secreto y garantizar el principio de la representación
proporcional de las minorías. Hemos adoptado, debido a nuestra condición de país
regido por un sistema político presidencial, tanto a nivel nacional, estadal y
municipal, un doble sistema. El de mayoría, en este caso relativa y por lo tanto de
una sola vuelta, para Presidente de la República, Gobernadores de los Estados y
Alcaldes de los municipios. El de representación proporcional de las minorías, para
senadores, diputados al Congreso de la República, diputados a las Asambleas
Legislativas de los estados federados, concejales de los municipios y miembros de
las juntas parroquiales (p. s/n).

Reafirmando lo dicho, en el sistema venezolano existe la elección por mayoría
relativa cuando se trata de los cargos unipersonales o nominales y para la elección de
los cargos de los cuerpos colegiados se presenta un sistema combinado,
personalización del sufragio para los cargos nominales y de representación
proporcional para los cargos de la lista. La mayoría relativa usada como sistema para
las elecciones presidenciales, consiste en conceder el cargo al candidato con la mayor
votación, aunque esta sea menor a la mayoría absoluta de los votos válidos y en
cuanto a la representación proporcional, la adjudicación de escaños en proporción al
número de votos obtenidos; verbigracia si un partido obtiene 25% de la votación, ese
25% debería ser el porcentaje con el cual dicha organización se encuentre
representada en el cuerpo legislativo.
En otro orden de ideas, es posible observar una nueva figura que se ha
incorporado al contenido de la Constitución relacionada al elemento electoral; y es la
posibilidad de reelección continua aplicable para todos los cargos de elección popular.
Cabanellas (1979, p.276), define el termino reelección de la siguiente manera: “más
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particularmente, prorroga del ejercicio de funciones, por ser elegido nuevamente para
ellas antes de cesar”.
Por lo antes planteado, la reelección es la acción y la oportunidad que tienen
los funcionarios electos a través de la expresión popular, de volverse a postular como
candidatos para los mismos cargos y de que la ciudadanía los vuelva a elegir. En
relación al Poder Ejecutivo Nacional, la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela en su Artículo 230, mencionaba que el Presidente de la República tendría
una duración en el ejercicio de sus funciones de seis años y que podría ser reelecto
por una sola vez y por el mismo período, pero con la enmienda aprobada en el año
2009, el presidente puede ser reelegido las veces que él se postule y que él electorado
así lo disponga.
De allí pues, hoy en día esta característica enmarcada dentro del Sistema
Electoral venezolano ha sido motivo de muchas controversias, mientras un sector
apoya la reelección indefinida otro la rechaza. El grupo que apoya se fundamenta en
que, si un presidente ha realizado su gestión eficientemente en el tiempo de duración
de sus funciones, pues este debe continuar. Pero el grupo que rechaza la reelección
indefinida se basa en que, si el Ejecutivo Nacional no ha realizado eficazmente su
gestión, no debe ni siquiera postularse al cargo nuevamente, aunado a los preceptos
constitucionales de alternabilidad y pluralidad. También otro motivo del rechazo, es
que posiblemente el presidente en ejercicio al volverse a postular puede tener ventajas
frente a los nuevos postulados al cargo de presidente, pudiendo hacer uso de los
recursos del poder con el propósito de conservar el puesto.

4. PODER ELECTORAL VENEZOLANO

La tradición constitucional del Estado venezolano, relata, en ejercicio de la
disciplina jurídico constitucional conceptualizada como Derecho Constitucional
Comparado; y según criterio del tratadista patrio José Gil Fortoul, característica
decisiva para la comprensión de las instituciones provistas por el ordenamiento
constitucional, pues al historiar y comparar, florecen soluciones que revisten al
Derecho de Estado de su particular utilidad, relacionado con el ordenamiento local y
los principios universalmente aceptados.
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Así, la configuración del Estado venezolano, a través de los sucesivos textos
constitucionales, reviste especial importancia, la consideración al ejercicio de las
libertades fundamentales y su progresiva evolución, especialmente, el ejercicio de los
derechos políticos, cuyo catálogo, destaca el sufragio, en su dimensión activa y
pasiva.
En efecto, la vida constitucional que inicia en Venezuela con la gloriosa
Constitución de 1811, cuyo contexto y transición estaría marcada por los hechos
civiles y militares orientados a la consolidación del proyecto de independencia,
declarado por el Congreso de las Provincias de Venezuela el 5 de Julio de 1811,
consideraría la materialización de las libertades fundamentales en el ordenamiento
jurídico naciente, en similar actuación de los independentistas norteamericanos y
franceses, quienes consagraron en sus textos fundacionales y fundamentales el
reconocimiento de los derechos inherentes a la dignidad del hombre, entre ellos y de
especial interés para la presente investigación, la autodeterminación de los pueblos,
la participación e interés en los asuntos públicos y en definitiva la constitución de
estados cuya naturaleza republicana, exigía la deliberación popular como medio
legitimador de la organización política de la sociedad.
En tal sentido, superados los amplios pero poco eficientes medios de
formalización de la voluntad general propuestos por la Grecia clásica, se establecerían
y por su importancia, a través de las Constituciones, el sufragio y las condiciones
concurrentes para su ejercicio, así como, el sistema electoral, según el cual, se
estructuran los procesos, las condiciones y la práctica del señalado derecho,
conformando a su vez el órgano de la administración habilitado de las competencias
constitucionales y legales para ejecutar las consultas, establecer la formula
correspondiente al conteo y de su resultados la manifestación de la autoridad pública
electa consecuencia de la voluntad general expresada.
Con relación a lo anterior, según síntesis grafica expuesta por Arraiz (2012), la
evolución constitucional venezolana, destaca la histórica disputa entre centralismos y
federación; y adicionalmente en la jerarquía de los asuntos abordados para la
formación del Estado, la naturaleza del ejercicio al sufragio, el cual, de 1811 a 1857,
se consideró censitario, es decir, para su ejercicio se requería de ciertas condiciones
asociadas al género, estatus económico y grado de alfabetización, posteriormente,
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aun en vigencia la condición censitaria, surgiría constitucionalmente la personalización
del sufragio o voto directo, elemento por demás democratizador, explanado en el texto
constitucional de 1858.
Sin embargo, sufriría un revés considerable la progresividad del derecho al
sufragio, pues en constituciones posteriores, cuyo texto respondía a las particulares
circunstancias de orden político y la mengua de las libertades fundamentales, se
suprimiría el voto secreto (1874) y el voto directo (1881), incluso, de la elección de
primer grado ya institucionalizada, se impondría un sistema de segundo grado, que
atribuyo al Consejo Federal (1904) y luego al Congreso Nacional (1909 – 1945) la
elección del Presidente de la República.
Sin embargo, pese a la pendular consagración de principios electorales, la
Constitución de 1947, de avanzado carácter garantista, viene a restablecer y al mismo
tiempo instaurar el voto directo, universal y secreto, característica propia del sistema
electoral venezolano, que sería ratificada en posteriores reformas constitucionales de
1953 hasta 1999, sin pretender lo afirmado, atribuir un carácter especialmente
democrático a los regímenes proponentes.
Así, al afirmar el carácter democrático de la sociedad venezolana y del Estado
que la rige, son las constituciones de 1961 y la de 1999, las que consolidan la
expresión electoral de la democracia venezolana, la primera, caracterizada por un
régimen, conceptualizado por la literatura especializada, como representativa y la
segunda, por el propio texto de la Constitución vigente (Artículos 2, 3, 5 y 6), como
democracia participativa y protagónica, la cual, en términos sencillos, define el Artículo
5 de la Constitución:
Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce
directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente,
mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del
Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.

En torno al citado Artículo, es necesario destacar, la distinción constitucional
imperante, la cual prevé, el ejercicio dual de la soberanía, la primera directa a
través de los medios de participación ciudadana consagrados en el propio texto
de la Constitución y la segunda indirecta, a través del sufragio o lo que se
menciona supra, la expresión electoral de la Democracia.
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En relación a lo anterior, la denominada expresión electoral de la Democracia
o el ejercicio indirecto de la soberanía, correspondería su control y vigilancia a un
órgano administrativo especializado, el cual nace como consecuencia del
desarrollo constitucional y legislativo; y de las demandas propuestas por los
actores electorales en procura de la transparencia, eficiencia y profesionalización
requerida a quien está llamado a formalizar la expresión de la voluntad general,
el cual encontró a través de la histórica legislación al denominado Consejo
Supremo Electoral, creado mediante la Ley de Censo Electoral y Elecciones del
año 1936.
Consecuencia de lo anterior, la configuración de un órgano electoral, venía a
concentrar las funciones administrativas electorales, antes reservadas al ejecutivo y
el legislativo, en un nuevo sujeto público, cuya encomienda legislativa, le atribuye un
grado de autonomía funcional y presupuestaria, relacionada con la ejecución de los
procesos electorales y a partir de 1970, seria de su interés el Registro Electoral y las
funciones de identificación.
Como resultado del sumario evolutivo señalado, irrumpe en el acontecer
político, jurídico y social el proceso constituyente de 1999, cuyo texto constitucional
surgido de innovadoras doctrinas jurídicas, es sometido a la consideración del
electorado mediante el Referéndum Aprobatorio realizado en Diciembre del año 1999,
resultando mayoritariamente aprobado, derivando de la consulta la puesta en vigencia
del texto constitucional que regularía la vida de la sociedad venezolana a principios
del Siglo XXI y hasta la presente fecha.
Con referencia a las innovaciones desarrolladas en la Carta Magna de 1999,
destaca la configuración del Poder Público Nacional, cuya distribución competencial
constitucional, instituye el Poder Electoral, cuyo ente rector es el Consejo Nacional
Electoral, con grado pleno de autonomía e independencia, es decir, uno entre pares,
respecto a los demás órganos del Poder Público, rompiendo con la tradicional triada
de órganos que estaba prevista en nuestro ordenamiento constitucional, desde 1811
atendiendo rigurosamente la noción de los ilustrados Montesquieu y Locke,
sustituyéndola por una pentadivisión al incorporar el Poder señalado y adicionalmente
el Poder Ciudadano.
En palabras de Marcano (2007):
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El Poder Electoral es otro de los logros de la nueva Constitución, ya que sobre él
recaerá la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la sobriedad y serenidad
pública a la hora de seleccionar los nuevos representantes a los puestos
deliberantes nacionales cuya conducta afectaría sobre las vidas de todos los
venezolanos (p. 527).

Si bien es cierto, Marcano (ob. cit.) establece los fines últimos de la función
electoral constitucionalizada, alcanzar los mismos, dependerá de las atribuciones que
el propio texto constitucional le otorga en el Artículo 293, caracterizados por la
potestad reglamentaria en materia electoral, control sobre el financiamiento y
publicidad de las organizaciones con fines políticos, registro civil y electoral,
inscripción y registro de organizaciones con fines políticos y la organización,
administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los
cargos de elección popular y referendos, definiéndose el propio Poder a través de su
Portal Web (CNE, 2016):

El Consejo Nacional Electoral es el ente rector del Poder Electoral, responsable de
la transparencia de los procesos electorales y referendarios; garantiza a los
venezolanos y las venezolanas, la eficiente organización de todos los actos
electorales que se realicen en el país y en particular, la claridad, equidad y
credibilidad de estos procesos y sus resultados para elevar y sostener el prestigio
de la institución electoral. Noble propósito para mantener vivo en los ciudadanos y
ciudadanas, el afecto por la democracia, en cuanto al sistema más adecuado para
una pacífica convivencia en sociedad. (s.p.).

Finalmente, el Poder Electoral, se perfila ontológicamente y así se desprende
de la intención del constituyente de 1999, como un instrumento al servicio del Estado
Democrático, el cual, en ejecución de sus funciones a partir de los principios que se
la han impuesto (Artículo 294), debe garantizar la expresión de soberanía y
democracia en su matiz electoral, en todos y cada uno de los procesos mediante los
cuales se hace homogénea la voluntad general de la ciudadanía.
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5. EL PROCESO ELECTORAL

La función atribuida al Poder Electoral, por la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (1999), en el numeral quinto del Artículo 293, consiste en la
organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la
elección de los cargos de representación popular para la conformación de los órganos
del Poder Público, tal atribución, es conceptualizada por el Diccionario Electoral
(1988), como Administración Electoral, correspondiendo a dicho termino, según
Campillo (1988), una variedad de consideraciones para su comprensión en relación al
Proceso Electoral.
Así, Campillo (ob. cit), destaca la expresión Administración Electoral como
estructura, para referirse al órgano de la Administración Pública, cuyas competencias
están orientadas por mandato constitucional y legal, a la organización y ejecución de
los Procesos Electorales. Dicha institución, de acuerdo al ordenamiento del que se
trate, puede tener la característica de órgano autónomo e independiente o por el
contrario, gozar de autonomía parcial o relativa y estar inserto en la estructura del
Poder Ejecutivo o del Legislativo. Siendo tendencia en la actualidad y garantía de
imparcialidad su consideración como Poder del Estado, verbigracia, el Consejo
Nacional Electoral en Venezuela y Ecuador; y el Tribunal Supremo Electoral de
Bolivia.
De igual manera, la expresión Administración Electoral, atendiendo las
orientaciones del citado Autor, responde al ejercicio de la función administrativa o lo
que es igual, el despliegue del aparato Administrativo para la materialización de los
Procesos Electorales, los cuales responden a un complejo número tareas que van
desde el registro o censo electoral, la inscripción y acreditación de las organizaciones
con fines políticos, la regulación y control de la campaña electoral, la disposición de
capital financiero, humano y logístico para el acto de votación y escrutinio, el acto de
proclamación de los candidatos ganadores y la resolución en sede administrativa de
las controversias derivadas de la actividad electoral.
A estos elementos conceptuales, suma el propio Autor citado, la integración de
ambas variaciones del término, al considerar la Administración Electoral, como una
manifestación gerencial de la función administrativa, al requerir del elemento orgánico,
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entendido este como estructura y funcionarios, del elemento formal derivado de la
labor normativa o legislativa y del elemento material, al considerar la puesta en
práctica del despliegue logístico y operacional previamente mencionado, al servicio
de la manifestación ordenada, jurídicamente estructurada, de la voluntad del cuerpo
electoral.
En tal sentido, la concurrencia de los señalados elementos y su puesta en
marcha para el logro de fines generales, conciben la definición de función
administrativa propuesta por Diez citado por Gordillo (sf) como: ”la actividad funcional,
idónea y concreta del Estado que satisface las necesidades colectivas, en forma
directa, continua y permanente y con sujeción al ordenamiento jurídico vigente” (p. 3).
Coincidiendo lo anterior, en su vinculación con la función administrativa
electoral, la cual, satisface el catalogo contemporáneo de derechos políticos,
exterioriza la concepción constitucional de Estado Democrático, atendiendo los
principios rectores que la propia Constitución impone a dicha función en manos del
Consejo Nacional Electoral y según el régimen de Democracia Participativa y
Protagónica declarada, su rol administrativo es directo, continuo y permanente,
ajustado a la periodicidad de los Procesos Electorales que operan de pleno derecho
y aquellos que responden a requerimientos circunstanciales, tales como los
referendos.
A este respecto, Campillo (ob cit.) establece que el ejercicio de la descrita función,
se articula en una serie de fases: el planeamiento, la organización, la integración del
personal, la dirección y la supervisión. Lo que permite, establecer como premisa del
presente estudio, que la función electoral, es ante todo una función de naturaleza
administrativa y que su concreción exige la sucesión de una serie de actos
programados en la Ley o concebidos por el órgano administrativo competente, cuya
ejecución debe ser conceptualizada como Proceso Electoral.
Dicho término, es definido, por el Artículo 2 de la Ley Orgánica de Procesos
Electorales (2009), como:

Artículo 2. El proceso electoral constituye los actos y actuaciones realizados en
forma sucesiva por el Consejo Nacional Electoral dirigido a garantizar el derecho al
sufragio, la participación política y la soberanía popular, como fuente de la cual
emanan los órganos del Poder Público (p. 3).
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Dentro de ese marco, Campillo (ob. cit.), define el Proceso Electoral como:

…la secuencia de actividades y de interrelaciones desplegadas y sostenidas por los
órganos electorales, candidatos, partidos y demás agrupaciones políticas y que
tienen como propósito la preparación, desarrollo y vigilancia del ejercicio de la
función electoral, así como la determinación, declaración y publicación de los
resultados. (p. 16).

Prescribe la disposición normativa citada, que los fines de la función electoral,
giran en torno a la participación y la representación política, el primer término se asocia
con el derecho que asiste a todo individuo en plenitud de sus derechos políticos a
decidir sobre el sistema de gobierno y los asuntos públicos, incluso, protagonizar
dichos procesos.
En cuanto a la representación política, el Diccionario Electoral (ob. cit.),
establece:
El resultado del proceso mediante el cual una comunidad ha seleccionado y ha
elegido a alguno o algunos de sus miembros para que se hagan cargo, defiendan,
argumenten, los temas y los intereses que son comunes. Así, la comunidad lo hace
su representante y lo coloca en un órgano de discusión y decisión del gobierno. Es
la actuación de uno o varios miembros en nombre de otros en defensa de sus
intereses (s.p.).

Por último, la garantía de tales fines, implica la puesta en práctica del conjunto
de etapas que conforman el Proceso Electoral, las cuales, según la doctrina electoral
imperante, coinciden en las siguientes fases y procedimientos:
Convocatoria: Es el acto mediante el cual, el órgano Electoral, manifiesta
formalmente la fecha de realización de las elecciones e igualmente anuncia las fechas
y etapas preparatorias o previas a la elección, que abarcan, emplazamiento al registro
y actualización de la data electoral, designación de miembros de mesa, postulaciones,
auditorías al sistema, campaña electoral, distribución de material electoral y votación.
El Artículos 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece la potestad de
convocar del Consejo Nacional Electoral.
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Inscripción y admisión de candidatos: Es el acto mediante el cual, los aspirantes
a ser elegidos al cargo de elección popular, manifiestan su voluntad ante la
Administración Electoral y acreditan el cumplimiento de los requerimientos
establecidos en las disposiciones normativas. El Título V de la Ley Orgánica de
Procesos Electorales, desarrolla el régimen jurídico de la postulación.
Campaña Electoral: Periodo en el cual, los candidatos difunden sus propuestas,
con la intención de disuadir al elector. Se caracteriza por la distribución de
propaganda, realización de debates, movilizaciones que tienen como centro el
candidato, su partido y la propuesta de gestión. El Titulo VI de la Ley Orgánica de
Procesos Electorales (2009), establece el régimen jurídico aplicable a la campaña
electoral, reservando al Poder Electoral su regulación y control.
Votación: Es la manifestación formal e institucionalizada de la voluntad política
del elector, se da en el marco de un proceso electoral que implica favorecer una o
varias candidaturas en competición por cargos de elección popular. El Titulo IX de la
Ley Orgánica de Proceso Electorales (2009), define y regula el acto de votación.
Escrutinio: Conteo manual o automatizado de los votos emitidos por el elector,
generalmente público o en presencia de testigos y observadores electorales. El Titulo
X de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (2009), establece las condiciones y
etapas del escrutinio y totalización.
Conocimiento y decisión de los recursos de impugnación: La función
administrativa electoral, dirime en sede administrativa las controversias derivadas de
la actividad electoral. Los candidatos, fundados en los supuestos previstos en la
norma, pueden ejercer recursos procurando la nulidad del proceso electoral.
Determinación y proclamación de los elegidos: Consumado el acto de votación
y resuelta las impugnaciones de naturaleza administrativa, se procederá a la
adjudicación y proclamación, actos por el cual, se impone de la manifestación popular
al candidato que resultó vencedor en la contienda electoral. El Titulo X, Capítulos III y
IV de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, establecen el régimen de adjudicación
y proclamación de candidatos.
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6. FRAUDE AMBIENTAL

El Diccionario Electoral (1988), cuyo esfuerzo compilador corresponde al
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, omite en su dilatado desarrollo de
conceptos y definiciones de naturaleza electoral el término Fraude. Dicha omisión,
probablemente responde a lo que Lehoucq (2007), graciosamente manifiesta:
“…nadie que haya adulterado las urnas querrá dejar un rastro de pruebas
incriminatorias.”
Sin embargo, el citado Autor, aclara con sobrada razón, que tal obstáculo puede
ser superado por el investigador social, quien en procura de la objetividad debe
transcender del contencioso escenario político electoral y procurar un estadio de
observación libre o parcialmente libre que le permita abordar una temática cuya
comprensión y difusión contribuiría al fortalecimiento de la democracia electoral y así
a la garantía de convivencia de las sociedades.
En consecuencia, el propio Autor, aun bajo la advertencia señalada, establece
una definición de Fraude Electoral, según la cual, es la práctica clandestina orientada
a la alteración de los resultados electorales. Dicha definición, se asocia, con términos,
ahora sí, ampliamente desarrollados por el Diccionario Electoral (1988), como son el
Delito Electoral y la Manipulación, el primero, según López citado por Fernández y
Ojesto (1988), es:
…el acto u omisión que contraviene las disposiciones legales y que atentan
contra la certeza y efectividad del sufragio, mismo que realizan los
ciudadanos, los funcionarios electorales, los funcionarios públicos, los
representantes de partido y ministros de culto religioso y por otra parte los
delitos electorales son conductas o acciones que vulneran las disposiciones
constitucionales y legales poniendo en riesgo la función electoral y el sufragio
en cualquiera de sus modalidades (s.p.).

Así mismo, el segundo concepto, la Manipulación, definida por Vega (1988),
como: la probabilidad de imponer la propia voluntad a otro individuo o pluralidad de
individuos, sin que se percaten de los medios, fines o alcances de un tal ejercicio del
poder.
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Propicia la consideración de ambos conceptos, en relación a la genérica
definición de Fraude Electoral, por cuanto la intención fundamental de la presente
investigación es teorizar en torno a una particular modalidad de Fraude Electoral, cuyo
concepto acuñado por el analista Oppenheimer (ob. cit.), añade el vocablo Ambiental,
en referencia, según el contexto de su publicación, a la sucesión de hechos en el
marco de un proceso electoral oficial, caracterizados por socavar los principios
fundamentales del derecho electoral, en especial, el derecho a elegir con libertad y la
igualdad de los actores en contienda. Concretándose tales hechos, en un estadio de
ventajismo

exacerbado

ejercido

por

el

partido

de

gobierno,

que

incide

escandalosamente en la definición de políticas y decisiones de Estado, amparado en
una estela de impunidad generada por la excesiva cautela u omisión de la
Administración Electoral y demás órganos de control.
Concurren así, las consideraciones previas sobre el Delito Electoral y la
Manipulación, sin embargo, difiere la señalada patología electoral, de la naturaleza
clandestina mencionada por Lehoucq (ob. cit.), pues los hechos constitutivos de falta
o delito a luz de la legislación electoral, se materializan en contravención de los
principios electorales, libertades políticas y de la certeza y veracidad del sufragio, de
forma evidente y manifiesta, por cuanto son anteriores al acto de escrutinio y
pretenden afectar o manipular la voluntad del elector, el derecho al sufragio pasivo
que asiste a los demás electores en contienda y en definitiva procurar mediante tales
prácticas un resultado favorable. Nótese que, tales resultados, no se pretenden
alcanzar mediante la alteración del escrutinio, dejando atrás la común suma de votos
posterior al acto de votación o las inconsistencias numéricas.
En síntesis, el fraude ambiental, es el conjunto de prácticas irregulares
desplegadas por los actores en contienda electoral durante el proceso electoral,
mediante la ejecución de actuaciones disuasivas, haciendo uso de recursos y
ventajas, algunas de evidente carácter ilícito, las cuales se potencian si uno de los
actores en contienda ejerce funciones de gobierno o si el órgano rector electoral omite
el debido control y sanción. El propósito de esta práctica, puede estar dirigido a la
consecución del voto favorable, desorientar la intención del elector, la abstención de
un sector o el establecimiento de obstáculos para el efectivo ejercicio del voto,
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afectando, en definitiva, el derecho de elegir en libertad que asiste al elector y las
garantías inherentes a los demás actores políticos en contienda.
Finalmente, partiendo de la definición desarrollada, corresponde caracterizar el
Fraude Ambiental, advirtiendo las dificultades que implica tal propósito, por cuanto la
doctrina especializada no ha unificado criterios con relación al fraude electoral y los
elementos que lo configuran, por el contrario, remiten a la legislación electoral y penal
de cada país, a los fines de precisar los supuestos de procedencia, sin embargo,
partiendo de la definición y de los particulares escenarios electorales estudiados,
destacan las siguientes características:
Ventajismo electoral: Es una consecuencia de la inacción de la Administración
Electoral, en el ejercicio de las funciones de control que le han sido atribuidas por la
normativa constitucional y legal, vulnerando el principio de igualdad entre los actores
participes de la contienda, al disponer uno de ellos, de recursos económicos,
mediáticos o poder político institucionalizado, lo cual le permite competir en
condiciones superiores al resto.
Vulneración de los derechos políticos: La práctica de Fraude Ambiental, tiende
a menoscabar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos y libertades políticas, en
relación al sufragio activo, es decir, respecto al elector, limita su libertad de decisión,
al constreñirle mediante amenazas y violencia, dadivas o promoción de dudas sobre
el secreto del sufragio y respecto al sufragio pasivo, es decir, los aspirantes o
candidatos, la acción institucional tiende a reducir sus posibilidades de acceso a
medios políticos, económicos, comunicacionales para la efectiva difusión de su
propuesta ampliando la desigualdad, limitando o suprimiendo el financiamiento a la
campaña, estableciendo trabas de naturaleza burocrática e incluso en casos extremos
puede operar la inhabilitación política del candidato.
Ausencia de competitividad: La concurrencia del ventajismo y de otros
elementos, generan un ámbito electoral, cuyos resultados generalmente se anticipan,
lo que desmotiva al electorado y promueve altos índices de abstención, socavando la
legitimidad de origen que debe instaurar el periodo para el cual fue electo el
funcionario. A decir, de Salamanca (2014), es expresión común en Venezuela y
Latinoamérica “Gobierno no pierde elecciones”.
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Ausencia de garantías electorales: Las garantías electorales, son medios
instrumentados por el Estado en función electoral, dirigidas a la materialización plena
y efectiva del derecho al sufragio, tienen por objetivo, proveer confianza al electorado,
promover la igualdad de oportunidades, dar certeza a los resultados anunciados y
sustentar la necesaria legitimidad de la organización política, suelen responder en la
actualidad, a estándares de carácter internacional, definidos por organismos
supranacionales e incluso surgen de tratados, acuerdos y convenios en ese orden. El
Fraude Ambiental, suele mermar las garantías consagradas, verbigracia, al limitar la
observación o veeduría electoral, trabar las necesarias auditorías al sistema, recurrir
a medios de control excesivos para el control parcializado de la campaña electoral,
relativización del voto secreto, entre otras irregularidades.
Lagunas normativas: La definición, elaboración y sanción de la legislación
electoral, requiere de los más amplios consensos y de la mayor rigurosidad,
procurando con ello, el menor grado de discrecionalidad normativa de la
Administración Electoral. Los vacíos o lagunas legales, generan condiciones propicias
para el Fraude Ambiental, al admitir la amplísima interpretación de la misma por los
actores y el árbitro electoral, así como la imposición intempestiva de condiciones al
proceso.
Dilación o negación de los recursos y medios de impugnación: Recurrir u
objetar las decisiones del ente electoral, constituye una garantía derivada del debido
proceso inherente a la función administrativa; y en efecto, la generalidad de las leyes
electorales contemplan mecanismos de impugnación, sin embargo, bajo la egida del
Fraude Ambiental, la tramitación y resolución de los recursos suele ser dilatada,
impuesta de complejos requerimientos e incluso nunca resueltas.
Administración electoral subyugada: Consecuencia de las características
previamente desarrolladas, es deber afirmar, que el Fraude Ambiental, florece como
consecuencia de la ausencia material de independencia y autonomía del órgano
encargado del ejercicio de la función electoral, por lo que, juega un papel positivo, el
hito constitucional contemporáneo, de revestir con grado de Poder Público a la
Administración Electoral, dotándola de suficiente autonomía e independencia, por lo
menos en el ámbito formal.
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Dudas y desconfianza del electorado: La concurrencia de ventajismo, la
ausencia de garantías electorales y la falta de independencia del órgano electoral,
conjuntamente con la campaña desplegada por alguno de los actores en contienda,
propicia el ánimo o sensación de desconfianza del electorado sobre los resultados e
incluso sobre la utilidad de la democracia electoral, afectando el Estado Democrático
y la subjetividad garantista de los derechos políticos. Esta característica, podría
considerarse uno de los fines del Fraude Ambiental como herramienta de lo que
autores contemporáneos denominan democracias autoritarias o el camino
democrático al autoritarismo.
Violencia: La ocurrencia de hechos violentos, pareciera común en un Proceso
Electoral, pues tiende a desbordar las pasiones en especial de las bases militantes,
sin embargo, a la luz del Fraude Ambiental, la violencia política trasciende el calor del
debate propio de las organizaciones y se funde en el escenario electoral global, por lo
que, el discurso de los actores en contienda se acompaña de alusiones a la guerra, a
la destrucción del contrario, a la inviabilidad del sistema si no se logra el triunfo, entre
otras altisonantes expresiones; y con ello, el verbo se hace realidad, mediante
escaramuzas y manifestaciones violentas que tienen lugar durante la campaña e
incluso el día de la votación, afectando el normal desarrollo del proceso en unos casos
y en otros impidiendo el ejercicio del derecho al sufragio.
Alteración de hecho de las formalidades del proceso: Tal como se explicó en el
apartado anterior, el Proceso Electoral, constituye una serie de ejecuciones
previamente determinadas vía ley o reglamento, las cuales responden a la
planificación de la programación electoral, sin embargo, esta se puede ver
intencionalmente afectada, al impedir la ejecución de lo programado, no facilitar el
material, el personal o la logística.
Delito Penal o Falta Administrativa: Los hechos constitutivos de Fraude
Ambiental, según la legislación de que se trate, pueden formar un delito, con las
consecuencias penales o por el contrario, se tipificados como una falta, lo que
implicaría la imposición de sanciones de carácter administrativo. Es tendencia global,
la tipificación penal, en los códigos electorales, de conductas irregulares en el marco
de los Procesos Electorales, en salvaguarda, del sistema electoral y las libertades
políticas.
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7. AUTORITARISMO ELECTORAL

La preocupación por la calidad de la democracia y los elementos que la
conforman es de interés de académicos, políticos, ciudadanos, juristas, estadistas,
organismos internacionales y defensores de los derechos humanos, ya la
preocupación por la democracia como sistema fue superada posterior a las olas
democratizadoras que impactaron por igual a países occidentales y orientales; y
asentaron, con las debidas reservas culturales, el imperio democrático, hecho
expresado incluso, en la conformación de entidades supranacionales en cuyas cartas
constitutivas se establece la democracia como régimen común de gobierno y
condición inexorable para la integración.
En efecto, la instauración del sistema, no constituye la preocupación
jerarquizada, ahora, las características y derivaciones del régimen democrático; y
eventualmente su desvirtuada concepción y aplicación, ocupan el interés de
ciudadanos y expertos, en especial, cuando de las fuentes de legitimación del ejercicio
de la función pública se trata, pues erróneamente, se ha pretendido vincular de forma
exclusiva a la democracia con las elecciones. Práctica, que en efecto ocupa lugar
privilegiado en la caracterización del sistema, pero no es el único elemento para
precisar condiciones democráticas en un Estado.
En tal sentido, esfuerzos de orden internacional, advierten la necesaria
concurrencia de otros elementos para la configuración del Estado Democrático, entre
ellos, la distribución de funciones del Poder Público; y con ello el reconocimiento pleno
de la autonomía e independencia para los órganos y sujetos que lo integran, la
garantía de los derechos y libertades fundamentales, la alternabilidad y alternancia en
el ejercicio del Poder, la sumisión del contingente militar a la autoridad civil, la
supremacía del bloque de legalidad y el establecimiento de relaciones soberanas con
la comunidad internacional.
Consecuencia de lo anterior, Schedler (ob. cit.), con relación a la derivación
desvirtuada y contemporánea del régimen democrático, establece:

Organizan elecciones periódicas y de este modo tratan de conseguir, cuando menos,
cierta apariencia de legitimidad democrática, con la esperanza de satisfacer tanto a
los actores externos como a los internos. Al mismo tiempo, ponen las elecciones
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bajo estrictos controles autoritarios, con el fin de consolidar su permanencia en el
poder. Su sueño es cosechar los frutos de la legitimidad electoral sin correr los
riesgos de la incertidumbre democrática. Buscando un equilibrio entre el control
electoral y la credibilidad electoral, se sitúan en una zona nebulosa de ambivalencia
estructural. Delimitar las borrosas fronteras del autoritarismo electoral es,
inevitablemente, una tarea compleja y polémica… (p. 138).

Atendiendo dichas consideraciones, el citador Autor, precisa el término
elecciones autoritarias, aunque lo mencionado, coincide igualmente con la expresión
de Mires (2016), democracias totalitarias. Ambos conceptos, sostienen a criterio del
investigador una relación copulativa, de evidente naturaleza causa – efecto, pues, la
elección totalitaria establece los cimientos de la democracia autoritaria. En palabras
de Mires (ob. cit), la democracia autoritaria es:

Las dictaduras actuales son más sutiles. Sus orígenes no son cuarteleros sino
electorales. Ya en el gobierno, utilizan el fervor originario para demoler
progresivamente las instituciones en nombre de “el pueblo”. El Ejército y la Policía
son convertidos mediante sobornos en estamentos del gobierno. Los poderes del
Estado, en apéndices del ejecutivo. Las asociaciones empresariales y obreras,
corporavitizadas. El respeto al orden político deviene en culto a la personalidad del
máximo líder. (s/p.).

8. REGULACIÓN NORMATIVA DEL PROCESO
La jerarquización del ordenamiento jurídico, propuesta por Kelsen (1960),
teoriza en torno a la validez normativa, derivada de las sucesivas manifestaciones de
derecho, cuyo origen o fuente primigenia, radica, a decir del citado Autor, en las
disposiciones imperantes a la luz del Derechos Internacional Publico. Así, la
Constitución, como expresión fundacional y fundamental del Estado, adquiere de los
instrumentos jurídicos internacionales, su validez formal, las Leyes lo propio de la
Constitución y así sucesivamente cada pieza definidora del sistema normativo. Sin
embargo, advierte el investigador, sus reservas sobre la tesis expresada, salvo, al
relacionar la misma con la contemporánea concepción de los Derechos Humanos y
sus sistemas de protección; así como, la imperativa concepción monista del
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ordenamiento jurídico internacional en relación al ordenamiento interno de cada
expresión soberana.
Así, partiendo de las consideraciones previas, las referencias o bases legales
de la investigación propuesta, obligan a considerar, el vigente ordenamiento
internacional y en los mismos términos la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, exclusivamente, en lo referente al catálogo de derechos políticos
reconocidos, puntualmente el Sufragio, positivizado y progresivamente ampliado en
Venezuela y en la región, por lo que, se debe partir de la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre, cuyo Artículo 20, consagra:
Artículo 20 - Derecho de sufragio y de participación en el gobierno
Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno
de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las
elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres (s.p.).

Sin duda, la disposición transcrita, afianza la corriente democrática, que marca
la agenda de los países integrantes del Sistema Interamericano, la cual, promulga,
como derecho inherente de los ciudadanos de la región, el ejercicio del Derecho al
Sufragio, previa satisfacción de las limitaciones racionales que deben estar contenidas
en las leyes de naturaleza constitucional y electoral, emanadas de los órganos
legislativos.
Para tal efecto, el citado Artículo, destaca, la doble dimensión del Sufragio, el
cual, pasivamente implica, el derecho a ser elegido y activamente, el derecho a elegir.
A los efectos, de los objetivos trazados en la presente investigación, corresponde
destacar, las características o garantías delineadas en el Artículo, como son el voto
secreto, genuinas, periódicas y libres.
La fórmula anterior, al concurrir copulativamente en el marco de un Proceso
Electoral, establece las bases para la legitima integración de los cargos de elección
popular que resulten de la jornada, así mismo, la periodicidad expresa un elemento
común de la democracia en su dimensión electoral, que a su vez, hace probable la
alternabilidad y la alternancia en el ejercicio de la función de gobierno, garantía
favorable para las fuerzas políticas en constante pugna, que obliga a la variable
relación poder – oposición.
Conforme a lo anterior, la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
en su Artículo 23, establece:
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Artículo 23. Derechos Políticos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y
oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por
medio de representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de
la voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a
que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez
competente, en proceso penal. (s.p.).

A este respecto, la norma de naturaleza internacional, vinculante y
obligante para los Estados parte, adicional a la institucionalización del Sistema
Interamericano y sus mecanismos de protección de los derechos y libertades
fundamentales, amplia lo dispuesto en la Declaración previamente citada,
precisando las obligaciones para los Estados, asociadas al efectivo ejercicio del
Sufragio, destacando, las necesarias condiciones que deben marcar la agenda
electoral de los Estados integrantes. El esfuerzo consagrado en la Convención o
Pacto de San José, encuentra un estímulo de extraordinaria proyección para el
régimen democrático en América Latina y es la aprobación el 11 de septiembre de
2001, en sesión especial de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos,
de la Carta Democrática Interamericana, instrumento que define la Democracia como
un derecho de los pueblos de América y en consecuencia una obligación de los
Estados, así su Artículo 1, expresa:
Artículo 1
Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la
obligación de promoverla y defenderla.
La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de
los pueblos de las Américas. (s.p.).
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Llama la atención, que el instrumento interamericano mencionado, al
consagrar el régimen democrático como derecho de los pueblos americanos, parte de
la progresividad de los denominados por la literatura derechos de primera generación
y concluye su esfuerzo por materializar la tesis de los derechos de tercera generación,
marcadamente colectivos y orientados hacia las condiciones de la sociedad
jurídicamente organizada, cuya premisa fundamental es su derecho a la
determinación de su gobierno y autoridad, a través de prácticas recurrentes,
autenticas, masivas, deliberantes, racionales, libres y conscientes. En tal sentido, el
Artículo 3 de la Carta, delinea las condiciones esenciales para la Democracia:
Artículo 3
Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el
respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder
y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones
periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión
de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas;
y la separación e independencia de los poderes públicos.

Estas razones, coinciden con la idea constituyente venezolana de Estado
democrático, lo cual no es un hecho casual o inusual, pues el texto constitucional de
1999, fue marcado por un carácter esencialmente garantista de los derechos humanos
fundamentales y al mismo tiempo, pretendió trascender la tesis de democracia
representativa a un estadio superior, cuyo título otorgado por la Constitución, hace
referencia a la democracia participativa y protagónica, la cual, reconoce la democracia
electoral, como expresión indirecta de la soberanía y variados medios de participación
distintos al sufragio, como expresión, en dicho caso, directa de la soberanía. Es decir,
el soberano, no será convocado para ser partícipe de la cosa pública, solo durante el
periodo electoral, dispondrá de otros medios adicionales al electoral, para el
establecimiento de la necesaria relación dialógica entre gobernantes y gobernados; y
en definitiva ser protagonista de su realidad. Así, la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, define como Principios del Estado venezolano:
Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho
y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y
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de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la
democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos
humanos, la ética y el pluralismo político.
Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce
directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente,
mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.
Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.
Artículo 6. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades
políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo,
descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.

Lo afirmado anteriormente, contrasta con la recurrente práctica electiva de los
últimos años, pues bajo la vigencia de la Constitución de 1999, se han llevado a cabo
unos 17 procesos electorales, de carácter nacional, estadal y municipal, privando a
juicio del investigador los rasgos del régimen de democracia representativa y en
consecuencia de la polarización natural derivada de contiendas electorales
visiblemente desgastantes para los actores políticos y la sociedad, quedando
rezagada las prácticas para el ejercicio de la democracia directa, contenidas en los
Artículos 62 y 70 de la Carta Magna:
Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar
libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes
elegidos o elegidas.
La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública
es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo
desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la
sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.
Artículo 70.- Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de
su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta
popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y
constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas
decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las
instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en
todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la
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empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la
mutua cooperación y la solidaridad.
La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de
participación previstos en este Artículo.

Dentro de ese marco, la función administrativa electoral del Estado venezolano,
en procura de la satisfacción plena del Derecho al Sufragio, establecido en el Artículo
63 de la Constitución y cuyo órgano llamado a su tutela es el Poder Electoral ejercido
por el Consejo Nacional Electoral, el cual constituye el medio institucional para la
expresión y conformación de la voluntad del electorado o lo que es igual la práctica de
la

democracia

electoral,

demanda

innumerables

esfuerzos

públicos

como

consecuencia de la recurrente practica electoral venezolana de los últimos años, así
como, concentra en su quehacer, la atención critica de los actores políticos y de la
sociedad en general, por lo que la Constitución vigente, impuso a la referida función
estatal, los principios del Artículo 294:
Artículo 294. Los órganos del Poder Electoral se rigen por los principios de
independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de
los

organismos

electorales,

imparcialidad

y

participación

ciudadana;

descentralización de la administración electoral, transparencia y celeridad del acto
de votación y escrutinios.

En consecuencia, la encomienda constitucional al novedoso Poder Electoral, es
definida por la Ley Orgánica del Poder Electoral, en el Artículo 2:
Artículo 2: El Poder Electoral, como garante de la fuente creadora de los poderes
públicos mediante el sufragio, fundamenta sus actos en la preservación de la
voluntad del pueblo, expresada a través del voto en el ejercicio de su soberanía.

La consecución de la tarea prioritaria del organismo electoral, es decir, la
preservación de la voluntad del pueblo, responde a su condición constitucional de
intermediador formal de la expresión electoral en sus múltiples dimensiones, así
mismo, su característica de órgano del Poder Público, le obliga a los principios de
transparencia, imparcialidad, independencia, autonomía y celeridad en sus
actuaciones, sustentando con ello la confianza del elector y de los actores políticos en
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contienda y al mismo tiempo, revistiendo de la necesaria legitimidad a los gobernantes
o funcionarios surgidos de los procesos democráticos gerenciados por la
administración electoral, así, el artículo 4 de la citada ley, establece:
Artículo 4: El Poder Electoral debe garantizar la igualdad, confiabilidad,
imparcialidad, transparencia y eficacia de los procesos electorales, así como la
aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional.

A los señalados elementos garantistas, se suma la necesaria articulación
normativa del Proceso Electoral, cuyos procedimientos, definidos a través de los
instrumentos normativos sobre la materia, en su ejecución práctica, deben responder
a las disposiciones constitucionales y legales transcritas, por lo que, la Ley Orgánica
de Procesos Electorales, sustituta en la tradición legislativa electoral de la Ley
Orgánica del Sufragio y Participación Política, viene a establecer las condiciones
generales de regulación de los procesos electorales, el ejercicio del derecho al
sufragio, la definición del sistema electoral imperante y los mecanismos
administrativos y jurisdiccionales de control e impugnación de las actividades
inherentes a la función electoral, todo ello, conforme a la matriz principista del Artículos
3 y 6 de la mocionada Ley:
Artículo 3. El proceso electoral se rige por los principios de democracia, soberanía,
responsabilidad social, colaboración, cooperación, confiabilidad, transparencia,
imparcialidad, equidad, igualdad, participación popular, celeridad, eficiencia,
personalización del sufragio y representación proporcional.
Artículo 6. El sistema electoral aplicable a las elecciones que regula la presente Ley,
garantizará que los órganos del Estado emanen de la voluntad popular, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Constitución de la República.

Finalmente, las disposiciones normativas mencionadas, constituyen los
cimientos generales de la función administrativa electoral, queriendo destacar el
investigador, los principios rectores o formadores de la actividad electoral del Estado
venezolano en su extensión objetiva o nominal, procurando el debido contraste entre
las prácticas constitutivas de la modalidad de fraude electoral y el espíritu, razón y
propósito de compendio normativo genéricamente comentado.
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CONCLUSIONES
1. El fraude ambiental, es el conjunto de prácticas irregulares desplegadas por los
actores en contienda electoral durante el proceso electoral, mediante la
ejecución de actuaciones disuasivas, haciendo uso de recursos y ventajas,
algunas de evidente carácter ilícito, las cuales se potencian si uno de los
actores en contienda ejerce funciones de gobierno o si el órgano rector electoral
omite el debido control y sanción.

2. El propósito del fraude ambiental, puede estar dirigido a la consecución del voto
favorable, desorientar la intención del elector, la abstención de un sector o el
establecimiento de obstáculos para el efectivo ejercicio del voto, afectando en
definitiva, el derecho de elegir en libertad que asiste al elector y las garantías
inherentes a los demás actores políticos en contienda.

3. Son elementos constitutivos del fraude ambiental, caracterizado a partir de la
experiencia electoral venezolana: el ventajismo electoral, la vulneración de los
derechos políticos, ausencia de competitividad y garantías electorales, lagunas
normativas, dilación o negación de los medios de impugnación, administración
electoral subyugada, dudas y desconfianza del electorado, violencia, alteración
de las formalidades y sucesión de delitos y faltas electorales.

4. Las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el
Reglamento General y la Ley Contra la Corrupción, aunque insuficientes,
consolidan el sistema de control a disposición

5. del Poder Electoral y los demás órganos del Poder Público, para la prevención
y sanción de la modalidad de fraude ambiental en las distintas fases del proceso
electoral.

6. La práctica electoral venezolana, denota una particularidad poco frecuente en
la región, no solo por el recurrente llamado a votar, también por el progresivo
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aumento de la participación y consecuente reducción de los niveles de
abstención, fenómeno que abarca, no solo llamados de elección nacional,
también, estadales y locales. Ello responde, en un primer momento, la
asociación del venezolano de la democracia con el voto; y por otra parte, la
idea que imprime la reinante polarización nacional, según la cual, cada
contienda brinda una oportunidad para medir en términos de voluntades las
fuerzas de las corrientes políticas, imperando así y nuevamente una especie
de bipartidismo, consolidado elección tras elección.
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AD OLTRE 500 GIORNI DAL REFERÈNDUM D'AUTODETERMINACIÓ DE
CATALUNYA: QUALI SCENARI ASPETTARSI AL TERMINE DELLA PRECARIA
“QUIETE DOPO LA TEMPESTA”?

FOR OVER 500 DAYS FROM THE REFERÈNDUM D'AUTODETERMINACIÓ DE
CATALUNYA: WHAT SCENARIOS TO EXPECT AT THE END OF THE
PRECARIOUS "CALM AFTER THE STORM"?
Andrea Previato253

Sommario: Le relazioni tra Catalogna e Spagna negli ultimi anni sono state
caratterizzate da una serie di accuse, scontri e fratture costituzionali. Il culmine di
questo conflitto istituzionale, culminato con la dichiarazione unilaterale
dell'indipendenza catalana del 27 ottobre 2017, ha determinato per la prima volta nella
recente storia costituzionale spagnola l'applicazione dell'arte. 155 E.V., nonché la
richiesta di nuove elezioni generali in Catalogna. Oggi questo conflitto, sebbene i toni
si siano attenuati, è ancora irrisolto. Sempre in relazione all'istituzione di una nuova
maggioranza parlamentare nel parlamento spagnolo, questo saggio mira a indicare
possibili e ipotetiche soluzioni alla domanda, non senza prima affrontare un breve
rapporto sugli eventi più recenti del progetto secessionista catalano.
Parole chiave: secessione; diritto di decidere; diritto all'autodeterminazione;
referendum; il federalismo.
Abstract: Relations between Catalonia and Spain in recent years have been
characterized by a succession of accusations, clashes and constitutional fractures.
The culmination of this institutional conflict, which culminated with the unilateral
declaration of Catalan independence on 27 October 2017, determined for the first time
in the recent Spanish constitutional history the application of the art. 155 C.E., as well
as the call for new general elections in Catalonia. Today this conflict, although the
tones have subsided, is still unresolved. Also in relation to the establishment of a new
parliamentary majority in the Spanish Parliament, this essay aims to indicate possible
and hypothetical solutions to the question, not without first addressing a brief report on
the main recent events of the Catalan secessionist project.
Keywords: secession; right to decide; right to self-determination; referendum;
federalism.
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1. PREMESSA
Dall’ottobre 2016 fino ad oggi permane in Europa una questione che, seppur
non monopolizzante l’attenzione mediatica come qualche tempo addietro, è lungi
ancora da una concreta e definitiva soluzione: ovvero, la crisi politico-istituzionale
catalana.
La Catalogna, rinomata per essere una delle regioni motrici dell’Europa, sta
attualmente attraversando un momento storico cruciale, al cui esito, e questo è un dato
certo, nulla sarà più come prima. Il conflitto politico-istituzionale, con importanti
ricadute anche sociali, che ha contrapposto l’ex governo catalano, impersonato dal
destituito Presidente Puidgemont (ex leader del partito PDeCAT), e il governo
spagnolo, oltretutto appoggiato da una forte maggioranza parlamentare di differente
estradizione politica, ha raggiunto un livello di scontro e ostilità tale da avverare, seppur
senza un riconoscimento ufficiale, quella che fino a poco anni fa appariva solamente
una mera utopia: vale a dire, la creazione di uno Stato indipendente e sovrano
catalano. Un sogno, quello di una Catalogna libera, sovrana ed indipendente, che,
tuttavia, come è doveroso ribadire fin da ora, è rimasto tale.
I fatti che si sono perennemente susseguiti, arricchiti di mese in mese da
continui colpi di scena, sono stati lì a testimoniarci una realtà per alcuni versi surreale
ed aberrante, conseguenza inevitabile di un’assoluta e costante mancanza di dialogo
e collaborazione fra due le fazioni in gioco: da una parte, la Generalitat de Catalunya
appoggiata dalle forze politiche e civili indipendentiste; dall’altra il Governo di Madrid,
impersonato nella sua fermezza dalla figura di Rajoy, a cui è seguito il Governo di
minoranza a guida socialista di Pedro Sanchez.
Considerando che fra gli stessi storici non vi è unanime accordo sulle reali origini
del movimento indipendentista e sulle sue effettive ragioni, nondimeno il 10 luglio 2010
può assurgersi, quantomeno nella più recente storia catalana, simbolicamente come il
vero punto di svolta del rinnovato progetto indipendentista. Al di là delle celebrazioni
annuali e delle manifestazioni di massa in occasione della Diada Nacional de
Catalunya, il corteo popolare svoltasi all’indomani della celebre sentenza del Tribunal
Constitucional (STC 31/2010 del 28 di giugno), ha permesso che il motto “Som una
nació, nosaltres decidim”, urlato e intonato da oltre un milione di persone,
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oltrepassasse e risuonasse per la prima volta anche al di fuori dei confini nazionali,
ponendo le basi per quella che -secondo l’auspicio degli indipendentisti catalaniavrebbe dovuto diventare una questione di diritto internazionale.
2. CENNI CIRCA LE TAPPE DEL PROCESSO SECESSIONISTA CATALANO254

2.A IL MODELLO AUTONOMICO E LO STATUTO DI AUTONOMIA CATALANO
DEL 2006

Prima di analizzare le ragioni a fondamento di ambedue le parti contrapposte,
nonché le eventuali soluzioni, quantomeno più soddisfacenti, rispetto al conflitto in
questione, è doveroso introdurre anzitutto un resoconto cronologico delle circostanze
più rilevanti che hanno innescato il controverso referendum catalano del 2016.
Tralasciando i propositi indipendentisti catalani più datati, fra i quali su tutti
quello risalente agli inizi degli anni ‘30255 (in cui l’allora presidente della Generalitat
catalana, Lluis Companys256, aveva infruttuosamente proclamato lo Stato Catalano
della Repubblica federale spagnola)257, è doveroso sviluppare la presente indagine a
partire dall’attuale forma di Stato in vigore dal 1978, ovverosia all’indomani dell’epilogo
della dittatura di Francisco Franco. Ebbene, in una prospettiva di distribuzione
territoriale del potere, la Costituzione spagnola ha delineato un assetto costituzionale
improntato sul modello dello Stato autonomico258.
254

Per un completo ma sintetico resoconto esclusivamente storico delle principali fasi della questione
catalana si rinvia a A. BOIX PALOP, El conflicto catalán y la crisis constitucional española: una
cronología, in El cronista del estado social y democracia de derecho, n. 71-72, 2017, p. 172-181
255 Si rinvia per un sommario resoconto storico a P. VINYES I ROIG, L’acció de govern del primer
ajuntament republicà de Barcelona (1931-1934), in Revista online de Tot Història Associació Cultural,
2017, disponibile al seguente indirizzo:http://catxipanda.tothistoria.cat/blog/2017/02/10/laccio-degovern-del-primer-ajuntament-republica-de-barcelona-1931-1934-per-pau-vinyes/
256 Per maggiori approfondimenti sulla figura di Lluís Companys si rinvia a J. M. ORTIZ-ARILLA,
L’aprenentatge d’un líder: Lluís Companys, periodisme i política (1908-1925), in Comunicaió: revista de
recerca i d’análisi Vol. 33 (2), 2016, p. 87-111
257 Si rinvia al testo della “PROCLAMACIÓ DE L’ESTAT CATALÀ: GENERALITAT DE CATALUNYA, 6
D’OCTUBRE DE 1934” disponibile al seguente indirizzo: http://joancomorera.cat/documents/d2.pdf
258 M. ARAGÓN REYES, La construcción del Estado autonómico, in Cuadernos Constitucionales de la
Cátedra Fadrique Furió Ceriol, n. 54/55, 2016, p. 75-95; od anche E. E. FERNÁNDEZ, El Estado
Autonómico en España a los 25 años de Constitución, in Derecho constitucional para el siglo XXI: actas
del VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, 2006, p. 4285-4344; oppure J. TUDELA
ARANDA, El fracasado éxito del Estado autonómico. Una historia española, Ed. Marcial Pons, 2016, p.
332 – 364; od anche F. BALANGUER CALLEJÓN, Lo Stato autonomico spagnolo: la stagione delle
riforme, in Convegno “I cantieri del federalismo in Europa”, 2007, p. 1 - 37
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Di che si tratta?
Tale modello si ricava implicitamente sulla base sia dell’art. 2 che, accanto
all’unità indissolubile della Nazione spagnola, riconosce e garantisce anche il diritto
dall’autonomia delle nazionalità̀ e delle regioni che la compongono, nonché su quanto
disposto dal Titolo VIII circa l’organizzazione territoriale della Spagna. Questi
disposizioni costituzionali hanno favorito un costante processo di decentramento
politico ed istituzionale, che si è estrinsecato nel riconoscimento di diciassette
Comunidades autónomas, ognuna dotata di una propria autonomia politica259.
Tuttavia, nonostante siano indubbi i progressi verso un sistema decentrato politico tra
i più avanzati in tutta Europa260, la circostanza che la Costituzione spagnola ha decostituzionalizzato la forma di stato, non fissando testualmente il “modelo autonómico”,
ha generato incertezze e scontri rispetto a tale modello. Infatti, la Costituzione si è
limitata a stabilire principi e procedimenti orientati all’avvio di un processo di
ristrutturazione del potere idoneo a condurre all’adozione di differenti modelli politici,
incluso il modello autonomico261. In definitiva, dal disegno costituzionale ne era
scaturito uno “Stato composto da realtà territoriali fortemente disomogenee, con la
conseguente scelta di un modello di regionalizzazione differenziata, caratterizzato da
una certa flessibilità, in quanto consente a tutte le Comunità di accedere alla forma

Al fine di dissolvere qualsiasi dubbio sul modello di stato che sarebbe stato adottato all’indomani
dell’entrata in vigore della Costituzione, subentrarono gli Accordi Autonomici del 31 luglio del 1981, i
quali avevano orientato la struttura dello Stato verso una generalizzazione della formula delle Comunità
Autonome ed un’omogeneizzazione dell’autonomia politica di quest’ultime. Dunque, veniva approvata
la mappa autonomica, il calendario per l’elaborazione ed approvazione degli Statuti di Autonomia,
nonché definite le competenze delle Comunità, gli organi rappresentativi e di governo delle stesse ed il
calendario di trasferimento di competenze da parte dello Stato. In questi termini E. GIRÓN REGUERA,
Esperienza e prospettive del regionalismo in Spagna, p. 1- 20, paper disponibile al seguente link:
http://www.crdc.unige.it/docs/articles/Emilia.pdf
260 A. ROJO SALGADO, La riforma in senso federalista del modello spagnolo delle autonomie. Il
miglioramento delle relazioni intergovernative, in Le istituzioni del federalismo, n. 1, 2006, p. 65 - 96
261 “[El modelo autonómico], en realidad, se trata de un modelo preconstitucional, porque la
generalización de los llamados regímenes “provisionales” de autonomías antes de la Constitución
condicionaron su redacción e incluso su posterior desarrollo. Y de un modelo subconstitucional, porque
la Constitución no crea el Estado Autonómico: no constituye a las Comunidades Autónomas, ni delimita
su territorio, ni fija su organización, ni determina sus poderes. Estas decisiones “constitucionales” se
difieren a un momento posterior, dilatando el proceso constituyente, dejándolas en manos de tres
actores: los representantes locales, que deben manifestar su voluntad de autonomía, el Congreso de
los Diputados, que debe desarrollar el llamado “bloque de la constitucionalidad”, y el Tribunal
Constitucional, al que corresponde el papel de intérprete supremo del texto constitucional a través de
su jurisprudencia”. In questi termini E. FOSSAS ESPADALER, ¿Qué federalismo para España?, in El
cronista del estado social y democrático de derecho, n. 73, 2016, p. 26 - 35
259
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superiore di autonomia con il procedimento aggravato ex art. 151 Cost., e lascia ampio
spazio agli statuti nella determinazione delle singole competenze”262.
Altresì, la scelta di riconoscere anche all’Andalusia la possibilità di ricorrere al
procedimento di cui all’art. 151 nonostante non fosse nel novero delle comunità
storiche, aveva rappresentato la prima frattura politica del neo Stato di Spagna. Infatti,
anche altre realtà territoriali (Valencia, Navarra e Canarie) avevano espresso la loro
preferenza verso tale via costitutiva “rapida”, nondimeno il Governo centrale allora in
carica (guidato dalla UCD), con l’appoggio del partito Socialista, pur di non accordare
anche a loro tale modalità procedimentale, aveva preferito concedere loro un livello
competenziale particolarmente elevato, attraverso le relative leggi di trasferimento
di funzioni (Valencia e Canarie) e il ricorso alla prima disposizione addizionale della
CE (Navarra). Tutto questo aveva creato un “sistema aperto” circa la forma di Stato
spagnola, con conseguente perdita di controllo sullo sviluppo dell’assetto territoriale.
Ed infatti, in relazione alla prospettiva adottata (decentralizzata o centralizzata), tale
modello delineato si denotava per una marcata flessibilità, in quanto l’assenza di un
quadro costituzionale definito e rigido permetteva di assecondare le istanze sia di
maggior autonomia politica e normativa (un leitmotiv della comunità storiche), che
quelle centralizzate rivolte ad una maggior omogeneizzazione nazionale263.

262

S. MANZIN, La Catalogna chiede più soldi (ma non solo). La proposta di modifica dello Statuto
catalano e la nuova stagione del regionalismo spagnolo, in Federalismi.it, n. 18/2005, p. 1 – 9
Rispetto alle modalità con cui costituirsi in Comunità autonoma, oltre al procedimento aggravato di cui
all’art. 151, sussisteva anche il procedimento ordinario di cui all’art. 143. Quest’ultimo prevedeva che le
province limitrofe e province limitrofe, con caratteristiche storiche, culturali ed economiche comuni, i
territori insulari e le province d’importanza regionale storica” la possibilità̀ di accedere all’autogoverno
costituendosi in comunità̀ autonome. Quest’articolo richiedeva l’esercizio dell’iniziativa per tutte le
Province e due terzi dei Comuni, la cui popolazione abbia la maggioranza dal censimento elettorale
d’ogni Provincia, e dopo l’approvazione dello Statuto regionale mediante legge organica. Viceversa,
l’art. 151 prevedeva un procedimento più gravoso, in quanto le Comunidades dovevano soddisfare
complessi requisiti procedurali. In primo luogo si richiedeva l’esercizio dell’iniziativa per le Province e
tre quarti delle Comuni, nonché̀ la ratifica della maggioranza degli elettori d’ogni provincia attraverso
referendum popolari. In secondo luogo, l’approvazione dello Statuto regionale che doveva essere
approvato anche mediante un nuovo referendum e per il Parlamento mediante legge organica. Ebbene,
le regioni storiche (Catalogna, Paesi Baschi e Galizia) insieme all’Andalusia, avevano adottato questa
seconda modalità. Il maggior discrimine tra i due procedimenti poggiava sulla circostanza che l’art. 151
non permetteva di riconoscere solo le competenze minime indicata all’art. 148, come d’altronde dispone
l’art. 143, bensì “prefigurava una strada più veloce/rapida che consentiva alle Comunità Autonome di
accedere subito a un livello superiore di autonomia, potevano assumere direttamente tutte le
competenze desiderate, cioé, il più ampio ambito di competenze, eccezioni fatta solo per le competenze
esclusive dello Stato riferite espressamente nell’articolo 149 comma uno”. In questi termini E. GIRÓN
REGUERA, Esperienza e prospettive, op. cit., p. 3 - 4
263 J. CAGIAO Y CONDE, Un sassolino nella scarpa. La Catalogna come chiave della crisi del modello
territoriale spagnolo, in Federalismi.it, n. 17/2018, p. 1 - 36
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Inevitabile, dunque, che la profonda crisi istituzionale attuale fosse solo
questione di tempo, in quanto un modello territoriale così instabile e disomogeneo non
avrebbe potuto resistere ancora a lungo.
Entrando nel merito della questione catalana, le prime forte tensioni politiche si
erano susseguite all’indomani della pubblicazione della legge organica catalana n. 6,
del 19 luglio 2006, con la quale il Parlamento catalano concludeva il suo progetto di
riforma dello Statuto di autonomia catalano, risalente all’anno 1979. Tale riforma 264,
approvata con il 73,23% dal ceto elettorale catalano attraverso un pregresso
referendum, aveva apportato significative modifiche rispetto al testo originario.
Anzitutto sul piano simbolico, in quanto nel preambolo la Catalogna si era autodefinita
come “entità nazionale”. Altresì, rispetto ad un profilo sostanziale, oltre a incorporare
nel Titolo I una Carta dei diritti quale espressione di diritti e limiti all’autonomia
politica265, il Titolo IV aveva rimodulato un nuovo regime delle competenze in un’ottica
espansiva, ovviamente il tutto in una prospettiva favorevole alle istanze autonomiste
della Comunidad catalana. Tale istanza statutaria di maggiore autonomia aveva
rappresentato l’atto formale di traduzione di quella insoddisfazione manifestata da
alcune Comunidades autónomas (nel caso concreto della Catalogna) rispetto ad una
tendenza abusiva della legislazione statale di determinare principi fin troppo spesso
dettagliata e puntuali, con conseguente manipolazione sfavorevole dello spazio
normativo riconosciuto alle realtà autonomistiche. Nondimeno, gli auspici circa una
riformata ripartizione delle competenze fra Stato e Comunità autonome orientata verso
un maggior decentramento normativo, oltre che fiscale, aveva provocato critiche e
malcontenti presso il Partido popular tali da sollevare, come nel caso dello Statuto
catalano, un ricorso di incostituzionalità innanzi al Tribunal Constitucional. Una lunga
attesa quella intercorsa tra la promozione del ricorso e la deliberazione della sentenza
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M. CARILLO, Il nuovo Statuto di autonomia della Catalogna, in Giurisprudenza costituzionale, fasc.
4, 2007, p. 3297 e ss.
265 “Sin duda la inclusión en los estatutos de decla- raciones de derechos constituye una radical novedad
que aproxima nuestro sistema de protección de la libertad a los modelos federales”. Nel concreto,
secondo l’autorevole parere di R. CANOSA USERA (La declaración de derechos en los nuevos
estatutos de autonomía, in Teoría y Realidad Constitucional, n. 20, 2007, p. 61-115), l’incorporazione
nella riforma statutaria di una dichiarazione dei diritti aveva rappresentato la volontà della Generalitat
catalana di avviare un processo generale di riforma costituzionale orientato alla graduale configurazione
di un Stato federale.
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del Tribunal, sintomatica della complessità e della delicatezza della questione oggetto
di giudizio.

2.B LA SENTENZA N. 31/2010

Se con la Sentenza 31 del 28 giugno 2010 (d'ora in poi, anche STC 31/2010) il
Tribunal Constitucional aveva formalmente annullato un solo articolo dello Statuto di
autonomia catalano, nondimeno aveva dichiarato l’incostituzionalità di alcuni precetti
contenuti in altri tredici articoli, nonché prescritto una “lettura costituzionalmente
conforme” di altre ventisette disposizioni266. In primo luogo, tra i rilievi più significativi
da evidenziare, si deve menzionare la censura operata nel Preambolo circa il
riferimento della Catalogna come “nazione”, statuendo che giuridicamente l’unica
“nazione” riconosciuta dalla Costituzione è la Spagna unitariamente considerata, così
come disposto dall’art. 2 Cost. Ed anche rispetto ai contenuti sostanziali del progetto
legislativo catalano, la posizione del Tribunal Constitucional aveva confermato questa
linea conservatrice della “unità indissolubile della Nazione spagnola”, convalidata
anche sulla base di un eccessivo ricorso alla tecnica di interpretazione conforme267. In
effetti, le critiche sollevate dalle istituzioni catalane rispetto alla decisione del Tribunal,
nonostante la loro indubbia posizione di parzialità rispetto al caso in esame, risultavano
oggettivamente fondate se raffrontate con una pronuncia precedente dell’organo
giudicante (la STC 247/2007), avente anch’essa ad oggetto lo Statuto di una
Comunidad autónoma: quello della Comunidad valenciana. Nel caso di specie, la
sentenza summenzionata (sempre ascrivibile nell’ambito tematico dell’organizzazione
territoriale e della ripartizione di competenze), aveva riconosciuto allo Statuto una
precisa funzione: ovvero, quella di poter rimodulare gli ambiti di competenza statale in
favore delle Comunità̀ autonome, purché entro i limiti giuridici fissati dall’art. 149.1
Cost268. Di fatto, tale funzione “attributiva” aveva favorito lo sviluppo presso la dottrina
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L. ANDREOTTO, La sentenza del Tribunale Costituzionale spagnolo sullo Statuto di autonomia della
Catalogna, in Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 0/2010, p. 1- 15
267 E. B. GALLARDO, Titolo VI dello Statuto di Autonomia della Catalogna: Riflessioni sulla sentenza
della Corte Costituzionale spagnola del 28 giugno 2010, n. 31, in Innovazione e diritto, 2010, p. 148149
268 E. ALBERTÍ ROVIRA, La sentencia 31/2010: valoracion general de su impacto sobre el estatuto y el
estado de las autonomías, in Revista catalana de dret públic, 2011, p. 11- 64; od anche J. TORNOS
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costituzionale di una nuova teoria dell’Estado autonómico, comprensiva di uno
maggiore spazio di manovra normativa per le Comunidades Autónomas269.
Tuttavia, con la STC 31/2010 il Tribunal Constitucional aveva giustificato la
propria decisione motivandola sull’impossibilità per lo Statuto di autonomia di poter
determinare la ripartizione delle materie di competenza statale rispetto a quelle
riconosciute decentralizzate. In primo luogo, aveva statuito che sussiste la
competenza statale anche rispetto a materie che, in linea di principio, sarebbero state
costituzionalmente assegnate alla competenza alla comunità territoriale laddove fosse
sussistito un qualche “interesse nazionale”, oltre a rimarcare la riserva statale in
materia di convocazione di consultazioni referendarie”270. In secondo luogo, rispetto
alle discipline di competenza concorrente, aveva confermato la legittimità di potenziali
ed eventuali interventi statali sia rispetto all’emanazione di norme di principio
intrinsecamente “dettagliate”, che rispetto al continuo esercizio di ampie potestà
regolamentari, dichiarando a tale proposito incostituzionali tutti quei precetti statutari
di avviso contrario271.
Ebbene, notevoli erano stati i dubbi e le perplessità sollevati rispetto a tale
sentenza272, a tale punto che il Tribunal Constitucional venne addirittura accusato di
aver agito con la “función de legislador posítivo”. Dunque, ne era conseguito un tale
danno d’immagine che ancora oggi il Tribunal Constitucional non è riuscito appieno a
riscattare.

MÁS, La sentencia del Tribunal Constitucional 247/2007 y el sistema constitucional de distribución de
competencias entre el estado y las comunidades autónomas, in REAF, n. 7, 2008, p. 79-105
269 G. FERNÁNDEZ FARRERES, Estado Autonómico y Tribunal Constitucional: reflexiones sobre la
vinculación del legislador estatutario a la Constitución y a la Jurisprudencia Constitucional, Asamblea,
in Revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid, Nº. Extra 1, 2006, p. 335 e ss.
270 L. MADDALENO, La proposta di legge catalana sulla competenza in materia di referendum, in ECLI
European and Comparative Law Issues, 2014, pag. 6
271 Si rinvia ad L. ANDREOTTO, La sentenza del Tribunale Costituzionale, op. cit, p. 1 - 15
272 C. VIVER I PI-SUNYER, El Tribunal Constitucional¿"sempre, només... i indiscutible"? La Funció
Constitucional dels Estatuts en l'àmbit de la distribució de competéncies segons la STC 31/2010, in
Revista d'estudis autonòmics i federals, n. 12, 2011, p. 363-402
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2.C

IL

RUOLO

DETERMINANTE

DELLA

SOCIETÀ

CIVILE

INDIPENDENTISTA CATALANA: UN’ARMA A DOPPIO TAGLIO PER IL
PARTITO DI MAGGIORANZA PDECAT

Dunque, rispetto alla discussa sentenza del Tribunal Constitucional che aveva
rappresentato a tutti gli effetti una battuta d’arresto per le istanze di autonomia
catalana, la Generalitat dell’allora presidente Arturo Màs si trovava dinanzi ad un bivio.
Accettare i contenuti della pronuncia, rinunciando di conseguenza ai progetti di riforma
statutari ad ampio respiro, nonché avviando un processo di ricomposizione di quel
conflitto politico e sociale che nel frattempo si era generato con il nuovo esecutivo
centrale, a guida popolare e presieduto da Rajoy. Oppure, proseguire con il progetto
riformatorio, valorizzando ed anzi assecondando quell’ideale di una Catalogna
sovrana ed indipendente, seppur sovente concepita dal partito PDeCAT più come una
provocazione per una maggiora autonomia politica che come un reale obbiettivo.
Inutile interrogarsi oltre modo su quale percorso ha prescelto la Generalitat
catalana, anche e soprattutto alla luce dei fatti del 27 ottobre 2017.
Infatti, in questa data che già appartiene ai libri di storia, il Parlamento catalano
verrà ad approvare (con 70 voti a favore, 10 contrari e 2 schede bianche) una
dichiarazione d’indipendenza della Catalogna, aderendo dunque a quelle istanze
popolari

che

sulla

chimera

di una

Repubblica

catalana

aveva

occupato

occasionalmente piazze e luoghi simbolo della città di Barcellona.
Ma quali furono le principali ragioni che avevano spinto le istituzioni catalane a
proseguire fino in fondo con il progetto di indipendentista, addivenendo ad una frattura
dell’ordine giuridico costituzionale? È indubbio che la diffusione decennale del verbo
“secessionista” avesse creato un legame sempre più forte tra le istituzioni catalane e
quella parte della società civile favorevole al riconoscimento di un “derecho a decidir”,
tale da sottrarre al circuito decisionale ogni spazio di manovra politico alternativo alla
secessione273. Ed infatti, le forze politiche catalane di maggioranza, che avevano
fondato la propria forza anche e soprattutto grazie al risveglio dell’orgoglio catalano

Il popolo catalano, più che sull’indipendenza in sé, insisteva sul legittimo riconoscimento del c.d.
“derecho a decider”. Si rinvia a S. FORTI e P. LO CASCIO, Catalunya Calling: La questione catalana,
la Spagna e la crisi europea, in Rivista di Studi Mediterranei, n. 3, anno II, 2016, p. 1-7
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popolare, si erano trovate dunque costrette in un qualche modo a tradurre quel sogno
secessionista evocato a più riprese.

2.D

IL

PASSO

SUCCESSIVO

ALLA

SENTENZA

31/2010:

LA

CONSULTAZIONE POPOLARE SULL’INDIPENDENZA DEL 9 NOVEMBRE
2014
All’indomani delle elezioni anticipate catalane del 2012, la nuova maggioranza
parlamentare composta dal partito Convergència i Unió (predecessore del partito
PDeCAT)ve da Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) aveva raggiunto un
accordo da cui era scaturita, in data 23 gennaio 2013, una risoluzione del Parlamento
catalano, denominata “Dichiarazione di sovranità̀ e del diritto di decidere del popolo
della Catalogna”, finalizzata ufficialmente a dar avvio al processo indipendentista.
Le istituzioni catalani avevano deciso in questo modo di riprendere formalmente
il percorso di autonomia, sbloccando dunque l’impasse creatasi in seguito alla
sentenza 31/2010. Ed anzi, tale dichiarazione si era caratterizzata per un costante
appello al concetto del “derecho a decidir”, inteso quale presupposto necessario per
attuare il diritto all’autodeterminazione dei popoli274. Un appello che aveva decretato
ufficialmente l’introduzione dei propositi secessionisti all’interno del programma
politico della Generalitat catalana. Dunque, dal 23 gennaio 2013 la linea politica
catalana cambiava strategia: dai propositi di maggior autonomia prefissati con lo
Statuto del 2006 passava a quelli associati ad una Catalogna sovrana ed indipendente.
Dall’altro lato, la reazione dell’esecutivo centrale di Madrid, eccepita su posizioni
diametralmente opposte rispetto agli intenti secessionisti, non si era fatta attendere.
Impugnando la controversa Risoluzione innanzi al Tribunal Constitucional, l’esecutivo
di Madrid aveva manifestato ancora una volta la propria posizione di assoluta chiusura
circa la questione catalana. Una posizione condivisa anche dallo stesso Tribunal
Constitucional che, una volta ammesso il ricorso, aveva statuito per l’incostituzionalità

“D'accordo con la volontà democratica manifestata dalla maggioranza del popolo catalano, il
Parlamento della Catalogna inizia il processo per promuovere il diritto dei cittadini della Catalogna di
decidere collettivamente il suo futuro politico”. La Dichiarazione di sovranità e del diritto di decidere del
popolo
della
Catalogna
è
disponibile
al
seguente
link:
https://www.vilaweb.cat/noticia/4076902/20130124/dichiarazione-di-sovranita-e-diritto-di-deciderepopolo-della-catalogna.html
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dell’art. 1 della Risoluzione, stante l’inciso di quest’ultimo: “il popolo della Catalogna
ha, per ragioni di legittimità democratica, carattere di soggetto politico e giuridico
sovrano”. Altresì, rispetto alla questione circa il c.d. “derecho a decidir”, il Tribunal
aveva offerto invero alcune aperture alle istanze catalane, seppur aveva precisato che
tale diritto non avrebbe mai potuto autorizzare alcun quesito referendario rispetto al
tema secessionista. Infatti aveva specificato in via preliminare che il “derecho a decidir”
non poteva associarsi a nessuna pretesa sovranità del popolo catalano, stante
l’insussistenza di quest’ultimo all’interno dell’ordine costituzionale spagnolo. Tuttavia,
sulla base dei principi di democraticità, pluralismo e legalità 275, aveva ugualmente
sviluppato un’ipotetica applicazione costituzionalmente conforme del detto diritto,
riconoscendola come una fra le varie facoltà attribuite al Parlamento catalano.
Quest’ultimo infatti avrebbe potuto presentare alle Cortes un progetto di revisione
costituzionale, con obbligo del Parlamento spagnolo di dover prendere in
considerazione qualsiasi legittima proposizione di revisione costituzionale promossa
da una Comunidad autonoma, anche se comportante il riconoscimento di un eventuale
referendum secessionista276. Ed infatti, evidente era il richiamo (tra l’altro
espressamente menzionato in sentenza) all’esperienza canadese rispetto alla c.d.
“questione quebecchese”. Difatti, il Tribunal Constitucional aveva dunque ravvisato
nell’ambito di un processo di revisione costituzionale, scaturente dalla necessaria
collaborazione tra il Governo centrale e le istituzioni catalane277, l’unico legittimo ed
efficace espediente idoneo a bilanciare le istanze secessioniste con il principio
costituzionale dell’unità indissolubile della nazione spagnola.
Tuttavia, il Parlamento catalano, ignorando l’auspicio del Tribunal a procedere
tramite un legittimo processo di revisione costituzionale, aveva adottato una nuova
legge, la n.10/2014, relativa alle “Consultazioni popolari non referendarie e altre forme
di partecipazione cittadina”. Con essa, mediante la quale aveva legittimato
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M. BARCELÓ I SERRAMALERA, Referendum e secessione. La vicenda della Catalogna, in
Federalismi.it, n. 1/2015, p. 1 - 9
276 G. CONTI, La Catalogna tra secessione e Costituzione, Working paper, in Diritticomparati.it,
1
2017, disponibile al link: http://www.diritticomparati.it/la-catalogna-tra-secessione-e-costituzione/
277 Sulla falsariga del caso quebecchese, anche il Tribunal Constitucional aveva ravvisato un
1.1
obbligo a negoziare tra le parti interessate al fine di addivenire ad una riforma costituzionale conciliativa
delle ambedue istanze. Si rinvia a T. DE LA QUADRA-SALCEDO Y FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, La
obligación de negociar en la opinión del Tribunal Supremo de Canadá de 1998, in El Cronista del Estado
Social y Democrático de Derecho, n. 55, 2015, p. 4 - 13
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unilateralmente la promozione degli strumenti di partecipazione popolare sulla base
delle facoltà riconosciute di all’art. 22 dello Statuto278, specificava altresì che questi
non potevano assimilarsi né ai referendum disciplinati dalla Costituzione, né rispetto
al referendum consultivo disciplinato dalla legge catalana n. 4 del 2010, perché
differenti erano i presupposti279. Anzitutto, la prima differenza concerneva il ceto
elettorale, in quanto il diritto al voto veniva esteso anche ai minori di anni 18 che
avessero compiuto almeno 16 anni, nonché ai residenti legali in Catalogna da più di
tre anni anche se cittadini di Stati UE o terzi; altresì, in secondo luogo, tali forme di
consultazione si caratterizzavano solo per una mera funzione ricognitiva indirizzata a
conoscere l’orientamento della cittadinanza circa i temi della vita pubblica, e quindi non
operava il limite della “rilevante importanza” che l’ art. 92 Cost. richiede per la
promozione di un referendum consultivo.
Dunque in un tale contesto, all’interno della cornice legale prefissata dalla legge
statutaria sopra menzionata, la Generalitat catalana aveva promosso in data 9
novembre 2014 una consultazione non referendaria, ciononostante sia il Tribunal
Constitucional (in data 25 marzo 2014) che il Parlamento spagnolo280 (l’8 aprile 2014)
avessero provveduto rispettivamente a sospenderne ipso iure ogni efficacia giuridica
ai sensi dell’art. 161.2 Cost. (ed in seguito, con la sentenza 138/2015 il Tribunal aveva
proceduto a dichiararne la definitiva incostituzionalità281). Inoltre, era stata respinta

Art. 122 - CONSULTAZIONI POPOLARI dello Statuto della Catalogna: “ La Generalitat ha
competenza esclusiva in materia di definizione del regime giuridico, delle modalità, delle procedure,
dell’attuazione e della convocazione da parte della Generalitat stessa o degli enti locali, nell’ambito delle
proprie competenze, di sondaggi, indagini pubbliche, assemblee partecipative e qualsiasi altro
strumento di consultazione popolare, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 149.1 della Costituzione”.
279 Lo studio della legge n. 10/2014, nonché degli elementi di differenziazione degli strumenti di
partecipazione pubblica rispetto allo strumento giuridico del referendum consultivo, era stato elaborato
dal Consiglio di Garanzia statutaria (organo istituito con lo Statuto del 2006) nel Parere n.19 del 2014
280 Le istituzioni catalane avevano tentato invano di avviare alcune trattative con il Governo del
Presidente Rajoy al fine di regolarizzare la proposizione di un referendum riconosciuto sulla base
dell’art. 92, il quale dispone la competenza esclusiva statale in relazione all’autorizzazione di una
convocazione referendaria. In un secondo momento, il Parlamento catalano aveva nuovamente esperito
un nuovo tentativo col pretesto di favorire una collaborazione con l’organo legislativo di Madrid,
presentando una proposta di legge avente ad oggetto la delega della competenza statale in materia
referendaria ai sensi dell’art. 150.2 Cost. Tuttavia, anche questo ultimo sforzo si era rivelato vano, stante
il suo rigetto parlamentare con ampio margine. Per ulteriori approfondimenti si rinvia a L. FROSINA,
Profili giuridici e aspetti problematici dei referendum di secessione: un’analisi comparata, in Nomos:
quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale, n. 3/2017, p. 23-24
281 Per un’esaustiva analisi cronologica e sostanziale delle varie pronunce del Tribunal Constitucional
rispetto alla questione catalana fino al 2016 si rinvia a A. BAR CENDÓN, El proceso independentista
de Cataluña y la doctrina jurisprudencial: una visión sistemática, in Teoría y Realidad Constitucional, n.
37, 2016, p. 187-220
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contestualmente anche la relativa proposta di legge promossa sempre dalla
Generalitat finalizzata a trasferire le competenze per la convocazione di un
referendum282. Tale consultazione, che nonostante tutto aveva coinvolto oltre due
milioni di cittadini catalani (i quali erano stati interpellati rispetto al tema
dell’indipendenza attraverso la formulazione ambigua di due quesiti: ¿Quiere que
Cataluña se convierta en un Estado? e, in caso affermativo, ¿Quiere que sea
independiente?), si era dunque caratterizzata per una mera valenza simbolica, in
quanto privata di ogni efficacia giuridica dalla pronuncia del Tribunal Constitucional
sopra menzionata. Ciò ugualmente gli esiti complessivi della consultazione, oltre a
rilevare un’importazione presenza in termini di numeri, avevano evidenziato una
decisa volontà aderente al processo indipendentista catalano, in quanto una
percentuale superiore all’80% si era espressa favorevolmente283.
Dunque, quali furono le conseguenze susseguitesi all’esperimento di tale
consultazione?

2.E

IL BIENNIO 2015-2017

Il primo effetto immediato conseguente allo svolgimento della consultazione era
stata l’entrata in scena della Fiscalia general, la quale in data 21 novembre 2014 aveva
presentato querela contro il Presidente della Generalitat, accusandolo dei reati di
disobbedienza grave, prevaricazione, malversazione ed usurpazione, in relazione
all’organizzazione del processo partecipativo del 9 novembre. Pertanto, la questione
catalana aveva superato la mera sfera politica per irrompere anche all’interno
dell’ambito giurisdizionale.
Tutto questo cosa aveva provocato? Aveva forse sospeso, o quantomeno
rallentato, il corso del processo secessionistica catalano? Assolutamente no.
Ed infatti, in risposta alle accuse sollevategli nei suoi confronti, Arturo Más
aveva rilanciato i propositi dello “scontro costituzionale” presentando un nuovo piano

Si rinvia a “Spagna: il governo boccia il referendum catalano” articolo di stampa disponibile al
seguente
link:https://www.lettera43.it/it/articoli/politica/2014/04/09/spagna-il-governo-boccia-ilreferendum-catalano/114480/
283 L. FROSINA, Dopo la consultazione popolare del 9 novembre (9-N) quali scenari si aprono per il
futuro politico della Catalogna?, in Nomos: quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale, n.3, 2014, p. 1-15
282
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operativo: la c.d. hoja de ruta. Ovvero, scioglimento anticipato del Parlamento catalano
ed indizione di nuove elezioni, con presentazione del fronte secessionista congiunto
in una lista unica (denominata Junt pel sí), al fine di predisporre un’azione congiunta
circa il processo di creazione dello Stato della Catalogna284.
Il 27 settembre 2015, dunque, venivano celebrate nuove elezioni alle quali i
partiti secessionisti, come già anticipato, si erano raggruppati tutti nella lista Junt pel
sí, con esclusione del solo partito Candidatura di Unità Popolare (CUP). Tale lista
unificata trionferà con la maggioranza assoluta dei seggi, senza tuttavia conseguire
quella relativa ai voti (con Junt pel si al 39,9% e la CUP al 8,2%, il blocco secessionista
aveva raggiunto la percentuale complessiva del 48%), con conseguente difformità
rispetto ai risultati e gli auspici derivanti dagli esiti delle consultazioni popolari dell’anno
precedente285. Al termine dei tre mesi di negoziazioni, la nuova maggioranza
parlamentare eleggeva Carles Puidgemont, ex sindaco della città di Girona, in qualità
di Presidente della Generalitat.
Ebbene, nel ristretto arco temporale intercorrente fra il 20 gennaio 2016, giorno
della seduta parlamentare di elezione di Puidgemont, ed il 1º ottobre 2017, la storica
data in cui verrà realizzato il controverso referendum sull’indipendenza della
Catalogna, le tensioni scaturenti dal conflitto istituzionale catalano raggiungeranno
livelli di ostilità tali da tramutarsi - in taluni casi - in autentici scontri fra la società civile
e le forze dell’ordine, quasi al limite di una “rivoluzione civile” 286. Sul piano politico,
infatti, in tale lasso di tempo sia le istituzioni catalane che gli organi costituzionali
centrali (su tutti, il Gobierno di Rajoy e il Tribunal Constitucional) si scontreranno sulla
base delle rispettive prerogative: ovvero, rispettivamente attraverso l’adozione di
Risoluzioni parlamentarie o di decreti; nonché, dall’altra parte, attraverso la
promozione di ricorsi e la deliberazione delle relative sentenze di incostituzionalità287.
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L. FROSINA, Profili giuridici e aspetti problematici, op. cit, p. 1 - 37
Si rinvia per una completa ricostruzione delle votazioni del 27 settembre a G. FERRAIUOLO, 27
settembre 2015: le elezioni “plebiscitarie” di Catalogna, Federalismi.it, n. 18/2015, p. 1-13
286 Sull’evocazione di un tale fase, per quanto fortunatamente remota, si rinvia all’articolo giornalistico
di L. ANDRAGHETTI, Catalogna, perché la Spagna rischia la Guerra civile, disponibile al seguente link:
https://www.lettera43.it/it/articoli/mondo/2017/10/23/catalogna-perche-la-spagna-rischia-la-guerracivile/214900/
287 Per una completa ed esauriente disamina del conflitto istituzionale catalano nel biennio 2015-2017
si rinvia a L. FROSINA, Profili giuridici e aspetti problematici, op. cit, p. 1 - 37
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Con la Risoluzione 1/XI “sobre el inicio del proceso político en Cataluña como
consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015”, i gruppi
parlamentari di maggioranza iniziavano a sviluppare gradualmente un piano d’azione
orientato a concretizzare il progetto di una Catalogna sovrana ed indipendente;
nondimeno, il Tribunal Constitucional (con la sentenza 259/2015) dichiarava
tempestivamente incostituzionale la detta Risoluzione, motivandola anzitutto sui
principi del primato della Costituzione e dell’ordine democratico costituzionale
spagnolo. Il Parlamento catalano, insensibile ai moniti del Tribunal, adottava in seguito
la Risoluzione n. 263/XI “Por la que se ratifican el Informe y las Conclusiones de la
Comisión de Estudio del Proceso Constituyente” nonché la n. 306/XI “Sobre la
orientación política general del Gobierno de la Generalidad”. Con queste due
Risoluzioni, il Parlamento catalano regolamentava il processo costituente che sarebbe
dovuto susseguire innanzi all’esito favorevole di una consultazione referendaria,
anch’essa oggetto di un’apposita disciplina. Anche tali Risoluzioni verranno ad essere
oggetto di due pronunce del Tribunal Constitucional (la n. 170/2016, nonché la n.
24/2017), nelle quali ribadiva il suo fermo orientamento circa l’unico percorso
legittimamente esperibile dalle istituzioni catalane: ovvero, quello relativo ad un
processo di revisione costituzionale.
Dopodiché, subentrano gli avvenimenti principali degli ultimi diciotto mesi,
probabilmente già noti a tutti stante la rilevante sfera mediatica che hanno ricevuto.
Tutto ha inizio con l’annuncio del 9 giugno del Presidente catalano Puidgemont, che,
disconoscendo qualsiasi autorità circa le decisioni pronunciate dal Tribunal
Constitucional,

ufficializzava

la

celebrazione

di

un

referendum

vincolante

sull’indipedenza della Catalogna per il prossimo 1º ottobre (2017). A seguire, tra il 6
ed il 7 settembre 2017 il Parlamento catalano approvava la “Legge sul referendum di
autodeterminazione vincolante per l’indipendenza della Catalogna” (L. 19/2017)
attraverso cui si rievocava il famoso “derecho a decidir”, sempre nei medesimi termini
di prerogativa del popolo catalano in quanto riconosciuto come soggetto politico
sovrano. Dopodiché, sempre nei giorni summenzionati, ratificava la “Legge sulla
transitorietà e la fondazione giuridica della Repubblica” (L. 20/2017), la quale avrebbe
dovuto costituire la base giuridica nel processo di transizione verso la costruzione dello
Stato indipendente della Catalogna. Altresì, tali leggi (rinominate anche come Ley de
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desconexion) erano state affiancate allo stesso tempo da due ulteriori decreti (il n.
139/2017, ed il n.140/2017), in quanto indirizzati a regolamentare la realizzazione e
l’organizzazione della consultazione referendaria.
Tuttavia, è doveroso precisare che tale “pacchetto normativo” non solo aveva
violato indubbiamente il quadro giudico costituzionale dell’ordinamento spagnolo
(come puntualmente confermato dal Tribunal Constitucional con le sentenze n.
114/2017 e 124/2017), bensì era anche stato approvato in violazione dello stesso
Regolamento parlamentare catalano. Infatti, nello specifico i gruppi parlamentari del
fronte secessionista avevano approvato tali atti legislativi in termini eccessivamente
stringenti sulla base del disposto di cui all’art. 83.3 del Regolamento 288, eludendo
dunque alcune obbligatorie fasi del procedimento legislativo ordinario289,

2.F

1 OTTOBRE 2017-27 OTTOBRE 2017: VENTISETTE INFUOCATI

GIORNI PER LE ISTITUZIONI ED IL POPOLO CATALANO

Ciò nonostante, seppur in un clima di accesa tensione per effetto sia delle ultime
pronunce del Tribunal Constitucional evocative dell’accusa di “grave attentato allo
Stato di diritto democratico e sociale”, che dai moniti del Governo centrale di Madrid di
applicazione dell’art. 155 Cost., il 1º ottobre teneva ugualmente luogo il referendum
sull’indipendenza della Catalogna290.
Una consultazione avvenuta in un contesto dominato da incertezze, disordini,
sequestri e perquisizioni delle sedi elettorali, sovente generati altresì in scontri tra le
forze dell’ordine e la società civile catalana. Il sequestro delle urne operato dalla
Guardia Civil su disposto giudiziario, nonché la decisione della Generalitat a poche ore
dalla consultazione di concordare la possibilità di voto in un qualsiasi collegio elettorale
(il c.d. censo elettorale universale), oltre alla totale assenza di un qualsiasi controllo di
288

Art. 83.3 del Regolamento del Parlamento catalano:
“El orden del día del Pleno puede ser alterado si este lo acuerda, a propuesta del presidente o a petición
de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros del Par- lamento, así como cuando
es de obligación en cumplimiento de una ley. Si debe incluirse un asunto, este debe haber cumplido los
trámites reglamentarios que lo permiten, salvo acuerdo explícito en sentido opuesto, adoptado por
mayoría absoluta”.
289 Per una completa disamina della procedura seguita dai gruppi parlamentari del fronte indipendentista
si rinvia a L. FROSINA, Profili giuridici e aspetti problematici, op. cit, p. 1 - 37
290 L. FROSINA, La deriva della Catalogna verso la secessione unilaterale e l’applicazione dell’art. 155
Cost., in Nomos: le attualità nel diritto, n. 3/2017, p. 1 - 20
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regolarità circa il corretto svolgimento referendario, rappresentato un complesso di
circostanze sintomatiche di una situazione a dir poco irreale in uno Stato di diritto come
quello spagnolo. Era indubbio che tutte queste ed altre anomalie, oltre all’assenza di
un qualsiasi rispetto dell’ordine giuridico costituzionale, avevano compromesso il reale
valore delle risultanze referendarie, le quali avevano decretato la vittoria del fronte
indipendentista con il 90% dei voti (la cui partecipazione si era attestata intorno al
43%291). Cionondimeno, la Generalitat diramava trionfante i dati sopra esposti, e, nella
giornata del 27 ottobre 2017, il Parlamento catalano deliberava la dichiarazione
unilaterale di indipendenza292, proclamando la nascita della Repubblica catalana (con
l’entrata in vigore della legge n. 20/2017)293.

2.G

DALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 155 COST. ALL’ULTIMA ED

ATTUALE FASE DELLA QUESTIONE CATALANA
Rispetto a tali di atti di insubordinazione e rottura dell’ordine costituzionale, qual
era stata la reazione del Governo centrale guidato da Rajoy?
Anzitutto, è doveroso precisare fin da ora che la linea d’azione intrapresa
dall’esecutivo di Madrid, che si concluderà con l’applicazione dell’art. 155 Cost.294, era
stata appoggiata con un ampio consenso delle Cortes Generales, con conseguente
appoggio e co-responsabilità anche delle forze parlamentari di opposizione.

291

Per una stima ufficiale degli esiti referendari si rinvia al seguente link della Generalitat de Catalunya:
https://web.archive.org/web/20171006212613/http://www.govern.cat/pres_gov/govern/ca/monografics/
303541/govern-trasllada-resultats-definitius-referendum-l1-doctubre-parlament-catalunya.html
292 Per una lettura della Dichiarazione di Indipendenza catalana si rinvia al seguente link:
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=34928&dpath=document&dfile=131020170715
36.pdf&content=Dichiarazione%2Bdi%2Bindipendenza%2Bdella%2BCatalogna%2B%2D%2Bstati%2
Beuropei%2B%2D%2Bdocumentazione%2B%2D%2B
293 T. DE LA QUADRA-SALCEDO Y FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Un nuovo escenario, in El Cronista
del Estado Social y Democratico de Derecho, n. 71 – 72, 2018, p. 98 - 101
294 L. FERRARO, Un nuovo governo autonomico e la fine della coercizione statale in Cataluña: un
consuntivo sull’art.155 della Costituzione spagnola, Federalismi.it, n. 17/2018, p. 1-29
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Anticipata dunque l’inedita applicazione dell’art. 155 Cost.295, cosa e quali effetti
da esso sarebbero derivati?296
Ebbene, tale articolo legittimerebbe (purché con approvazione a maggioranza
assoluta del Senato) un intervento diretto e forzoso dell’esecutivo centrale, se e
qualora una Comunità autonoma dovesse con le proprie azioni attentare o
pregiudicare l’interesse generale di Stato297. Ed infatti, circa il caso catalano, il
Governo centrale, ritenendo sussistenti i presupposti per la sua applicazione, aveva
sulla base di quanto disposto dall’articolo adottato una serie di decreti: ovvero, la
destituzione dei membri della Generalitat catalana e la loro temporanea sostituzione
con rappresentanti del governo centrale; la chiusura di innumerevoli uffici e sedi
governativi catalani; lo scioglimento del Parlamento catalano, nonché la convocazione
di nuove elezioni per la data del 21 dicembre 2017.
Altresì, affiancate a queste straordinarie decisioni di natura politica, sotto il
profilo giudiziario erano state diramate delle competenti autorità ordinanze con le quali
era stata disposta (con l’accusa di sedizione e ribellione) la detenzione cautelare nei
confronti di Jordi Sánchez e Jordi Cuixart (rispetto i due leader delle più importanti
associazioni civili indipendentiste). A seguire, si erano aggiunte altre ed ulteriori misure
restrittive della libertà personale anche nei confronti di altre rilevanti figure della
destituita Generalitat catalana (ai quali, oltre all’accusa di sedizione, veniva contestato

295

Art. 155 della Costituzione spagnola
“1. Ove la Comunità Autonoma non ottemperi agli obblighi imposti dalla Costituzione o dalle altre leggi,
o si comporti in modo da attentare gravemente agli interessi generali della Spagna, il Governo, previa
richiesta al Presidente della Comunità Autonoma e, ove questa sia disattesa con l’approvazione della
maggioranza assoluta del Senato, potrà prendere le misure necessarie per obbligarla all’adempimento
forzato di tali obblighi o per la protezione di detti interessi.
2. Il Governo potrà dare istruzioni a tutte le Autorità delle Comunità Autonome per l’esecuzione delle
misure previste nel comma precedente”.
296 La compatibilità degli effetti scaturenti dall’applicazione dell’art. 155 con il principio democratico
erano già stati oggetto in precedenza, seppur trasversalmente, di alcune pronunce del Tribunal
Constitucional con le rispettivamente con la Sent. n. 215/2014 e le più remote n. 49/1888 e n. 27/1987.
Con la prima di queste sentenze richiamate, il Tribunal Constitucional procedeva a definire l’articolo in
questione come uno dei precetti costituzionali strettamente relazionati al fondamentale principio di unità
e di supremazia degli interessi della nazione spagnola; mentre con le altre due sentenze lo definiva
come un mezzo straordinario di coercizione applicabile nel contesto di situazioni eccezionali e di
rilevante gravità.
297 Rispetto al rapporto sussistente tra l’interesse generale di Stato e l’applicazione dell’art. 155 Cost. si
rinvia a D. CAMONI, La coercizione statale nei confronti delle Comunidades autónomas: spunti di
riflessione a partire dalla “questione catalana”, in Rivista di Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 3,
2018, p. 529-558; oppure anche T. DE LA QUADRA-SALCEDO Y FERNÁNDEZ DEL CASTILLO,
Reflexiones sobre el artículo 155 de la constitucion y la proteccion del interés general de españa, in
Revista española de derecho administrativo, n. 191, 2018, p. 25 - 76
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anche il reato di ribellione nonché quello malversazione di fondi pubblici in relazione
all’organizzazione del referendum).
Alle elezioni del 21 dicembre 2017, oltre all’inaspettata affermazione del Partito
centrista anti-indipendenza Ciudadanos (prima forza politica del Parlamento catalano
con il 25,35% dei voti), il blocco politico indipendentista (ovvero, JuntsxCat, Erc e
CUP), conservava la maggioranza assoluta dei seggi parlamentari, ottenendo 70 seggi
sui 135 totali (con un complessivo 47.5% di voti). Altresì, per la prima volta il Partito
Popular, stante un misero 4% di voti, non riusciva a conseguire un numero di voti
sufficiente per la formazione di un gruppo parlamentare. Dunque, la strategia d’azione
adottata dal governo centrale di Madrid subiva una netta bocciatura da parte
dell’elettorato catalano. Infatti, non solo il blocco parlamentare secessionista aveva
mantenuto la maggioranza assoluta, bensì tutto coloro opposti alle istanze di
autodeterminazione avevano preferito tuttavia appoggiare la linea politica di
Ciudadanos.
Infine, per quel che concerne l’anno 2018, qualche criticità aveva sollevato la
questione relativa all’elezione del nuovo Presidente della Generalitat catalana, in
quanto i gruppi parlamentari secessionisti avevano continuato ad insistere sulla
designazione a distanza dell’ex Presidente destituito Puidgemont (tuttora in esilio in
Belgio). Tuttavia, tale possibilità rilevava sotto un profilo di legalità costituzionale
alcune complessità e contraddizioni298. Infatti, da un lato i sostenitori del blocco
secessionista avevano ipotizzato la legittimità dell’investitura di Puidgemont
fondandola sulla circostanza di una presenza telematica o per delega (in quanto né lo
Statuto né il Regolamento richiedono per esplicito il requisito della “presenza fisica”);
nondimeno, dall’altro lato, l’esecutivo di Madrid minacciava nuovamente una
(ri)attivazione dell’art. 155 Cost. Altresì, a conferma dell’impossibilità di procedere
tramite un’investitura a distanza, il Tribunal Constitucional (con ordinanza n.
492/2018299) aveva specificato che ai fini della legittima designazione del Presidente
catalano è requisito indefettibile la “presenza fisica” del candidato. Dunque, sottratto
ogni dubbio circa le condizioni procedimentali per la nomina presidenziale, il 10 maggio

M. CECILI, Spagna: L’investitura impossibile del Presidente della Generalitat catalana. Cronaca di
una crisi istituzionale, in Forumcostituzionale.it, 2018, p. 1-8
299Per
una
lettura
completa
dell’ordinanza
si
rinvia
al
seguente
link:
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_005/2018-492ATC.pdf
298
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2018 lo stesso Puidgemont, rinunciando alla propria investitura300, proponeva come
nuovo candidato il deputato Quim Torra. E costui, nella seduta parlamentare del 14
maggio 2018, diventava il nuovo Presidente della Generalitat catalana.
Un evento inatteso, soprattutto per la resistenza alle accuse di corruzione che
da anni circondavano il Partido Popular, si era consumato il 1º giugno 2018. In quella
data Mariano Rajoy veniva infatti sfiduciato dal Parlamento spagnolo sulla base di una
mozione di sfiducia costruttiva301 (prima mozione di sfiducia costruttiva approvata
dall’entrata in vigore della Costituzione del 1978302) presentata dal segretario del
Partito socialista, Pedro Sánchez, il quale veniva nominato nuovo primo ministro
dell’esecutivo di Madrid303.
In un primo momento, anche sulla base di alcune aperture del neo Presidente
Sánchez circa l’irrisolta questione catalana (tra le quali, l’ipotetica possibilità di
riconoscere un referendum di indipendenza tramite una pregressa revisione
costituzionale304), era sembrato che un nuovo clima potesse avviarsi tra le istituzioni
catalane e quelle di Madrid. Tuttavia, anche in relazione alla battuta d’arresto subita
dal Partito socialista alle recenti elezioni andaluse (tra le cui cause del fallimento,
taluno aveva avanzato anche un atteggiamento ritenuto troppo accondiscendente
rispetto alle istanze dei partiti catalani305), i toni tra le istituzioni interessate avevano
ripresero a riaccendersi. A tale punto, che in data 13 febbraio 2019 i membri
parlamentari del fronte indipendentista catalano sottraevano il loro appoggio esterno
al Governo di minoranza socialista durante l’iter di approvazione della Legge di

300

Per una lettura della lettera inviata da Puidgemont con la quale rinunciava alla nuova nomina quale
Presidente della Generalitat in favore della designazione di Quim Torra si rinvia al seguente link:
https://www.lavanguardia.com/politica/20180510/443477797170/puigdemont-elige-quim-torracandidato-presidencia-generalitat.html
301 F. LONGO, La sfiducia costruttiva in Spagna: regole e regolarità nella forma di governo parlamentare,
a partire dall’avvicendamento Rajoy-Sánchez, in DPCEonline, n. 4/2018, p. 1267 – 1273; oppure anche
C. VIDAL PRADO, Sfiducia costruttiva in Spagna?, in DPCEonline, n. 4/2018, p. 1263 - 1266
302 R. BLANCO VALDÉS, Spagna: La fine della stabilità? Cambiamenti del sistema partitico e della
forma di governo, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 2, 2018, p. 349-378
303 L. FROSINA, Da Rajoy a Sánchez. La rivalutazione dell’isituto della sfiducia costruttiva nella forma
di governo parlamentare spagnola, in Nomos: le attualità nel diritto, n. 2/2018, p. 1- 21
304 Per queste ed altre riflessioni rilasciate dal Presidente Sánchez si rinvia al seguente articolo di
2
stampa “Pedro Sánchez: La solución también tiene que pasar por el referéndum de la sociedad
catalana” disponibile al link: https://www.eleconomista.es/politica/noticias/9601036/12/18/PedroSanchez-La-solucion-tambien-tiene-que-pasar-por-el-referendum-de-la-sociedad-catalana.html
305 Le elezioni in Andalusia commentate dalla stampa spagnola, articolo giornalistico in Internazionale.it,
disponibile al link: https://www.internazionale.it/bloc-notes/2018/12/03/elezioni-andalusia-stampaspagnola
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bilancio306, determinando conseguentemente le dimissioni di quest’ultimo e la
convocazione di nuove elezioni nazionali (le terze in meno di due anni) al 28 aprile
2019.

3.

LE ISTANZE SECESSIONISTE CATALANE: SE E QUANTO SONO

OGGETTIVAMENTE LEGITTIME
“Una lingua, un popolo, una bandiera e, di conseguenza, una Nazione” 307.
Questo motto che gli indipendentisti sono soliti ad invocare è sufficiente per tradurre
in diritto quella che per lunghe decadi era sempre stata un mero ideale. E difatti il
derecho a decidir, così tanto caro alle forze politiche catalane secessioniste, ha
rappresentato proprio questo: ovvero, la pretesa giuridica attraverso cui realizzare
l’agognato sogno di una Catalogna libera, sovrana ed indipendente

308.

Le problematiche relative alla fondatezza o meno del riconoscimento di un tale
diritto nei confronti del popolo catalano, presuppongono la risoluzione di determinati
quesiti: 1. Cosa determina il c.d. derecho a decidir? Su quali basi giuridiche le istituzioni
catalane hanno ritenuto di soddisfare l’attuazione legittima di tale diritto? Ed infine, la
questione catalana è e rimane una prerogativa esclusivamente interna, o ha
giustificato anche una dimensione internazionale?
In risposta al primo dei quesiti sopra esposti, la nozione “derecho a decidir” si
associa tradizionalmente al principio di autodeterminazione, in quanto i contenuti e gli
effetti espressi da ambedue i diritti sarebbero in apparenza pressoché medesimi 309.

306 Il parlamento spagnolo ha bocciato la legge di bilancio del governo Sánchez, articolo
3
giornalistico in IlPost.it disponibile al link: https://www.ilpost.it/2019/02/13/sanchez-legge-bilancioelezioni-spagna/
307 Ebbene, per i fautori della national self-determination theory questi elementi sarebbero sufficienti ai
fini del riconoscimento ed esercizio del c.d. “diritto di secessione”. Per un ulteriore approfondimento si
rinvia a C. MARGIOTTA, L’ultimo diritto: Profili storici e teorici della secessione, Il Mulino, 2005, p. 211213
308 F. BILANCIA, Il “derecho a decidir” catalano nel quadro della democrazia costituzionale, in Le
istituzioni del federalismo, 2014, p. 985-997
309 Secondo alcuni invero tale assonanza non rappresenterebbe una qualificazione giuridicamente
corretta, in quanto, mentre il concetto di autodeterminazione viene preceduto da una decisione di tipo
collettivo, viceversa, il diritto a decidere sarebbe più legato alla nozione di sovranità, e pertanto
concernente rispetto a tutte quelle questioni che rientrano nell’ambito di applicazione della sovranità
nazionale. Dunque, secondo il giudizio dell’autore il vero nocciolo del problema non sarebbe tanto legato
all’effettivo riconoscimento del c.d. “derecho a decidir”, in quanto costituzionalmente è riconosciuto che
una Comunidad autónoma possa esprimere il proprio parere su questioni relazionate con la sovranità
nazionale, quanto semmai è dubbio –anzi incostituzionale secondo il parere espresso più volte dal
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Dunque, per quel concerne la questione catalana, si è preferito adottare la prima delle
due terminologie richiamate310 per evocare un concetto apparentemente nuovo, privo
di quella autorevole tradizione giuridica, culturale e simbolica che personifica il diritto
di autodeterminazione. Cionondimeno, se da una parte è vero che i risultati finali
sarebbero gli stessi; dall’altra parte il derecho a decidir potrebbe raffigurarsi come una
specificazione dell’autodeterminazione311, in quanto, a differenza di quest’ultimo,
garantirebbe un processo di secessione anche laddove non vi sia un popolo governato
da una forza coloniale o costretto a subire discriminazioni etnico-culturali312. Dunque,
un’ipotetica secessione come quella eventualmente catalana si svilupperebbe in un
quadro politico e giuridico, nonché anche sociale, diversificato rispetto a quanto
verificatosi in Kosovo313, in quanto eventualmente avverrebbe “all’interno di uno
contesto democratico, caratterizzati dalla presenza di una minoranza nazionale, senza
che venga in rilievo la liberazione dal giogo coloniale, propria dei fenomeni di
autodeterminazione”314.
Infatti, a differenza del diritto all’autodeterminazione (quest’ultimo riconosciuto
dal diritto internazionale per la prima volta nella risoluzione ONU n. 1625/XXV del 1970
Tribunal Constitucional- se possa riconoscersi la Catalogna quale soggetto politico con potere
decisionale, con sovranità. Si rinvia ad A. ABAT I NINET, Il futuro politico della Catalogna, in
Federalismi.it., n. 22/2014, p. 35-49
310 Oltre alle prime generiche affermazioni del derecho a decidir contenute in alcune Risoluzioni del
Parlamento catalano del 1989, progressivamente tale diritto ha assunto sempre più una maggior
concretezza fino ad essere invocato, quale presupposto principale rispetto alle manifestate istanze
indipendentiste, nelle Risoluzioni 742/IX del settembre 2012 e 5/X del gennaio 2013.
311 J. TUDELA ARANDA, El derecho a decidir y el principio democático, in UNED. Teoría y Realidad
Constitucional, n. 37, 2016, p. 477-497
312 Il diritto di secessione, in quanto diritto naturale, sarebbe secondo la dottrina giusnaturalista
connotato dai caratteri di inalienabilità ed indisponibilità. Tuttavia, secondo alcuni autori sovente il
richiamo a tale aspirazione giuridica rappresenterebbe più un mezzo che il fine ultimo effettivamente
prefissato, in quanto specialmente finalizzato, attraverso moniti da parte di un determinato gruppo
territoriale ad istanze secessioniste, a pretendere modifiche o revisioni costituzionali dell’ordinamento
giuridico in un’ottica federalista. Così si esprimono A. BARBERA e G. MIGLIO, Federalismo e
secessione: un dialogo, Ed. Mondadori, 1997, p. 173 e ss.;
313 Il diritto internazionale accoglie questa interpretazione del concetto di “derecho a decidir” inteso quale
attuazione del principio di autodeterminazione dei popoli. Ovvero, apre alla possibilità di legittimare una
secessione in situazioni di ingiustizia, anche laddove non sussiste una forza coloniale. Questa è la linea
sviluppata nella Dichiarazione dell’Assemblea delle Nazioni Unite del 9 novembre 1995, che condiziona
il rispetto dell’integrità territoriale degli Stati all’esistenza di governi che rappresentino la popolazione
senza discriminazioni di nessun tipo. Così V. FERRERES COMELLA, Cataluña y el derecho a decidir,
in UNED. Teoría y Realidad Constitucional, n. 37, 2016, p. 461-675; per un raffronto nel merito tra la
questione catalana ed il caso sul Kosovo si rinvia a F. SERVEGNINI, Spagna: può̀ il caso catalano
essere assimilato al caso Kosovo? Suggestioni e difficoltà, in Forum Quaderni Costituzionale, n. 7/2018,
p. 1-10
314 L. CAPPUCCIO, Introduzione. La lunga e accidentata marcia della Catalogna verso una
consultazione popolare sull’indipendenza, in Federalismi.it, 2014, p. 3-33
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intitolata “Dichiarazione di principi sulle relazioni amichevoli tra gli Stati”), il derecho a
decidir continua ad essere un concetto inesistente per l’ordine giuridico internazionale,
non contemplato né in nessun testo giuridico né quantomeno in alcuna
dichiarazione315. Cionondimeno, seppur privo di alcuna base legale riconosciuta dalla
comunità internazionale, tale diritto è stato gradualmente introdotto nell’ambito del
processo catalano assumendo contenuti assimilabili, come sopra anticipato, a quelli
specifici dell’autodeterminazione dei popoli oppressi. Altresì, se “en definitiva, pues, el
derecho a decidir es el derecho de los ciudadanos a decidir acerca de la secesión”316,
si evidenzierebbe che, in adesione dunque alla teoria avanzata da alcuni studiosi, “el
derecho a decidir de los ciudadanos no sería sino la consecuencia natural del principio
democrático”317.
Nello specifico, il derecho a decidir è emerso in modo solenne soprattutto con
la Risoluzione 5/X del 23 gennaio 2013, che già dalla sua denominazione
(“Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña“) ha
profetizzato la centralità del binomio “derecho a decidir - sovranità” quale presupposto
fondamentale nell’ambito del processo costituente di uno Stato catalano indipendente.
Dunque, le istituzioni catalane, col fine di legittimare un processo secessionista da essi
qualificato come democratico, hanno tentato di riconoscere, tramite occasionale
ricorso alle consultazioni referendarie, la sussistenza del derecho a decirir al popolo
catalano, non senza prima dichiarare quest’ultimo soggetto giuridico e sovrano 318.
Nondimeno, stante la frattura dell’assetto costituzionale che solo il mero esercizio di
voto avrebbe comportato, tale binomio per poter essere ritenuto legittimo avrebbe
dovuto essere giustificato quantomeno sulla base del principio democratico, in quanto
quest’ultimo ancorato su basi giuridiche giusnaturalistiche. Ed infatti, “el derecho a
decidir de los ciudadanos no sería sino la consecuencia natural del principio
democrático [… in quanto il derecho a decidir] es el ejercicio supremo de la
democracia, la vía a través de la cual un pueblo puede hacer realidad un destino. No
importa si no existe marco jurídico legal o político para su ejercicio”319. Dunque, in
considerazione di tutto ciò ne deriva la conseguenza più rilevante della forza giuridica
315

J. TUDELA ARANDA, El derecho a decider, op. cit, p. 477 - 497
V. FERRERES COMELLA, Cataluña y el derecho, op. cit., p. 462
317 J. TUDELA ARANDA, El derecho a decider, op. cit, p. 479
318 BILANCIA Francesco, Il derecho a decidir catalano, op. cit., p. 992-993
319 J. TUDELA ARANDA, El derecho a decider, op. cit, p. 479-482
316
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del principio democratico: ovvero, quella di poter sovrastare il principio di legalità320.
Una relazione quella intercorrente fra il principio di legalità e quello democratico che
sul proprio bilanciamento si sono sviluppati le attuali forme di Stato a democrazia
pluralista321, in quanto la regola della maggioranza deve sempre essere conformata
da norme a loro volta garanti dei diritti delle minoranze. Ed è proprio in relazione a
quest’ultimo aspetto che la recente strategia catalana di rottura dell’ordine giuridico
costituzionale non ha rinvenuto alcun appoggio esterno dalla comunità internazionale.
Questo perché, in uno Stato sociale e democratico di diritto come quello spagnolo 322,
al cui interno i principi di uguaglianza e di non discriminazione di tutti i suoi membri
rappresentano capisaldi dell’ordine costituzionale, il piano di secessione catalano
avrebbe dovuto necessariamente orientarsi per la promozione di una fase di
negoziazioni e trattative con il Governo centrale di Madrid. D’altronde, come accennato
in precedenza, lo stesso Tribunal Constitucional aveva già segnalato il cammino
costituzionale

attraverso

cui

introdurre

legittimamente

un’ipotetica

istanza

secessionista, e costui implicava necessariamente l’avvio di un processo di revisionale
costituzionale. Solamente che, il blocco politico favorevole all’indipendenza, convinto
di rappresentare la volontà univoca del popolo catalano323 (quando, invece, è doveroso
rammentare che nelle ultime elezioni disputate mai il fronte secessionista è riuscito a
raggiungere neppure la maggioranza assoluta dei voti), ha optato per uno scontro a
viso aperto con il principio di legalità.

Per un’analisi esaustiva sul rapporto tra il principio democratico e i principi caratteristici dello Stato
di diritto si rinvia a J. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Principio democrático y derecho a decidir, in REAF, n. 19,
2014, p. 211-233
321 R. BIN – G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Ed. Giappichelli, ediz. 19, 2018, p. 53 - 58
322 X. PONS RAFOLS, Legalidad internacional y derecho, op. cit., p. 86
323 S. CECCANTI, Catalogna e Spagna al momento senza uscita, in DPCEonline, n. 4/2017, p. 825827; oppure anche si rinvia a R. BLANCO VALDES, La rebelión del nacionalismo catalán provoca en
España una gravísima crisis política y constitucional, in DPCEonline, n. 3/2017, p. 441-447, il quale si
interroga se, “más allá de su rotunda e indiscutible ilegalidad y falta de legitimidad ¿puede adoptarse
una decisión de tal envergadura con el voto a favor del 38% del pueblo catalán con derecho a voto?”;
altresì, oltre al requisito di una maggioranza chiara rispetto alla scelta di secessione, lo studioso J. RUIZ
SOROA, Regular la secesión, in Cuadernos de Alzate, n. 46-47, 2013, p. 196-197, il quale, sintetizzando
la dottrina internazionale prevalente in materia, aveva sviluppato ulteriori cinque presupposti per un
riconoscimento dell’atto di secessione: ovvero, a. secessione quale extrema ratio; b. sussistenza di una
incondizionata e costante volontà di secessione nel tempo; c. tutela delle posizioni di coloro all’interno
della comunità secessionista siano contrari alla stessa; insussistenza del diritto a succedere,
sussistenza di un diritto a dialogare sulla stessa senza pregiudizio degli eventuali esiti; ed infine, tutela
del principio democratico anche rispetto ai cittadini pregiudicati.
320
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Ed invero, qual era stata la posizione della comunità internazionale (nonché
specie quella dell’Unione Europea) rispetto alla questione catalana? A tale proposito,
nonostante gli auspici di tutto il blocco secessionista circa un graduale e condiviso
riconoscimento nei confronti della neonata Repubblica catalana (all’indomani della
Dichiarazione di indipedenza), l’Unione Europea in testa, nonché seguita dagli stessi
Stati che la compongono, ha mantenuto una posizione di assoluta non interferenza,
motivandola sulla circostanza che tale questione rappresenta un fatto esclusivamente
interno al quadro costituzionale spagnolo. Ed infatti, questa linea di pensiero trova
formale conferma nel disposto di cui all’art. 4.2 TUE nel quale si statuisce che “l’Unione
rispetta l’eguaglianza dei suoi Stati membri davanti ai Trattati e la loro identità̀
nazionale, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale”, in quanto
vi include altresì anche il sistema delle autonomie locali e regionali 324. Dunque,
appellandosi anche alla portata normativa degli stessi Trattati, l’Unione Europea ha
tenuto irrevocabile il proprio disinteresse rispetto alle vicende ed ai proclami dello
stesso Puidgemont, presidente destituito tuttora costretto all’esilio in uno Stato terzo.
Tuttavia, alcuni studiosi325 hanno considerato che l’assenza di alcuna
disposizione nei Trattati circa il derecho a decidir manifestato da nazioni senza Stato
all’interno dell’UE potrebbe all’opposto tradursi in riconoscimento del detto diritto, in
quanto l’UE come tutti i suoi Stati membri, si “fonda sui valori del rispetto della dignità
umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del
rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.
Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal
pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà
e dalla parità tra donne e uomini” (art. 2 TUE). Pertanto, stante l’assenza di una
disposizione limitativa in tale senso, né le istituzioni politiche spagnole né quelle
europee possono invocare alcun diritto per limitare il diritto di auto-determinazione dei
popoli all’interno dell’UE. Una considerazione dai toni e contenuti forti, che tuttavia non
ravvisa alcuna effettiva contro argomentazione a tale proposito326.
T. CERRUTI, Istanze indipendentiste nell’Unione Europea, in Associazione Italiana dei
Costituzionalisti, n. 3, 2015, p. 1-11
325 Si rinvia a N. LEVRAT –S. ANTUNES –G. TOUSSEAU –P. WILLIAMS, The Legitimacy of Catalonia’s
Exercise of its Right to Decide, 2017, p. 96 disponibile al seguente link:
https://ssrn.com/abstract=3078292
326 G. POGGESCHI, La Catalogna: fra voglia di secessione e sospensione dell’autonomia, in
Federalismi.it, n. 7/2018, p. 203 - 221
324
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Tutto ciò cosa ha determinato?
È innegabile che l’inerzia della comunità internazionale ha decretato
ufficialmente il fallimento di ogni processo costituente della neonata Repubblica
catalana. Eppure, nonostante la consapevolezza delle istituzioni catalane di aver agito
in violazione sia dell’unità costituzionale spagnola327 che del proprio Regolamento
interno parlamentare, ciò tuttavia non aveva tolto a loro la speranza di beneficiare di
un qualche forma di riconoscimento internazionale con la diramazione della
Dichiarazione di indipedenza. E ciò sul presupposto che, come affermato da
un’autorevole dottrina, una secessione anche se “illegittimamente dichiarata e per
questo privata di ogni effetto in ambito domestico (…) [potrebbe] comunque sviluppare
i suoi effetti, anche in termini giuridici, a livello internazionale quando trovi l’appoggio
e dunque il riconoscimento della comunità degli Stati sovrani”328.
In conclusione, nel qual caso in cui ipotetiche istanze di secessione siano
promosse all’interno di uno Stato democratico e di diritto (come, nel caso di specie, la
Spagna), alquanto remote saranno le probabilità che un’eventuale Dichiarazione
d’indipedenza possa godere di un qualche appoggio esterno, anche se invocata da
occasionali manifestazioni popolari329. Questo perché, in tali casi, a prevalere sarà
sempre e solo il principio di integrità del territorio nazionale rispetto alle istanze di
autodeterminazione dei popoli, in quanto in uno Stato a democrazia pluralista “the
people of such a State exercise the right of self-determination through their
participation in the government of the State on a basis of equality”330.
Dunque,

anche

alla

luce

degli

esiti

susseguenti

alla

Dichiarazione

d’indipendenza del 27 ottobre 2017, alla Generalit catalana sarebbe stato auspicabile
dunque seguire il percorso di revisione costituzionale indicatole in precedenza dal
Tribunal Constitucional.

327 D. FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, La unidad constitucional de España y el problema
4
catalán ante el Tribunal Constitucional, in Revista general de derecho administrativo, n. 48, 2018, p. 1
e ss.
328 A. MASTROMARINO, La dichiarazione d’indipedenza della Catalogna, in Osservatorio AIC:
Quadrimestrale di attualità costituzionale, n. 3, 2017, p. 539
329 X. PONS RAFOLS, Legalidad internacional y derecho, op. cit., p. 1 - 87
330 J. CRAWFORD, The Creation of States in International Law, in Oxford, II ed., 2007, p. 119
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4. L’UNICO MODELLO-GUIDA PERCORRIBILE331
Se si prende in riferimento l’arco temporale intercorrente tra la data di
pubblicazione della sentenza n. 31 del Tribunal Constitucional, ossia il 28 giugno 2010,
ed i giorni nostri, è indubbio constatare che un elemento è rimasto pressoché costante:
ovvero, la totale incapacità della classe politica spagnola (nella cui categoria si include
anche quella catalana) a realizzare alcuna forma di dialogo o compromesso
costruttivo. La mancanza di fiducia reciproca, l’indisponibilità a rinunciare a qualche
pretesa pur di risolvere lo stallo istituzionale, nonché l’evidente carenza di una qualche
capacità diplomatica di ambedue le parti interessate ha determinato un contesto
politico, giuridico e sociale incerto e ostile (talvolta sfociato in accuse e scontri civili e
giurisdizionali332)

con

evidenti

ripercussioni

sulla

stabilita

democratica

dell’ordinamento spagnolo333. Altresì, a dimostrazione del clima teso creatosi negli
ultimi anni in Spagna, è sufficiente rammentare le insinuazioni di alcuna dottrina circa
il ruolo di garante costituzionale che dovrebbe sempre assumere il Tribunal
Constitucional, accusato di favorire arbitrariamente l’indissolubilità del territorio
spagnolo disconoscendo dunque le istanze secessioniste evocate da una minoranza
linguistica334. Sennonché, il Tribunal con la sentenza n. 42/2014335 aveva indicato alle
istituzioni catalane quali erano le basi costituzionali per far introdurre l’istanza
secessionista legittimamente all’interno dell’aula parlamentare.
Come già anticipato in precedenza, il percorso indicato dal Tribunal
Constitucional si era modellato al parere consultivo espresso nel 1998 dalla Corte

“La decisione della Corte suprema canadese del 1995, resa per decidere come comportarsi nel caso
della reiterazione con esito positivo del referendum in Québec, avrebbe potuto e dovuto fornire una
guida”. In questi termini si è espresso un autorevole studioso come B. CARAVITA, La Catalogna di
fronte all’Europa, Federalismi.it, n. 19/2017, p. 4
332 A. MASTROMARINO, La dichiarazione d’indipedenza della Catalogna, op. cit. p. 534
333 L. FROSINA, Referèndum, autodeterminació y transitorietat jurídica. La sfida delle istituzioni catalane
all’indissolubile unità della nazione spagnola, in Nomos: le attualità nel diritto, n. 1/2017, p. 1 - 18
334 “(…) il TC in Spagna, nonostante la definizione legale di esso come organo di giurisdizione unico e
speciale, è chiaramente un organo ibrido politico-legale; quando le pronunce hanno un carattere
altamente politico, il TC gioca un ruolo decisivo per far pendere la bilancia a favore di alcuni specifici
interessi di partito (…)”. Un’affermazione dai contenuti forti che manifesta limpidamente il pensiero di
alcuni costituzionalisti sulla posizione rivestita dal Tribunal Constitucional come, nel caso di specie, A.
ABAT I NINET, Il futuro politico della Catalogna, op. cit., p. 37
335 Sentenza disponibile al seguente link: https://www.boe.es/boe/dias/2014/04/10/pdfs/BOE-A-20143885.pdf
331
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Suprema canadese (Reference Secession of Québec336), in quanto quest’ultima aveva
elaborato una dettagliata analisi giuridica circa la sussistenza del c.d. “diritto di
secessione” nell’ambito di un ordinamento giuridico democratico.
Dunque, rispetto al riconoscimento o meno di un diritto unilaterale del popolo
quebecchese alla secessione, la Corte Suprema canadese aveva anzitutto specificato
che il diritto costituzionale canadese, fondato su un complesso di norme scritte e su
principi radicati nella tradizione e nel constitutional common law, non poteva in nessun
modo riconoscere un tale diritto337. Cionondimeno, anche sulla circostanza che tali
istanze secessioniste si erano radicate nel tempo, aveva ravvisato alcune aperture,
affermando che la “Costituzione non deve essere una camicia di forza”338. E pertanto,
sulla base di alcuni principi fondamentali tipica di ogni Costituzione federale di diritto 339
(tra i quali, il principio democratico, del rule of law, nonché quello di tutela delle
minoranze), aveva sviluppato uno specifico obbligo di negoziare che il Governo
centrale avrebbe dovuto assolvere rispetto ad un’eventuale istanza secessionista 340.
Da tutto ciò ne sarebbe scaturito (in quanto non contemplata prima nella Costituzione
canadese), un doveroso e necessario processo di revisione costituzionale indirizzato
col fine di legittimare i propositi secessionisti. Infine, rispetto al ruolo di un referendum
nell’ambito di un processo secessionista, la Corte Suprema ne riconosceva anzitutto
la capacità intrinseca di assicurare nel concreto il principio democratico, in quanto
rappresentativo della volontà espressa dai cittadini della comunità interessata. Inoltre,
in secondo luogo, individuava nello strumento referendario l’indubbia capacità di
identificarsi come primo presupposto primario per aprire un’eventuale trattativa con il
governo centrale sul tema della secessione. Infatti, in caso di esito favorevole
all’istanza secessionista, sarebbe conseguito per le autorità politiche federali un
obbligo a negoziare con le istituzioni quebecchesi il processo di secessione341.

336

Reference
disponibile
al
seguente
link:
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scccsc/en/item/1643/index.do
337 L. FROSINA, Profili giuridici e aspetti problematici, op. cit., p. 1-37
338 I. RUGGIU, Referendum e secessione. L’appello al popolo per l’indipendenza in Scozia e in
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Catalogna, in Costituzionalismo.it, n. 2/2016, p. 71-102
339 Per un approfondimento sulla realtà costituzionale canadese si rinvia a E. MOSTACCI, The Canadian
constitutional history and its determinants, in DPCEonline, n. 1/2019, p. 625 - 642
340 X. EZEIZABARRENA, El caso de Québec ante la jurisdicción canadiense, in Quaderno Deusto de
Derechos Humanos, n. 90, 2017, p. 35-40
341 L. FROSINA, Profili giuridici e aspetti problematici, op. cit., p. 1-37
Revista de Direito Público Contemporâneo, Instituto de Estudios Constitucionales da Venezuela e Universidade Federal de
Rural do Rio de Janeiro do Brasil, a. 3, v. 1, n. 2, p. 266, julho/dezembro de 2019.

Revista de Direito Público Contemporâneo | Journal of Contemporary Public Law

Pertanto, il Tribunal Constitucional, aderendo in buona parte alla nota
Reference Secession of Quebec, ha voluto precisare che il derecho a decidir non può
e non deve essere equiparato ad un diritto di autodeterminazione non riconosciuto,
bensì deve tradursi in una mera aspirazione politica promossa dalle istituzioni catalane
e finalizzata unicamente ad avviare con gli organi centrali competenti un’ eventuale
processo di revisione costituzionale342. D’altronde, sul presupposto che la Costituzione
spagnola non contiene alcuna clausola di immodificabilità, tutte le proposte potrebbero
essere suscettibili di determinare un dibattito parlamentare343 idoneo a determinare un
procedimento di revisione costituzionale, al cui interno includere anche istanze
secessioniste manifestate da una Comunità autonoma storica come quella catalana.
Altresì, al fine di evitare che l’esito referendario possa essere conseguenza di
circostanze occasionali, sarebbe ragionevole associare al termine del processo di
revisione costituzionale un’ulteriore referendum sempre sul medesimo quesito
secessionista. Nel seguente modo, associando a tale strumento democratico il fattore
tempo, si assicurerebbe che un evento così traumatico e destabilizzante come la
secessione sia garantito da una stabile e costante maggioranza. Infine, la proiezione
nel tempo del risultato non solo offrirebbe il vantaggio di dimostrare la costanza di una

342

S. GAMBINO, Pretese sovranistiche della Catalogna, op. cit., p. 450 - 458
Lo studioso M. CARRILLO (Il futuro politico della Catalogna, in Federalismi.it, n.22/2014, p. 70-79)
individua quattro modalità procedimentali attraverso cui legittimare costituzionalmente una
consultazione sull’indipendenza della Catalogna, Dunque, tralasciando due di queste quattro ipotesi in
quanto apparentemente irrealizzabili nel contesto spagnolo, le due modalità più accreditate sono le
seguenti: 1. Interpretazione estensiva dell’art. 92 Cost., disciplinante i referendum consultivi, diretti a
tutti i cittadini, per le decisioni di particolare rilievo; oppure, revisione costituzionale dell’art. 150.2 Cost.
Entrando nel merito della prima ipotesi, si tratterebbe di riconoscere, sulla base dell’art. 92 Cost.
interpretato estensivamente, la facoltà di convocare un referendum secessionista, sempre su proposta
del Presidente del Governo statale. Altresì, al fine di permettere una convocazione che possa
interessare solamente una determinata popolazione territoriale, si dovrebbe modificare la Legge
Organica 2/1980 del 18 gennaio, disciplinante il regime giuridico dei referendum. Ebbene, sulla base
degli esiti scaturenti dalla proposizione di un referendum consultivo, perciò non vincolante, potrebbero
realizzarsi forme di dialogo politico finalizzate ad un processo di revisione costituzionale, sulla cui
approvazione dovrebbe in ultima istanza esprimersi il popolo spagnolo nella sua integrità, in quanto
unico soggetto della sovranità statale.
Viceversa, la seconda delle ipotesi di cui sopra, si fonderebbe sulla delega di competenza esclusiva
dello Stato a convocare un referendum secessionista. Pertanto, sulla base dell’art. 150.2 Cost, il quale
dispone che facoltà̀ corrispondenti a materie di competenza statale possano essere trasferire o delegare
alle Comunità̀ Autonome dallo Stato, mediante legge organica, purché per loro natura siano suscettibili
di trasferimento o delega. Tuttavia, in quanto la convocazione di un referendum secessionista sarebbe
suscettibile di contrasto con il principio di unita indissolubile della Nazione spagnola, a priori tale facoltà
potrebbe dunque rientrare tra quelle non suscettibili eventualmente a delega o trasferimento. Pertanto,
in considerazione di tutto ciò, sarebbe necessario preliminarmente una negoziazione tra le parti in causa
da cui scaturisca un progetto di revisione costituzionale tale da armonizzare la convocazione di un
referendum sull’indipendenza con il principio sopramenzionato.
343
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volontà preminente circa la secessione che uno Stato di diritto democratico e sociale
non potrebbe a lungo ignorare, bensì questo tempo procurerebbe lo spazio necessario
per favorire un dialogo, o quantomeno un pacifico dibattito, fra le parti in causa344.
Dunque, il Tribunal Constitucional, a dispetto di critiche e congetture di cui
spesso e volentieri è stato vittima, aveva aperto per così dire una porta alle aspirazioni
catalane, invitando la Generalitat ad avviare un dibattito con il Parlamento spagnolo.
Tuttavia, un invito che è rimasto ancora isolato.
5. L’ESIGENZA VERSO UN MODELLO FEDERALE “DISEGGRATIVO”

In definitiva, le ripetute istanze di maggior autonomia (sfocianti poi, come nel
recente caso catalano, in propositi secessionisti) si sono manifestate specialmente in
quelle realtà territoriali storiche con una propria e specifica identità culturale e
linguistica (fra tutte, la Catalogna ed i Paesi Baschi)345. Tutto ciò ha generato lampanti
sintomi di insoddisfazione circa il modello di Stato autonomico346. Un modello che,
rispetto a quelli tipici di un sistema federale classico, si è caratterizzato per una
344

J. TUDELA ARANDA El derecho a decidir, op. cit., p. 489-490
Si rammenta il progetto unilaterale di autodeterminazione approvato dal Parlamento del Paese Basco
(legge n. 9 del 2008) dichiarato incostituzionale ai sensi dell’art. 2 Cost. dal Tribunal Constitucional con
la sent. 103/2008 (“Plan Ibarretxe”)
346 La volontà del potere costituente con l’adozione della Costituzione del 1978 era stata quella di
realizzare un’integrazione di due principi antitetici tra loro: ovvero, quello di unità e quello di autonomia.
Tuttavia, la Costituzione non ha generato un’identificazione delle autonomie territoriali ed un
conseguente riconoscimento della loro specifica potestà normativa, preferendo di rinviare la questione
sull’assetto territoriale in un secondo momento. Tale definizione, realizzata attraverso una sintesi a
livello costituzionale del principio dispositivo e di quello autonomico, si fonda innanzitutto sull’art. 2 Cost.,
ove si afferma che “La Costituzione si basa sulla indissolubile unità della Nazione spagnola, patria
comune e indivisibile di tutti gli spagnoli, e riconosce e garantisce il diritto all’autonomia delle nazionalità
e delle regioni che la compongono e la solidarietà fra tutte le medesime”. Dunque, tale precetto
riconosce alle Comunidades il diritto di autonomia, che può essere esercitato sulla base dei differenti
procedimenti di cui nel Titolo VIII Cost.
Nello specifico, il principio configura la facoltà per le autonomie territoriali di accedere al procedimento
di riconoscimento della propria autonomia e della propria autorganizzazione ai fini della gestione degli
interessi territoriali di ogni singola Comunità autonoma; viceversa, il principio autonomico, oltre a definire
l’assetto organizzativo, specifica le competenze di ogni Comunidad.
Nondimeno, tale organizzazione territoriale-normativa non ha soddisfatto le esigenze di una maggior
autonomia politica e normativa di talune autonomie territoriali, in quanto le possibilità di cui al Titolo VIII
Cost. spesso sono state ridotte attraverso un'interpretazione molto restrittiva dell’autonomia regionale,
assecondata delle leggi approvate dalle Cortes Generales. Per questo motivo, durante gli anni del
sistema democratico, il livello di autonomia raggiunto in Catalogna è stato percepito come insufficiente
e insoddisfacente, tale da far determinare una crisi dell’Estado autonómico.
In questi termini si sono espressi S. GAMBINO (Pretese sovranistiche della Catalogna, op. cit., p. 450
- 458) e M. CARRILLO (Il futuro politico, op. cit., p. 70 - 79) che hanno analizzato la configurazione
dell’assetto territoriale, organizzativo e normativo delle Comunidades autónomas
345
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peculiare e discriminata “asimmetria”: in quanto, come anticipato da tale locuzione, ha
applicato “pesi e misure” diversificate in relazione ad alcune Comunidades autónomas.
Su tutte il riparto di competenze, che era stato disciplinato differentemente in relazione
al procedimento adottato di cui all’art. 143 (c.d. via lenta) o 151 Cost. (c.d. via veloce)
D’altronde, solo il ricorso al secondo dei procedimenti indicati (cioè, alla via veloce)
aveva permesso un’attribuzione ampia e completa delle competenze indicate agli art.
148 e 149; viceversa, per le altre entità territoriali che avevano obbligatoriamente
ricorso alla via lenta (ovvero tutte, salvo Catalogna, Paesi Baschi, Galizia e Andalusia)
avevano dovuto aspettare fino alla Ley orgánica de Transferencias (n. 9 del 92) per
ottenere una piena omogeneizzazione delle attribuzioni (e quindi anche di quelle
inizialmente escluse, ovvero quelle di cui all’art. 149), uniformandosi pertanto alle altre
Comunidades. Tuttavia, se l’asimmetria di competenze è pressoché scomparsa, altri
rilevanti elementi di asimmetria sono state fissati direttamente in Costituzione (come,
fra tutte, l’autonomia finanziaria riconosciuta ai Paesi Baschi e a Navarra), con l’ovvia
conseguenza di un loro mantenimento e consolidamento rispetto al processo di
omogeneizzazione che ha investito la disciplina delle competenze 347. Dunque, un
assetto costituzionale quello spagnolo che, nonostante la parziale tendenza unificante
degli anni ’90, si è mantenuto asimmetrico in molti altri ambiti

348

(come esempio

l’ambito linguistico o scolastico349). Tuttavia, tale paradigma di organizzazione
territoriale asimmetrica, secondo alcuni qualificabile anche come “federalismo
disaggregativo”350, ha mostrato tutti i suoi limiti nel momento in cui alcune
347J.

CAGIAO Y CONDE, Un sassolino nella scarpa. La Catalogna come chiave della crisi del modello
territoriale spagnolo, in Federalismi.it, n. 17/2018, p. 1 – 36
348 Per un elenco delle altre asimmetrie sussistenti tuttora nell’ordinamento spagnolo si rinvia sempre a
J. CAGIAO Y CONDE, Un sassolino nella scarpa. op. cit., p. 16. “Accanto a quelle già richiamate – e
ad altre di minore importanza ai fini del presente lavoro: il diritto civile in Galizia, Paesi Baschi,
Navarra, Aragona, Catalogna, Baleari e Valenza; le istituzioni intermedie di Isole Canarie (Cabildos),
Baleari (Consejos)e Paesi Baschi (Territorios históricos) –va ricordata l’asimmetria esistente nel
campo linguistico. La CE riconosce (art. 3) la co-ufficialità delle lingue differenti dal castigliano, laddove
esistano. Parliamo, in concreto, di Galizia, Paesi Baschi, Navarra, Catalogna, Baleari e Valenza. Per la
regolamentazione della co-ufficialità, sempre l’art. 3 CE rinvia agli Statuti e alle leggi di normalizzazione
linguistica, che rappresentano gli atti chiamati a definire il modello di ogni singola CA (Vernet e Punset,
2007). Questo spazio normativo che la CE lascia al legislatore autonomistico introduce, dunque, ulteriori
asimmetrie nel campo linguistico; nei fatti, non tutte le CCAA hanno implementato politiche linguistiche
identiche, in particolare in ambito educativo e ai fini dell’accesso alla pubblica amministrazione”.
349 A. MASTROMARINO, La dichiarazione d’indipedenza della Catalogna, op. cit. p. 9 - 10
350 “(…) nei processi disaggregativi non si raggiunge mai una piena parità fra i diversi livelli di governo,
dal momento che quello centrale continua a mantenere tratti di supremazia rispetto alla periferia grazie
alla persistenza, rispetto al passato, di regole che esprimono una certa supremazia dell’ordinamento
federale e che introducono, dunque, una asimmetria verticale atipica rispetto alle tradizionali categorie
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Comunidades autónomas (su tutte, come sempre, la Catalogna ed i Paesi Baschi in
cui da tempo immemore lo spirito nazionalista è forte e radicato), hanno iniziato a
reclamare maggior autonomia politica, normativa, amministrativa e finanziaria 351.
Infatti dinanzi ad un’interpretazione rigorosa del principio dell’unità indissolubile della
nazione spagnolo a discapito del rispetto del diritto all’autonomia, l’effetto che si è
determinato è stato un inasprimento del conflitto nazionalista, specie quando l’assetto
di articolazione territoriale del potere ha iniziato una fase di consolidamento (ovvero,
dopo la Ley n.9/92). Tutto questo ha generato in Catalogna l’ascesa graduale di partiti
del federalismo. Lo Stato federale che ha origine in processi di disaggregazione del potere e del
territorio, inoltre, è per sua natura un ordinamento differenziato, anche in senso orizzontale, sino a poter
prevedere anche la sola parziale federazione del territorio (…)”.
In questi termini A. MASTROMARINO, Il federalismo disaggregativo. Un percorso costituzionale negli
Stati multinazionali, Ed. Giuffré, 2010, p. 114 -115
Tuttavia, come evidenziato da E. FOSSAS ESPADALER, (¿Qué federalismo para España?, op. cit. p.
30), se è indubbio che lo Stato autonomico spagnolo funzioni sotto alcuni aspetti come uno Stato
federale, sotto tanti altri ravvisa alcune carenze. Tra le quali:
a) Solo la Nación española y sus representantes (las Cortes Generales) pueden decidir sobre la reforma
de la Constitución. Las Comunidades Autónomas disponen de un poder de iniciativa de reforma
constitucional, pero no se requiere su voluntad para aprobarla puesto que los procedimientos para
modificar la Constitución (arts. 167 y 168 CE) no tienen carácter federal; b) La distribución de
competencias entre el Estado central y las Comunidades Autónomas no se realiza en la Constitución
sino en el llamado "bloque de la constitucionalidad", que incluye a los Estatutos de Autonomía de las
respectivas Comunidades. Se trata de normas que no son asimilables a las Constituciones de los
Estados miembros de una federación pues deben ser aprobadas y reformadas como leyes orgánicas
del Estado central, aunque a través de un procedimiento que incluye una negociación y un pacto con
los representantes de la Comunidad Autónoma. De estos dos primeros aspectos se sigue que no existe
propiamente una garantía constitucional de la autonomía; c) No todo el poder estatal se encuentra
sometido a un doble orden de gobierno: las Comunidades Autónomas, por ejemplo, no disponen de
Poder Judicial propio, si bien pueden asumir competencias en algunos aspectos de la Administración
de Justicia; d) El sistema de distribución de competencias se basa en un predominio del Estado y, sobre
todo, en una concurrencia generalizada de poderes entre el Estado y las Comunidades. No existe
prácticamente ningún ámbito en el que aquéllas puedan fijar de manera incondicionada sus propias
políticas, con lo cual se desvirtúa seriamente la idea de autonomía "política"; e) El Estado Autonómico
ha incorporado escasos mecanismos federales de participación de los entes territoriales en las
instituciones generales del Estado (Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder
Judicial), y no ha desarrollado las relaciones intergubernamentales de carácter federal; f) La mayor
singularidad del Estado Autonómico, inspirada en el “Esta- do integral” establecido por la Constitución
de la II República (1931), reside sin duda en el llamado “principio dispositivo”, que lo hace
absolutamente original respecto al Estado Federal. Con base en este principio, la Constitución española
no identifica a las unidades territoriales que integran el Estado, ni establece la distribución del poder
entre ambas instancias, dos elementos presentes en la mayoría de Constituciones federales. Este
principio confiere a las entidades territoriales la capacidad de proponer y codecidir la creación y
modificación de su autogobierno, con lo cual algunos aspectos del modelo quedan permanente abiertos
a su modificación. En fin, me parece que de todo ello podría concluirse que el Estado Autonómico no
puede ser equiparado plenamente a un Estado federal a pesar de basarse, en algunos aspectos, en
los principios que comparen los sistemas políticos federales.
351 Invero, rispetto alle recriminazioni in materia fiscale, si rammenta che i Paesi Baschi (nonché anche
la Comunidad di Navarra, ed in parte anche le Canarie) hanno un’autonomia finanziaria tale da
realizzare una condizione di quasi-sovranità fiscale peculiare nel contesto territoriale spagnolo. Per
ulteriori approfondimenti si rinvia a J. CAGIAO Y CONDE, Un sassolino nella scarpa. op. cit., p. 16
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favorevoli ad un’ideale secessionista che, anche e soprattutto per effetto
dell’incapacità dello Stato spagnolo (e della classe politica al comando) a comprendere
le ragioni di fondo alla base di tali istanze autonomistiche, si è progressivamente
tradotto nel concreto in un programma politico. Ciò ha avviato quella stagione di riforme
statutaria che ha in seguito originato la sentenza 31/2010, che rispetto alla questione
catalana ha rappresentato metaforicamente “la goccia che ha fatto traboccare il vaso”.
Ovvero, nove anni di conflitti istituzionali determinati dall’assenza di una qualche
minima forma di dialogo circa una differente configurazione dell’assetto territoriale,
culminati nientedimeno che con la dichiarazione unilaterale d’indipendenza catalana.
Un autentico sfregio per una Costituzione che da poco ha celebrato i quarant’anni, e
dunque ancora relativamente giovane352.
In definitiva, quale mai può essere la risoluzione a tale scontro istituzionale?
Anzitutto, ed è quello che più di tutto ha generato tali livelli di scontro, è
necessario che quella classe politica ancora legata ad un nazionalismo centralista
maturi una sensibilità vocata al dialogo ed al confronto con quelle che sono le esigenze
del nazionalismo periferico, e prenda effettiva coscienza della complessità nazionale,
linguistica, culturale e storica radicata nel contesto spagnolo. Perché, come
sapientemente osservato dalla dottrina, è stata “la mancanza di accettazione o di
encaje, da parte del nazionalismo dominante (quello spagnolo), dei nazionalismi
periferici (dominanti nei loro rispettivi territori) è la causa della crisi” 353. E a tale
proposito, forse il più grande successo delle recenti iniziative catalane è proprio quello
di aver avviato (per lo meno in ambito accademico354) dibattiti ed interrogativi sulla
necessità di una riforma costituzionale in prospettiva federale355. Dunque, anche se si
stratta solo di una mera supposizione circa il futuro costituzionale spagnolo, forse la
storia ci dirà proprio che l’eredità più rilevante originata dalla fallimentare esperienza

L. FROSINA, La Costituzione spagnola compie quarant’anni. Bilanci e prospettive di riforma, in
Nomos: le attualità nel diritto, n. 3/2018, p. 1 - 23
353 J. CAGIAO Y CONDE, Un sassolino nella scarpa. op. cit., p. 19
354 Tra i quali, J. CAGIAO Y CONDE –G. FERRAIUOLO –P. RIGOBON (a cura di), La nazione catalana.
Storia, lingua, politica, Costituzione nella prospettiva plurinazionale, Napoli, 2018; oppure ¿Cataluña
independiente? in El Cronista del Estado social y democrático de derecho, Sumario n. 71 – 72, 2017,
p. 1 – 172; od anche il Convegno ¿Qué federalismo para España? Bilbao, 25-26 novembre 2015; od
anche il XVI convegno annuale dell’Associazione spagnola dei costituzionalisti, presso l’Università di
Malaga, dal titolo 40 anos de Constitución: una mirada al futur, del 26 e 27 aprile 2018
355 M. IACOMETTI, La questione catalana, in Diritto Pubblico Comparato Europeo, n. 4, 2018, p. 935938
352
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secessionista catalana sarà quella di aver decretato definitivamente il superamento
del modello autonomico. D’altronde, tale modello (specie nell’ultimo ventennio) non
solo non ha sfruttato l’elasticità e l’apertura che contraddistingue la Costituzione
spagnola per adattarsi su basi federali, bensì ha progressivamente ridotto le
potenzialità asimmetriche offerte attraverso il "principio dispositivistico", diluendo a sua
volta la pluri-nazionalità riconosciuta attraverso la distinzione tra “nazioni” e “regioni” 356
di cui all’art. 2 Cost357. Ed invero è propria la valorizzazione di tale aspetto differenziale
la chiave per definire anche in Spagna un progetto federalista che sia condiviso ed
inclusivo anche delle istanze periferiche. A tale proposito, emblematiche sono le
esperienze federaliste avviate in Stati pluri-nazionali assimilabili alla complessa realtà
spagnola, come il Belgio e il Canada, che hanno saputo assorbire le spinte centrifughe
sussistenti, e questo tramite “una politica del governo centrale (…) [competente]
rispetto a temi di portata generale e di interesse statale, attribuendo al livello substatale quegli aspetti differenzianti su cui si può̀ costruire l’autonomia, non
necessariamente in termini antagonistici e concorrenziali rispetto alla sovranità̀ dello
Stato”358. Dunque, anche per la Spagna sarebbe auspicabile l’adozione di un tale
modello

“federale

costituzionalizzazione

diseggrativo”,
delle

in

quanto

differenze

inclusivo

nazionaliste

di

radicate

un

processo

presso

di

alcune

Comunidades autónomas359. Questo perché, a differenza di altre esperienze federali
di stampo classico (come esempio quello tedesco) in cui la questione principale è
sempre stata solo quella relativa alla regolazione di una sovranità plurale, in Spagna
sussiste un ulteriore questione concernente la gestione di una pluralità di nazionalismi,
talvolta in conflitto e spesso rivendicanti una propria sovranità come soggetto giuridico.
Dunque, il progetto federalista spagnola (qualora la futura governance politica
decidesse di intraprendere tale processo) dovrà necessariamente rispondere a una
duplice sfida: quella (classica) della regolazione di una sovranità plurale e quella posta
dalla competizione tra progetti nazionali360.

356

Per una distinzione tra federalismo e regionalismo si rinvia a A. MORELLI, Le vicende del
regionalismo in Europa, in Federalismi.it, n. 16/2018, p. 1 - 10
357 E. FOSSAS ESPADALER, ¿Qué federalismo para España, op. cit. p. 34
358 A. MASTROMARINO, La dichiarazione d’indipedenza della Catalogna, op. cit. p. 13
359 M. CARRILLO, Reconducir el conflicto, constitucionaliza la diferencia, in El Cronista del Estado social
y democrático de derecho, Sumario n. 71 – 72, 2017, p. 42 - 47
360 J. CAGIAO Y CONDE, Un sassolino nella scarpa. op. cit., p. 25
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In definitiva, la Spagna dovrebbe orientarsi verso un modello di federalismo
plurinazionale asimmetrico fondato sulle nazionalità storiche e sui fattori differenziali.
Dunque, un modello federale ad asimmetria variabile, ovvero aperto a tutte le
Comunità̀ autonome interessate ad approfondire il proprio livello di autogoverno 361. E
un tale sistema potrà funzionare solo all’interno di un contesto giuridico in cui le
relazioni intergovernative siano anzitutto guidate da alcuni valori fondamentali: su tutti,
la solidarietà e la cooperazione. Da ciò ne consegue che, al fine di garantire una
compiuta attuazione del paradigma federalista diseggrativo, si dovrà prima di tutto
definire un federalismo cooperativo e solidale362.

6. BREVI RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Per concludere, in ossequio alla teoria sviluppata dal Tribunal Constitucional
nella celebre sentenza 42/2014, gli attori istituzionali interessati dovrebbero attuare
una nuova fase costruttiva fondata sul dialogo e l’ascolto reciproco. È necessario che
in uno Stato sociale e democratico di diritto, come quello spagnolo, le relazioni tra il
potere centrale e quello decentrato avvengano all’interno di un quadro giuridico
dominato da un reciproco obbligo di negoziazione, così come evocato dal Tribunal in
una famosa sentenza (la n. 42/2014). Dunque, la risoluzione della questione catalana
potrà trovare uno sbocco solo nel momento in cui la collaborazione tra Stato e
Comunità autonome
Un dato dalla recente storia costituzionale spagnola emerge comunque su tutti:
la Spagna ed il suo attuale modello di autonomie, come già sopra accennato, si è

Una riforma in senso federale che dovrebbe fondarsi sui seguenti aspetti principali: l’inclusione nella
Costituzione del 1978 della denominazione delle Comunità autonome; la conversione del Senato in una
camera di effettiva rappresentanza territoriale; il riconoscimento costituzionale dei c.d. hechos
differenciales, quali, ad esempio, la lingua, la cultura, la foralità, il diritto civile, l’insularità e la
ultraperifericità; il riconoscimento dei principi di lealtà e collaborazione, nonché i meccanismi di
collaborazione e cooperazione intergovernativa ampiamente riconosciuti negli statuti di nuova
generazione; la razionalizzazione e la semplificazione del sistema di distribuzione delle competenze tra
Stato e Comunità autonome con una clausola residuale che possa giocare a favore di queste ultime; la
revisione del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali per garantire maggiore solidarietà,
equità, nonché un aggiornamento del regime forale vigente nei Paesi Baschi e in Navarra; un complesso
di regole adeguate a garantire una maggiore partecipazione delle entità substatali al processo di
integrazione europea. In questi termini L. FROSINA, La persistente crisi catalana e le ipotesi di riforma
costituzionale, in Nomos: le attualità nel diritto, n. 1/2018, p. 3
362 A. ROJO SALGADO, La riforma in senso federalista del modello spagnolo delle autonomie Il
miglioramento delle relazioni intergovernative, in Le istituzioni del Federalismo, n. 1, 2006, p. 65 - 36
361
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rilevato insoddisfacente nel soddisfare le esigenze autonomistiche delle proprie
Comunidades, specie di quelle radicate nel tempo e rappresentative di una propria
identità nazionale. D’altronde, è lo stesso art. 2 Cost., laddove prefissa il principio di
rispetto del diritto delle autonomie, a confermare le differenze sussistenti al livello
locale, avendo infatti cura di distinguere tra autonomie “nazionali” e “regionali”.
Dunque, solo una modificazione dell’attuale Titolo VIII (che disciplina l’organizzazione
territoriale) può essere la chiave per garantire una tenuta dell’ordine costituzionale e
democratico spagnolo. Pertanto, l’auspicio è che la nuova maggioranza politica,
insieme ai gruppi parlamentari di opposizione ed i rappresentanti delle Comunidades
autónomas, abbia la volontà e la forza di avviare una fase di riforme costituzionali
indirizzate verso la costruzione di un’entità federale. Ed invero, tale paradigma federale
dovrà essere necessariamente, oltre che cooperativo e solidale, anche diseggrativo:
ovverosia, asimmetrico e plurinazionale.
Altresì, al fine di assicurare una partecipazione ed accettazione unanime circa
il progetto di riforma costituzionale in senso federale, durante l’iter riformista dovrebbe
essere riconosciuta alle Comunidades autónomas (semmai dopo cinque dall’entrata
in vigore della nuova forma di governo) una specifica prerogativa: quella di poter
promuovere un ipotetico referendum secessionista. Non senza escludere, altresì, una
seconda consultazione circa il medesimo quesito referendario con il preciso intento di
verificare la radicalizzazione popolare rispetto ai proposti secessionisti.
In conclusione, se la Spagna non vuole correre il rischio di frantumarsi in una
pluralità di micro-stati indipendenti l’uno dall’altro, dovrà necessariamente aprirsi al
dialogo costruttivo, assecondando le esigenze delle entità territoriali nazionali, e ciò
tramite il riconoscimento di una maggior autonomia politica, normativa e finanziaria
nell’ambito di un sistema federale. Se dovesse realizzare tutto questo, verosimilmente
anche lo stesso riconoscimento costituzionale di un referendum secessionista,
laddove naturalmente anticipato dalla pregressa attuazione di un’organizzazione
federale, non dovrebbe invero creare alcuna preoccupazione circa l’unità indissolubile
della nazione spagnola. Infatti, difficilmente la maggioranza popolare di una data
Comunidad si esprimerebbe favorevole ad un tale “salto al buio”, nel momento in cui
la propria identità nazionale dovesse essere salvaguardata, tutelata e soprattutto
valorizzata.
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Per concludere, pertanto la Costituzione spagnola (ri)necessita di una riforma
della propria organizzazione territoriale che sia integralmente attuativa del principio di
“pieno rispetto dell’autonomia delle Comunità autonome” di cui all’art. 2 Cost., spesso
e volentieri soffocato da quarant’anni di rigorosa applicazione del principio (certamente
antitetico, ma non incompatibile) di “unità indissolubile della nazione spagnola”363.
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FOR OVER 500 DAYS FROM THE REFERÈNDUM D'AUTODETERMINACIÓ DE
CATALUNYA: WHAT SCENARIOS TO EXPECT AT THE END OF THE
PRECARIOUS "CALM AFTER THE STORM"?

AD OLTRE 500 GIORNI DAL REFERÈNDUM D'AUTODETERMINACIÓ DE
CATALUNYA: QUALI SCENARI ASPETTARSI AL TERMINE DELLA PRECARIA
“QUIETE DOPO LA TEMPESTA”?
Andrea Previato364
Abstract: Relations between Catalonia and Spain in recent years have been
characterized by a succession of accusations, clashes and constitutional fractures.
The culmination of this institutional conflict, which culminated with the unilateral
declaration of Catalan independence on 27 October 2017, determined for the first time
in the recent Spanish constitutional history the application of the art. 155 C.E., as well
as the call for new general elections in Catalonia. Today this conflict, although the
tones have subsided, is still unresolved. Also in relation to the establishment of a new
parliamentary majority in the Spanish Parliament, this essay aims to indicate possible
and hypothetical solutions to the question, not without first addressing a brief report on
the main recent events of the Catalan secessionist project.
Keywords: secession; right to decide; right to self-determination; referendum;
federalism.
Sommario: Le relazioni tra Catalogna e Spagna negli ultimi anni sono state
caratterizzate da una serie di accuse, scontri e fratture costituzionali. Il culmine di
questo conflitto istituzionale, culminato con la dichiarazione unilaterale
dell'indipendenza catalana del 27 ottobre 2017, ha determinato per la prima volta nella
recente storia costituzionale spagnola l'applicazione dell'arte. 155 E.V., nonché la
richiesta di nuove elezioni generali in Catalogna. Oggi questo conflitto, sebbene i toni
si siano attenuati, è ancora irrisolto. Sempre in relazione all'istituzione di una nuova
maggioranza parlamentare nel parlamento spagnolo, questo saggio mira a indicare
possibili e ipotetiche soluzioni alla domanda, non senza prima affrontare un breve
rapporto sugli eventi più recenti del progetto secessionista catalano.
Parole chiave: secessione; diritto di decidere; diritto all'autodeterminazione;
referendum; il federalismo.
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1. INTRODUCTION

From October 2016 until today there remains in Europe a question that,
although not monopolizing the media attention as some time ago, is still far from a
concrete and definitive solution: that is, the Catalan political-institutional crisis.
Catalonia, renowned for being one of the driving regions of Europe, is currently
going through a crucial historical moment, to whose outcome, and this is a certain fact,
nothing will ever be the same again. The political-institutional conflict, with important
implications also social, which contrasted the former Catalan government, personified
by the former President Puidgemont (former leader of the PDeCAT party), and the
Spanish government, moreover supported by a strong parliamentary majority of
different political extradition , reached a level of clash and hostility such as to come
about, even without an official recognition, that which until a few years ago appeared
only a mere utopia: that is, the creation of an independent and sovereign Catalan State.
A dream, that of a free, sovereign and independent Catalonia, which, however, as it is
right to reiterate right now, has remained so.
The facts that have followed each other perpetually, enriched from month to
month by continuous twists and turns, have been there to witness a reality that is in
some ways surreal and aberrant, an inevitable consequence of an absolute and
constant lack of dialogue and collaboration between two factions at stake: on the one
hand, the Generalitat de Catalunya supported by independent political and civil forces;
on the other, the Government of Madrid, embodied in its firmness by the figure of
Rajoy, followed by the minority socialist-led government of Pedro Sanchez.
Considering that among the same historians there is no unanimous agreement
on the real origins of the independence movement and on its actual reasons,
nevertheless 10 July 2010 can rise, at least in the most recent Catalan history,
symbolically as the true turning point of the renewed independence project. Beyond
the annual celebrations and mass demonstrations on the occasion of the Diada
Nacional de Catalunya, the popular procession that took place the day after the famous
Tribunal Constitucional sentence (STC 31/2010 of 28 June), allowed the motto “Som
a nació, nosaltres decidim", screamed and sung by over a million people, passed and
resounded for the first time even outside national borders, laying the foundations for
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what - according to the hope of the Catalan independentists - would have to become
a matter of international law.
2. OVERVIEW OF THE STAGES OF THE CATALAN SECESSIONIST PROCESS365

2.A THE AUTONOMIC MODEL AND THE CATALAN STATUTE OF
AUTONOMY OF 2006

Before analyzing the reasons underlying both opposing parties, as well as any
solutions, at least more satisfactory, than the conflict in question, it is necessary to first
introduce a chronological account of the most relevant circumstances that triggered
the controversial Catalan referendum of 2016.
Leaving aside the older independent Catalan intentions, among which the one
dating back to the early 1930s366 (in which the then president of the Catalan
Generalitat, Lluis Companys367, had unsuccessfully proclaimed the Catalan State of
the Spanish Federal Republic)368, it is right to develop the present investigation starting
from the current form of State in force since 1978, that is the day after the end of the
dictatorship of Francisco Franco. Well, from a perspective of territorial distribution of
power, the Spanish Constitution has outlined a constitutional framework based on the
model of the autonomous state369.
What is it about?
365

For a complete but concise historical account of the main phases of the Catalan question, see A.
BOIX PALOP, El conflicto catalán y la crisis constitucional española: una cronología, in El cronista del
estado social y democracia de derecho, n. 71-72, 2017, p. 172-181
366 Please refer to a summary historical account a P. VINYES I ROIG, L’acció de govern del primer
ajuntament republicà de Barcelona (1931-1934), in Revista online de Tot Història Associació Cultural,
2017,
Available
:http://catxipanda.tothistoria.cat/blog/2017/02/10/laccio-de-govern-del-primerajuntament-republica-de-barcelona-1931-1934-per-pau-vinyes/
367 For more information on the figure of Lluís Companys, see J. M. ORTIZ-ARILLA, L’aprenentatge d’un
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Vol. 33 (2), 2016, p. 87-111
368 Please refer to the text of the “PROCLAMACIÓ DE L’ESTAT CATALÀ: GENERALITAT DE
CATALUNYA, 6 D’OCTUBRE DE 1934” Available: http://joancomorera.cat/documents/d2.pdf
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Cátedra Fadrique Furió Ceriol, n. 54/55, 2016, p. 75-95; od anche E. E. FERNÁNDEZ, El Estado
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del VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, 2006, p. 4285-4344; apud J. TUDELA
ARANDA, El fracasado éxito del Estado autonómico. Una historia española, Ed. Marcial Pons, 2016, p.
332 – 364; od anche F. BALANGUER CALLEJÓN, Lo Stato autonomico spagnolo: la stagione delle
riforme, in Convegno “I cantieri del federalismo in Europa”, 2007, p. 1 - 37
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This model is implicitly derived on the basis of both the art. 2 which, in addition
to the indissoluble unit of the Spanish Nation, also recognizes and guarantees the right
from the autonomy of the nationalities and the regions that comprise it, as well as the
provisions of Title VIII regarding the territorial organization of Spain. These
constitutional provisions favored a constant process of political and institutional
decentralization, which was expressed in the recognition of seventeen Comunidades
autónomas, each endowed with its own political autonomy370. However, despite the
undoubted progress towards one of the most advanced decentralized political systems
in Europe371, the circumstance that the Spanish Constitution has de-constitutionalized
the form of state, by not fixing the "autonómico modelo" textually, has generated
uncertainties and clashes with respect to to this model. In fact, the Constitution limited
itself to establishing principles and procedures aimed at initiating a process of
restructuring of power capable of leading to the adoption of different political models,
including the autonomic model372. Ultimately, the constitutional design had led to a
“State composed of strongly inhomogeneous territorial realities, with the consequent
choice of a differentiated regionalization model, characterized by a certain flexibility,
as it allows all the Communities to access the superior form of autonomy with the
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In order to dispel any doubts about the model of state that would have been adopted after the
Constitution came into force, the Autonomic Agreements of July 31, 1981, which had oriented the
structure of the State towards a generalization of the formula of the Communities, took over Autonomous
and a homogenization of the political autonomy of the latter. Therefore, the autonomous map was
approved, the calendar for the elaboration and approval of the Statutes of Autonomy, as well as defined
the competences of the Communities, the representative and governing bodies of the same and the
calendar of transfer of competences by the State. In these terms E. GIRÓN REGUERA, Esperienza e
prospettive del regionalismo in Spagna, p. 1- 20, paper disponibile al seguente link:
http://www.crdc.unige.it/docs/articles/Emilia.pdf
371 A. ROJO SALGADO, La riforma in senso federalista del modello spagnolo delle autonomie. Il
miglioramento delle relazioni intergovernative, in Le istituzioni del federalismo, n. 1, 2006, p. 65 - 96
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so-called" provisional "autonomy regimes before the Constitution conditioned on drafting and included
on subsequent development. And of a subconstitutional model, because the The Constitution does not
create the Autonomous State: it does not constitute the Autonomous Communities, n delimits on
territory, nor set its organization, nor determine its powers. These “constitutional” decisions if you have
a subsequent moment, by dilating the constituent procedure, by the deeds of three actors: the local
representatives, which must manifest on voluntarily, in the Congress of the Deputies, which deserves
the so-called "constitutionality block", and the Constitutional Court, to the corresponding role of supreme
interpreter of the constitutional text a through its jurisprudence. "In these terms E. FOSSAS
ESPADALER, ¿Qué federalismo para España?, in El cronista del estado social y democrático de
derecho, n. 73, 2016, p. 26 - 35
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aggravated procedure pursuant to art. 151 of the Constitution, and leaves ample room
for the statutes in determining individual competences"373.
Also, the choice to recognize also to Andalusia the possibility of resorting to the
procedure of which in the art. 151 although it was not among the historical
communities, it represented the first political fracture of the new State of Spain. In fact,
also other territorial realities (Valencia, Navarra and Canary Islands) had expressed
their preference towards this "rapid" constitutive path, nevertheless the central
Government then in office (led by UCD), with the support of the Socialist party, even if
not to grant them also this procedural method, he had preferred to grant them a
particularly high level of competition, through the relative laws for the transfer of
functions (Valencia and Canary Islands) and the use of the first additional provision of
the EC (Navarra). All this had created an "open system" about the form of Spanish
state, with consequent loss of control over the development of territorial planning. And
in fact, in relation to the adopted (decentralized or centralized) perspective, this model
was marked by a marked flexibility, since the absence of a defined and rigid
constitutional framework allowed to satisfy the requests of greater political and
regulatory autonomy (a leitmotiv of the historical community), than the centralized ones
aimed at a greater national homogenization374.
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It was inevitable, therefore, that the current profound institutional crisis was only
a matter of time, since such an unstable and inhomogeneous territorial model could
not have lasted much longer.
Entering into the Catalan question, the first strong political tensions followed one
after the publication of the Catalan organic law n. 6, of 19 July 2006, with which the
Catalan Parliament concluded its project to reform the Catalan Statute of Autonomy,
dating back to 1979. This reform375, approved with 73.23% by the Catalan electoral
class through a previous referendum, had made significant changes to the original text.
First of all on a symbolic level, since in the preamble Catalonia had defined itself as a
"national entity". Also, with respect to a substantial profile, in addition to incorporating
in Title I a Charter of Rights as an expression of rights and limits to political
autonomy376, Title IV had re-formulated a new regime of competences in an expansive
perspective, obviously all in one favorable perspective for the autonomous demands
of the Catalan community. This statutory request of greater autonomy had represented
the formal act of translation of the dissatisfaction manifested by some Comunidades
autónomas (in the concrete case of Catalonia) compared to an abusive tendency of
state legislation to determine principles all too often detailed and punctual, with
consequent manipulation unfavorable to the normative space recognized to
autonomous realities. Nevertheless, the hopes for a reformed division of competences
between the State and the Autonomous Communities oriented towards greater
regulatory decentralization, as well as tax, had provoked criticism and dissatisfaction
with the Partido popular that raised, as in the case of the Catalan Statute, an appeal
of unconstitutionality before the Tribunal Constitucional. A long waiting period elapsed
between the promotion of the appeal and the resolution of the Tribunal's sentence,
symptomatic of the complexity and delicacy of the question under consideration.
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2.B THE SENTENCE N. 31/2010

If with Judgment 31 of June 28, 2010 (hereinafter also STC 31/2010) the
Tribunal Constitucional had formally annulled only one article of the Catalan Statute of
Autonomy, nevertheless it had declared the unconstitutionality of some precepts
contained in other thirteen articles, and prescribed a "constitutionally compliant
reading" of twenty-seven other provisions377. First of all, among the most significant
findings to highlight, we must mention the censorship made in the Preamble about the
reference of Catalonia as a "nation", stating that juridically the only "nation" recognized
by the Constitution is the unitary Spain considered, as well as established by art. 2
Const. And also with respect to the substantive contents of the Catalan legislative
project, the position of the constitutional court had confirmed this conservative line of
the "indissoluble unity of the Spanish nation", also validated on the basis of an
excessive recourse to the technique of conformal interpretation 378. In fact, the
criticisms raised by the Catalan institutions with respect to the Court’s decision, despite
their undoubted position of partiality with respect to the case in question, were
objectively founded if compared with a previous ruling by the judging body (STC
247/2007), having also the object of the Statute of a Comunidad autónoma: that of the
Comunidad Valenciana. In the case in point, the aforementioned sentence (always
ascribable to the thematic area of territorial organization and the division of powers),
had recognized a precise function of the Statute: that is, that of being able to reshape
the areas of state competence in favor of the autonomous Communities̀ , provided it is
within the legal limits set by the art. 149.1 Cost379. In fact, this "attributive" function had
favored the development at the constitutional doctrine of a new theory of the
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autonomous State, including a greater regulatory room for the Autonomous
Communities380.
However, with the STC 31/2010 the Constitucional Court had justified its
decision motivating it on the impossibility for the Statute of autonomy to be able to
determine the division of the subjects of state competence with respect to those
recognized decentralized. First, it had ruled that state jurisdiction also exists with
respect to matters that, in principle, would have been constitutionally assigned to the
territorial community's competence where there was some "national interest", in
addition to highlighting the state reserve in matters of convocation of referendum
consultations”381. Secondly, with respect to the disciplines of concurrent competence,
he had confirmed the legitimacy of potential and possible state interventions both with
respect to the issuing of intrinsically "detailed" standards, and with respect to the
continuous exercise of wide regulatory powers, declaring unconstitutional in this regard
all those statutory precepts of contrary warning382.
Well, the doubts and the perplexities raised regarding this sentence383 had been
remarkable, to such point that the Constitucional Court was even accused of having
acted with the "función de legislador posítivo". Thus, such image damage was
achieved that even today the constitutional court failed to fully redeem.

2.C THE DETERMINING ROLE OF THE CATALAN INDEPENDENT CIVIL
SOCIETY: A DOUBLE-EDGED SWORD FOR THE MAJORITY PARTY PDECAT

Therefore, with respect to the controversial sentence of the Tribunal
Constitucional which had represented in all respects a setback for the Catalan
autonomy instances, the Generalitat of the then president Arturo Màs was at a
crossroads. Accept the contents of the ruling, consequently renouncing the far-
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reaching statutory reform projects, as well as starting a process of recomposition of
the political and social conflict that in the meantime had been generated with the new
central executive, with popular leadership and chaired by Rajoy. Or continue with the
reformatory project, enhancing and even supporting that ideal of a sovereign and
independent Catalonia, albeit often conceived by the PDeCAT party more as a
provocation for greater political autonomy than as a real goal.
It is pointless to question oneself further on which path the Catalan Generalitat
has chosen, also and above all in light of the facts of 27 October 2017.
In fact, on this date that already belongs to the history books, the Catalan
Parliament will come to approve (with 70 votes in favor, 10 against and 2 blank files) a
declaration of independence of Catalonia, thus adhering to those popular demands
that on the chimera of a Catalan Republic had occasionally occupied squares and
places symbol of the city of Barcelona.
But what were the main reasons that pushed the Catalan institutions to continue
to the end with the project of independence, achieving a breach of the constitutional
legal order? There is no doubt that the ten-year diffusion of the verb "secessionista"
had created an ever stronger bond between the Catalan institutions and that part of
civil society favorable to the recognition of a "derecho a decidir", such as to remove
from the decision-making circuit any political maneuvering space alternative to
secession384. And in fact, the majority Catalan political forces, which had founded their
own strength also and above all thanks to the awakening of the popular Catalan pride,
found themselves therefore forced in some way to translate that secessionist dream
evoked several times.

2.D THE STEP FOLLOWING SENTENCE 31/2010: THE POPULAR
CONSULTATION ON INDEPENDENCE ON 9 NOVEMBER 2014

In the aftermath of the Catalan early elections of 2012, the new parliamentary
majority composed of the Convergència i Unió party (predecessor of the PDeCAT
party) ve from Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) had reached an agreement
384

The Catalan people, more than on the independence itself, insisted on the legitimate recognition of
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which had resulted, on 23 January 2013, in a resolution of the Catalan Parliament,
called "Declaration of sovereignty" and the right to decide of the people of Catalonia,
officially aimed at initiating the independence process.
The Catalan institutions had decided in this way to formally resume the path of
autonomy, thus unblocking the impasse created following the sentence 31/2010. And
indeed, this declaration was characterized by a constant appeal to the concept of
"derecho a decidir", understood as a necessary precondition for implementing the right
to self-determination of peoples385. An appeal that had officially decreed the
introduction of secessionist intentions within the political program of the Catalan
Generalitat. Therefore, from January 23rd 2013 the Catalan political line changed
strategy: from the resolutions of greater autonomy fixed with the 2006 Statute it passed
to those associated with a sovereign and independent Catalonia.
On the other hand, the reaction of the central Madrid executive, objected to in
diametrically opposed positions with respect to secessionist intentions, was not long in
coming. By challenging the controversial resolution before the constitutional court, the
Madrid executive once again expressed its position of absolute closure about the
Catalan issue. A position also shared by the constitutional court itself which, once the
appeal was admitted, had ruled for the unconstitutionality of the art. 1 of the Resolution,
given the latter's words: "the people of Catalonia have, for reasons of democratic
legitimacy, the character of a sovereign political and juridical subject". Also, with
respect to the question about the c.d. "Derecho a decidir", the Court had indeed offered
some openings to the Catalan authorities, although it had specified that this right could
never have authorized any referendum question with respect to the secessionist
theme. In fact he had specified at the outset that the "derecho a decidir" could not be
associated with any pretended sovereignty of the Catalan people, given that the latter
did not exist within the Spanish constitutional order. However, based on the principles
of democracy, pluralism and legality386, it had equally developed a hypothetical
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"In agreement with the democratic will expressed by the majority of the Catalan people, the
Parliament of Catalonia begins the process to promote the right of the citizens of Catalonia to collectively
decide its political future". The Declaration of sovereignty and the right to decide of the people of
Catalonia
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available
at
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following
link
https://www.vilaweb.cat/noticia/4076902/20130124/dichiarazione-di-sovranita-e-diritto-di-deciderepopolo-della-catalogna.html
386 M. BARCELÓ I SERRAMALERA, Referendum e secessione. La vicenda della Catalogna, in
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constitutionally compliant application of this right, recognizing it as one of the various
faculties attributed to the Catalan Parliament. The latter in fact could have presented
to the Court a constitutional revision project, with the Spanish Parliament obliged to
take into consideration any legitimate constitutional revision proposal promoted by an
autonomous Comunidad, even if involving the recognition of a possible secessionist
referendum387. And in fact, it was evident the reference (among other things expressly
mentioned in the sentence) to the Canadian experience with respect to the c.d.
"Quebec question". In fact, the constitutional court therefore recognized in the context
of a constitutional review process, arising from the necessary collaboration between
the central Government and the Catalan institutions388, the only legitimate and effective
expedient suitable to balance the secessionist instances with the constitutional
principle of indissoluble unity of the Spanish nation.
However, the Catalan Parliament, ignoring the Court’s wish to proceed through
a legitimate constitutional review process, had adopted a new law, No. 10/2014,
relating to the "non-referendum popular consultations and other forms of citizen
participation". With it, through which it had unilaterally legitimized the promotion of the
instruments of popular participation on the basis of the faculties recognized by the art.
22 of the Statute389, also specified that they could not assimilate either to the
referendums regulated by the Constitution, nor to the consultative referendum
governed by the Catalan law n. 4 of 2010, because the conditions were different 390.
First of all, the first difference concerned the electoral class, as the right to vote was
also extended to minors under the age of 18 who were at least 16 years old, as well
as to legal residents in Catalonia for more than three years even if they were citizens
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G. CONTI, La Catalogna tra secessione e Costituzione, Working paper, in Diritticomparati.it, 2017,
Available: http://www.diritticomparati.it/la-catalogna-tra-secessione-e-costituzione/
388 Along the lines of the Quebec case, the Tribunal Constitucional also identified an obligation to
negotiate between the interested parties in order to reach a constitutional conciliatory reform of both
instances. Please refer to T. DE LA QUADRA-SALCEDO Y FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, La
obligación de negociar en la opinión del Tribunal Supremo de Canadá de 1998, in El Cronista del Estado
Social y Democrático de Derecho, n. 55, 2015, p. 4 - 13
389 Art. 122 - POPULAR CONSULTATIONS of the Statute of Catalonia: "The Generalitat has exclusive
power over the definition of the legal regime, the procedures, the procedures, the implementation and
the convocation by the Generalitat itself or by the local authorities, in the context of of their own
competences, of surveys, public investigations, participatory assemblies and any other instrument of
popular consultation, without prejudice to the provisions of article 149.1 of the Constitution ".
390 The study of law n. 10/2014, as well as the elements of differentiation of the instruments of public
participation with respect to the legal instrument of the consultative referendum, was drafted by the
Statutory Guarantee Council (body established with the 2006 Statute) in Opinion No. 19 of 2014
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of EU states or third parties; also, secondly, these forms of consultation were
characterized only by a mere reconnaissance function aimed at knowing the
orientation of citizenship on the themes of public life, and therefore did not operate the
limit of "significant importance" that art. 92 of the Constitution requires for the promotion
of a consultative referendum.
Thus in this context, within the legal framework established by the
aforementioned statutory law, the Catalan Generalitat had promoted a non-referendum
consultation on 9 November 2014, despite both the constitutional court (on 25 March
2014) and the Spanish Parliament391 (on 8 April 2014) they had respectively
suspended ipso iure any legal effect pursuant to art. 161.2 of the Constitution (and
subsequently, with sentence 138/2015 the Court had proceeded to declare its definitive
unconstitutionality392). In addition, the relative law proposal always promoted by the
Generalitat aimed at transferring the competences for the convening of a referendum
had also been rejected393. This consultation, which in spite of everything had involved
over two million Catalan citizens (who had been questioned regarding the issue of
independence through the ambiguous formulation of two questions: ¿Quiere que
Cataluña se convierta en un Estado? And, if so, "Quiere que sea independiente?" Was
therefore characterized by a mere symbolic value, as it was deprived of any legal
efficacy by the above-mentioned Tribunal Constitucional pronunciation. In the same
way, the overall results of the consultation, in addition to detecting an import presence
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The Catalan institutions had tried in vain to start some negotiations with the Government of President
Rajoy in order to regularize the proposition of a referendum recognized on the basis of the art. 92, which
provides exclusive state jurisdiction in relation to the authorization of a referendum convocation. In a
second moment, the Catalan Parliament had again tried a new attempt under the pretext of favoring a
collaboration with the legislative body of Madrid, presenting a bill concerning the delegation of state
competence in referendum matters pursuant to art. 150.2 Const. However, even this last effort had
proved vain, given its parliamentary rejection by a wide margin. For further information, see a L.
FROSINA, Profili giuridici e aspetti problematici dei referendum di secessione: un’analisi comparata, in
Nomos: quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale, n. 3/2017,
p. 23-24
392 For a complete chronological and substantial analysis of the various rulings of the Tribunal
Constitucional with respect to the Catalan issue up to 2016, please refer to A. BAR CENDÓN, El proceso
independentista de Cataluña y la doctrina jurisprudencial: una visión sistemática, in Teoría y Realidad
Constitucional, n. 37, 2016, p. 187-220
393 Please refer to "Spain: the government rejects the Catalan referendum" press article available at the
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in terms of numbers, had shown a strong will adhering to the Catalan independence
process, as a percentage higher than 80% was expressed favorably394.
So what were the consequences that followed the experiment of this
consultation?

2.E THE 2015-2017 TWO-YEAR PERIOD

The first immediate effect resulting from the consultation was the entry into the
scene of the Fiscalia general, which on 21 November 2014 had presented a complaint
against the President of the Generalitat, accusing him of the crimes of serious
disobedience, abuse of power, embezzlement and usurpation, in relation to the
organization of the participatory process of November 9th. Therefore, the Catalan
question had overcome the mere political sphere to break even within the jurisdictional
framework.
What did all this cause? Had it suspended, or at least slowed, the course of the
Catalan secessionist process? Absolutely not.
And in fact, in response to the accusations made against him, Arturo Más had
re-launched the intentions of the "constitutional clash" by presenting a new operational
plan: the c.d. hoja de ruta. That is, early dissolution of the Catalan Parliament and the
calling of new elections, with the presentation of the joint secessionist front in a single
list (called Junt pel sí), in order to prepare a joint action regarding the process of
creation of the State of Catalonia395.
On 27 September 2015, therefore, new elections were held in which the
secessionist parties, as already mentioned, had all gathered in the Junt list for the sake
of exclusion, with the exception of the Candidature of Popular Unity (CUP) party. This
unified list will triumph with the absolute majority of the seats, without however
achieving the one relative to the votes (with Junt for si at 39.9% and the CUP for 8.2%,
the secessionist block had reached the overall percentage of 48%), with consequent
differences with respect to the results and the wishes deriving from the results of the
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L. FROSINA, Dopo la consultazione popolare del 9 novembre (9-N) quali scenari si aprono per il
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popular consultations of the previous year 396. At the end of the three months of
negotiations, the new parliamentary majority elected Carles Puidgemont, former mayor
of the city of Girona, as President of the Generalitat.
Well, in the limited period of time between January 20, 2016, the day of the
parliamentary election session of Puidgemont, and October 1, 2017, the historic date
on which the controversial referendum on the independence of Catalonia will be
implemented, the tensions arising from the institutional conflict Catalan will reach such
levels of hostility as to turn - in some cases - into genuine clashes between civil society
and the police, almost at the limit of a "civil revolution"397. On the political level, in fact,
in this time frame both the Catalan institutions and the central constitutional bodies
(above all, the Gobierno of Rajoy and the Tribunal Constitucional) will clash on the
basis of their respective prerogatives: or, respectively, through the adoption of
Resolutions parliamentarians or decrees; as well as, on the other hand, through the
promotion

of

appeals

and

the

resolution

of

the

relative

sentences

of

unconstitutionality398.
With Resolution 1 / XI “sobre el inicio del proceso político en Cataluña como
consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015”, the
majority parliamentary groups began to gradually develop an action plan aimed at
concretizing the project of a Sovereign and independent Catalonia; nevertheless, the
Tribunal Constitucional (with the sentence 259/2015) declared the said Resolution
timely unconstitutional, motivating it above all on the principles of the primacy of the
Constitution and the Spanish constitutional democratic order. The Catalan Parliament,
insensitive to the Tribunal's warnings, subsequently adopted Resolution n. 263 / XI
"For the purposes ratified in the Reporting and Conclusions of the Commission of the
Proceso Constituente" and the n. 306 / XI "Sobre la orientación política general del
Gobierno de la Generalidad". With these two Resolutions, the Catalan Parliament
regulated the constituent process that was to follow before the favorable outcome of a
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Please refer to a complete reconstruction of the voting on September 27th G. FERRAIUOLO, 27
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referendum consultation, also subject to a specific discipline. These Resolutions will
also be the subject of two rulings by the Tribunal Constitucional (No. 170/2016, as well
as No. 24/2017), in which it reiterated its firm orientation regarding the only legitimate
route available to Catalan institutions: namely, that relating to a constitutional review
process.
After that, the main events of the last eighteen months take over, probably
already known to all given the considerable media coverage they received. It all begins
with the June 9 announcement of the Catalan President Puidgemont, who,
disregarding any authority about the decisions pronounced by the Tribunal
Constitucional, made the celebration of a binding referendum on the independence of
Catalonia for next October 1st (2017) official. Then, between 6 and 7 September 2017,
the Catalan Parliament approved the "Law on the referendum of binding selfdetermination for the independence of Catalonia" (Law 19/2017) through which the
famous "derecho a decidir" was recalled, always in the same terms of prerogative of
the Catalan people as recognized as a sovereign political subject. Then, again in the
aforementioned days, it ratified the "Law on Transience and the Legal Foundation of
the Republic" (L. 20/2017), which should have formed the legal basis in the transition
process towards the construction of the independent State of Catalonia. Also, these
laws (also renamed as Ley de desconexion) had been joined at the same time by two
further decrees (No. 139/2017, and No. 140/2017), as they were aimed at regulating
the implementation and organization referendum consultation.
However, it is important to point out that this "regulatory package" undoubtedly
not only violated the constitutional judicial framework of the Spanish legal system (as
punctually confirmed by the constitutional court with judgments No. 114/2017 and
124/2017), but was also approved in violation of the same Catalan Parliamentary
Regulation. In fact, specifically the parliamentary groups of the secessionist front had
approved such legislative acts in excessively stringent terms on the basis of the
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provisions of art. 83.3 of the Regulation399, thus avoiding some mandatory phases of
the ordinary legislative procedure400.

2.F 1 OCTOBER 2017 TO 27 OCTOBER 2017: TWENTY-SEVEN BURNING
DAYS FOR THE INSTITUTIONS AND THE CATALAN PEOPLE

Nevertheless, albeit in a climate of intense tension due to the recent rulings of
the constitutional court evocative of the accusation of "grave attack on the democratic
and social rule of law", which from the warnings of the central Government of Madrid
of application of the art. 155 of the Constitution, on October 1 held the referendum on
the independence of Catalonia401.
A consultation took place in a context dominated by uncertainties, disorders,
seizures and searches of electoral seats, often also generated in clashes between the
police and the Catalan civil society. The seizure of the ballot boxes operated by the
Civil Guard on judicial orders, as well as the decision of the Generalitat a few hours
after the consultation to agree on the possibility of voting in any electoral college (the
so-called universal electoral census), in addition to the total absence of any control of
regularity concerning the correct conduct of the referendum, represented a complex of
circumstances symptomatic of a situation that is, to say the least, unreal in a state of
law such as the Spanish one. There was no doubt that all these and other anomalies,
besides the absence of any respect for the constitutional juridical order, had
compromised the real value of the referendum results, which had decreed the victory
of the independence front with 90% of the votes (whose participation stood at around
43%402). Nevertheless, the Generalitat triumphantly issued the aforementioned data,
399

Art. 83.3 of the Catalan Parliament's Regulation:
“The agenda of the Plenary may be altered if it agrees, at the proposal of the president or at the request
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400 For a complete examination of the procedure followed by the parliamentary groups of the
independence front, see L. FROSINA, Profili giuridici e aspetti problematici, op. cit, p. 1 - 37
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and, on October 27, 2017, the Catalan Parliament deliberated the unilateral declaration
of independence403, proclaiming the birth of the Catalan Republic (with the entry into
force of Law No. 20/2017)404.

2.G FROM THE APPLICATION OF THE ART. 155 CONST. TO THE LAST
AND CURRENT PHASE OF THE CATALAN QUESTION

With respect to such acts of insubordination and breaking the constitutional
order, what was the reaction of the central government led by Rajoy?
First of all, it is necessary to specify from now on that the line of action
undertaken by the Madrid executive, which will end with the application of the art. 155
Const.405, Had been supported with a broad consensus of the Courts Generales, with
consequent support and co-responsibility also of the parliamentary opposition forces.
The unprecedented application of art. 155 Const.406, What and what effects
would it have derived from it?407
Well, this article would legitimize (provided with the absolute majority approval
of the Senate) a direct and forced intervention by the central executive, if and if an
autonomous Community should with its own actions damage or prejudice the general

403

For a reading of the Catalan Declaration of Independence, please refer to the following link:
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=34928&dpath=document&dfile=131020170715
36.pdf&content=Dichiiarazione%2Bdi%2Bindipendenza%2Bdella%2BCatalogna%2B% 2D% 2Bstati%
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404 T. DE LA QUADRA-SALCEDO Y FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Un nuovo escenario, in El Cronista
del Estado Social y Democratico de Derecho, n. 71 – 72, 2018, p. 98 - 101
405 L. FERRARO, Un nuovo governo autonomico e la fine della coercizione statale in Cataluña: un
consuntivo sull’art.155 della Costituzione spagnola, Federalismi.it, n. 17/2018, p. 1-29
406 Article 155 of the Spanish Constitution
"1. If the Autonomous Community does not comply with the obligations imposed by the Constitution or
other laws, or behaves in such a way as to seriously undermine the general interests of Spain, the
Government, upon request to the President of the Autonomous Community and, where this is
disregarded with the approval by an absolute majority of the Senate, it may take the necessary
measures to oblige it to comply with these obligations or to protect those interests.
2. The Government may give instructions to all the Authorities of the Autonomous Communities for the
execution of the measures provided for in the preceding paragraph ".
407 The compatibility of the effects arising from the application of the art. 155 with the democratic principle
had previously been the object, albeit transversally, of some rulings of the Tribunal Constitucional with
the Sent. n. 215/2014 and the most remote n. 49/1888 and n. 27/1987. With the first of these sentences
recalled, the Tribunal Constitucional proceeded to define the article in question as one of the
constitutional precepts closely related to the fundamental principle of unity and supremacy of the
interests of the Spanish nation; while with the other two sentences he defined it as an extraordinary
means of coercion applicable in the context of exceptional situations of considerable gravity.
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interest of the State408. And in fact, with regard to the Catalan case, the central
government, considering the conditions for its application to exist, had on the basis of
the provisions of the article adopted a series of decrees: that is, the dismissal of the
members of the Catalan Generalitat and their temporary replacement with
representatives of the central government; the closure of countless Catalan
government offices and offices; the dissolution of the Catalan Parliament, as well as
the convening of new elections on December 21, 2017.
Also, alongside these extraordinary political decisions, from the judicial point of
view the competent authorities had issued orders for the provision of precautionary
detention against Jordi Sánchez and Jordi Cuixart (on charges of sedition and
rebellion) respect the two leaders of the most important civilian independence
associations). Later, other and further measures restricting personal freedom were
also added to other relevant figures of the deported Catalan Generalitat (to whom, in
addition to the sedition charge, the crime of rebellion as well as the misappropriation
of public funds in relation to the organization of the referendum).
In the elections of 21 December 2017, in addition to the unexpected affirmation
of the centrist anti-independence Party Ciudadanos (first political force of the Catalan
Parliament with 25.35% of the votes), the independent political bloc (ie, JuntsxCat, Erc
and CUP), it retained the absolute majority of parliamentary seats, obtaining 70 seats
out of the total 135 (with an overall 47.5% of votes). Also, for the first time the Popular
Party, given a paltry 4% of votes, could not achieve a sufficient number of votes for the
formation of a parliamentary group. Therefore, the action strategy adopted by the
central government of Madrid suffered a clear rejection by the Catalan electorate. In
fact, not only the secessionist parliamentary block had maintained an absolute
majority, but all those opposed to the demands of self-determination had preferred
nevertheless to support the political line of Ciudadanos.
Finally, with regard to the year 2018, some critical issues had raised the
question concerning the election of the new President of the Catalan Generalitat, as
408

With respect to the relationship between the general state interest and the application of the art. 155
Cost. Please refer to D. CAMONI, La coercizione statale nei confronti delle Comunidades autónomas:
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europeo, n. 3, 2018, p. 529-558; apoud T. DE LA QUADRA-SALCEDO Y FERNÁNDEZ DEL
CASTILLO, Reflexiones sobre el artículo 155 de la constitucion y la proteccion del interés general de
españa, in Revista española de derecho administrativo, n. 191, 2018, p. 25 - 76
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the secessionist parliamentary groups had continued to insist on the remote
designation of the former deposed President Puidgemont (still in exile in Belgium).
However, this possibility revealed some complexities and contradictions in terms of
constitutional legality409. In fact, on the one hand supporters of the secessionist block
had hypothesized the legitimacy of the investiture of Puidgemont basing it on the
circumstance of a telematic presence or by proxy (as neither the Statute nor the
Regulation explicitly require the requirement of "physical presence"); nevertheless, on
the other hand, the Madrid executive again threatened a (re)activation of the art. 155
Cost. Also, confirming the impossibility of proceeding through a distance investiture,
the Tribunal Constitucional (with order n. 492/2018410) had specified that for the
purposes of the legitimate designation of the Catalan President the “physical presence”
of the candidate is a must. Therefore, subtracting all doubts about the procedural
conditions for the presidential nomination, on 10 May 2018 Puidgemont himself,
renouncing his own investiture411, proposed as a new candidate the deputy Quim
Torra. And he, in the parliamentary session of May 14, 2018, became the new
President of the Catalan Generalitat.
An unexpected event, above all for the resistance to the accusations of
corruption that surrounded the Partido Popular for years, was consummated on 1 June
2018. On that date Mariano Rajoy was in fact discouraged by the Spanish Parliament
on the basis of a constructive no-confidence motion412 (first motion constructive
mistrust approved by the entry into force of the 1978 Constitution413) presented by the
secretary of the Socialist Party, Pedro Sánchez, who was appointed as the new prime
minister of the Madrid executive414.

M. CECILI, Spagna: L’investitura impossibile del Presidente della Generalitat catalana. Cronaca di
una crisi istituzionale, in Forumcostituzionale.it, 2018, p. 1-8
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For a complete reading of the ordinance, please refer to the following link:
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forma di governo, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 2, 2018, p. 349-378
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409

Revista de Direito Público Contemporâneo, Instituto de Estudios Constitucionales da Venezuela e Universidade Federal de
Rural do Rio de Janeiro do Brasil, a. 3, v. 1, n. 2, p. 294, julho/dezembro de 2019.

Revista de Direito Público Contemporâneo | Journal of Contemporary Public Law

At first, also based on some openings by the new President Sánchez about the
unresolved Catalan issue (among which, the hypothetical possibility of recognizing an
independence referendum through a previous constitutional revision 415), it seemed that
a new climate could starting between the Catalan and Madrid institutions. However,
also in relation to the setback suffered by the Socialist Party in the recent Andalusian
elections (among whose causes of the failure, some had also advanced an attitude
deemed too compliant with the demands of the Catalan parties416), the tones between
the institutions involved had they resumed their ignition. At this point, that on February
13, 2019 the parliamentary members of the Catalan independence front subtracted
their external support to the Socialist minority government during the approval
procedure of the Budget Law417, thus determining the resignation of the latter and the
convocation of new national elections (the third in less than two years) to 28 April 2019.

3. THE CATALAN SECESSIONIST INSTANCES: IF AND HOW MUCH THEY
ARE OBJECTIVELY LEGITIMATE
"A language, a people, a flag and, consequently, a nation"418. This motto that
the separatists are used to invoke is enough to translate into law what for decades had
always been a mere ideal. And indeed the derecho a decidir, so dear to the
secessionist Catalan political forces, has represented just this: that is, the juridical
claim through which to realize the coveted dream of a free, sovereign and independent
Catalonia419.
The problems related to the validity or otherwise of the recognition of such a
right towards the Catalan people, presuppose the resolution of certain questions: 1.
415

For these and other reflections released by President Sánchez, refer to the following press article
"Pedro Sánchez: Solución también holds this pasar por el referéndum de la sociedad Catalana"
available at the link: https://www.eleconomista.es/politica/ noticias / 9601036/12/18 / Pedro-SanchezLa-solucion-tambien-holding-que-pasar-por-el-referendum-de-la-sociedad-catalana.html
416 The elections in Andalusia commented on by the Spanish press, a news article in Internazionale.it,
available at the link: https://www.internazionale.it/bloc-notes/2018/12/03/elezioni-andalusia-stampaspagnola
417 The Spanish parliament has rejected the budget law of the Sánchez government, a journalistic article
in IlPost.it available at the link: https://www.ilpost.it/2019/02/13/sanchez-legge-bilancio-elzioni-spagna/
418 Well, for the supporters of the national self-determination theory these elements would be sufficient
for the purposes of recognition and exercise of the c.d. "Right of secession". For further information, see
C. MARGIOTTA, L’ultimo diritto: Profili storici e teorici della secessione, Il Mulino, 2005, p. 211-213
419 F. BILANCIA, Il “derecho a decidir” catalano nel quadro della democrazia costituzionale, in Le
istituzioni del federalismo, 2014, p. 985-997
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What determines the c.d. do I derive from it? On what legal basis did the Catalan
institutions consider satisfying the legitimate implementation of this right? And finally,
is the Catalan question an exclusively internal prerogative, or has it also justified an
international dimension?
In response to the first of the above questions, the notion "derecho a decidir" is
traditionally associated with the principle of self-determination, since the contents and
effects expressed by both rights would appear to be almost the same420. Therefore, for
that matter the Catalan question, it was preferred to adopt the first of the two
terminologies referred421 to to evoke an apparently new concept, devoid of that
authoritative juridical, cultural and symbolic tradition that personifies the right of selfdetermination. Nevertheless, while it is true that the final results would be the same;
on the other hand the derecho to decidir could represent itself as a specification of selfdetermination422, since, unlike the latter, it would guarantee a secession process even
where there is no people ruled by a colonial force or forced to suffer ethnic
discrimination -cultural423. Therefore, a hypothetical secession such as the possibly
Catalan one would develop into a political and juridical framework, as well as a social
one, diversified with respect to what occurred in Kosovo 424, as it would eventually

420

According to some, indeed, this assonance would not represent a juridically correct qualification,
since, while the concept of self-determination is preceded by a collective decision, vice versa, the right
to decide would be more related to the notion of sovereignty, and therefore concerning all those issues
that fall within the scope of national sovereignty. Therefore, according to the author's judgment the real
core of the problem would not be so much tied to the effective recognition of the c.d. "Derecho a decidir",
as it is constitutionally recognized that a Comunidad autónoma can express its opinion on questions
related to national sovereignty, if anything it is doubtful - indeed unconstitutional according to the opinion
expressed several times by the Tribunal Constitucional- whether it can recognize Catalonia as a political
subject with decision-making power, with sovereignty. Please refer to A. ABAT I NINET, Il futuro politico
della Catalogna, in Federalismi.it., n. 22/2014, p. 35-49
421 In addition to the first general statements of the derecho a decidir contained in some Resolutions of
the Catalan Parliament of 1989, progressively this right has increasingly assumed a greater
concreteness up to being invoked, as the main prerequisite with respect to the manifested independence
requests, in Resolutions 742 / IX of September 2012 and 5 / X of January 2013.
422 J. TUDELA ARANDA, El derecho a decidir y el principio democático, in UNED. Teoría y Realidad
Constitucional, n. 37, 2016, p. 477-497
423 The right of secession, as a natural right, would be according to the natural law doctrine characterized
by the characters of inalienability and unavailability. However, according to some authors, the reference
to this legal aspiration would often be more a means than the ultimate goal actually set, as it is especially
aimed, through warnings by a given territorial group to secessionist instances, to demand changes or
constitutional revisions of the legal system. juridical in a federalist perspective. Thus they express
themselves A. BARBERA e G. MIGLIO, Federalismo e secessione: un dialogo, Ed. Mondadori, 1997,
p. 173 e ss.;
424 International law accepts this interpretation of the concept of "derecho a decidir" understood as the
implementation of the principle of self-determination of peoples. That is, it opens up the possibility of
legitimizing a secession in situations of injustice, even where there is no colonial force. This is the line
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happen “within a democratic context, characterized by the presence of a minority
national level, without stressing the liberation from the colonial yoke, typical of selfdetermination phenomena”425.
In fact, unlike the right to self-determination (the latter recognized by
international law for the first time in the UN resolution No. 1625 / XXV of 1970 entitled
"Declaration of principles on friendly relations between States", derecho a decidir
continues to be a non-existent concept for the international legal order, not
contemplated in any legal text or at least in any declaration426. Nevertheless, although
lacking any legal basis recognized by the international community, this right has been
gradually introduced in the Catalan process by assuming similar contents, as
anticipated above, to those specific to the self-determination of oppressed peoples.
Also, if "en definitio, pues, el derecho a decidir es el derecho de los ciudadanos to
decidir acerca de la secesión"427, it would be highlighted that, in adherence to the
theory advanced by some scholars, "el derecho a decidir de los ciudadanos no sería
unto the natural consecuencia of the democratic principle"428.
Specifically, the derecho a decidir emerged in a solemn way especially with
Resolution 5 / X of 23 January 2013, which already from its name ("Declaración de
soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña") prophesied the centrality
of a combination of "derives from decidir - sovereignty" as a fundamental prerequisite
in the constituent process of an independent Catalan state. Therefore, the Catalan
institutions, with the aim of legitimizing a secessionist process which they qualified as
democratic, have tried to recognize, through occasional recourse to referendum
consultations, the existence of derecho to decirir the Catalan people, not without first
declaring the latter legal entity and sovereign429. Nevertheless, given the breach of the
constitutional framework that only the mere exercise of voting would have entailed, in
developed in the Declaration of the United Nations Assembly of 9 November 1995, which conditions
respect for the territorial integrity of States in the existence of governments that represent the population
without discrimination of any kind. So V. FERRERES COMELLA, Cataluña y el derecho a decidir, in
UNED. Teoría y Realidad Constitucional, n. 37, 2016, p. 461-675; and F. SERVEGNINI, Spagna: può̀ il
caso catalano essere assimilato al caso Kosovo? Suggestioni e difficoltà, in Forum Quaderni
Costituzionale, n. 7/2018, p. 1-10
425 L. CAPPUCCIO, Introduzione. La lunga e accidentata marcia della Catalogna verso una
consultazione popolare sull’indipendenza, in Federalismi.it, 2014, p. 3-33
426 J. TUDELA ARANDA, El derecho a decider, op. cit, p. 477 - 497
427 V. FERRERES COMELLA, Cataluña y el derecho, op. cit., p. 462
428 J. TUDELA ARANDA, El derecho a decider, op. cit, p. 479
429 BILANCIA Francesco, Il derecho a decidir catalano, op. cit., p. 992-993
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order to be considered legitimate that binomial should have been justified at least on
the basis of the democratic principle, as the latter is anchored on natural law juridical
bases. And in fact, “I derive from the decision of the citizens of the city until the natural
consecuencia of the democratic principle [... since the derecho a decidir] is the
supreme power of democracy, the path to través de la cual a pueblo puede hacer
realidad un destiny. No matter yes no existe marco jurídico legal or político para su
ejercicio”430. Therefore, in view of all this, the most significant consequence of the
juridical force of the democratic principle derives: that is, that of being able to override
the principle of legality431. A relationship that exists between the principle of legality
and the democratic principle that the current forms of state with pluralist democracy432
have developed on its balance, since the rule of the majority must always be conformed
by norms in their turn guarantors of the rights of minorities. And it is precisely in relation
to this last aspect that the recent Catalan strategy of breaking the constitutional legal
order has not found any external support from the international community. This is
because, in a social and democratic state of law such as the Spanish one, within which
the principles of equality and non-discrimination of all its members are cornerstones of
the constitutional order433, the Catalan secession plan would have had to necessarily
orient itself towards promotion of a phase of negotiations and negotiations with the
central Government of Madrid. Moreover, as previously mentioned, the Tribunal
Constitucional itself had already pointed out the constitutional path through which to
legitimately introduce a hypothetical secessionist instance, and he necessarily implied
the start of a constitutional revisional process. Only that, the political block favorable to
independence, convinced of representing the univocal will of the Catalan people 434
430

J. TUDELA ARANDA, El derecho a decider, op. cit, p. 479-482
For an exhaustive analysis on the relationship between the democratic principle and the
characteristic principles of the rule of law, see a J. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Principio democrático y
derecho a decidir, in REAF, n. 19, 2014, p. 211-233
432 R. BIN – G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Ed. Giappichelli, ediz. 19, 2018, p. 53 - 58
433 X. PONS RAFOLS, Legalidad internacional y derecho, op. cit., p. 86
434 S. CECCANTI, Catalogna e Spagna al momento senza uscita, in DPCEonline, n. 4/2017, p. 825827; or we also refer to R. BLANCO VALDES, La rebelión del nacionalismo catalán provoca en España
una gravísima crisis política y constitucional, in DPCEonline, n. 3/2017, p. 441-447, which questions
whether, "más allá de su rotunda and unquestionable ilegalidad y falta de legitimidad ¿puede adopt a
decisión de such envergadura with the vote in favor of 38% of the pueblo Catalán with derecho to vote?";
also, in addition to the requirement of a clear majority with respect to the choice of secession, the scholar
J. RUIZ SOROA, Regular la secesión, in Cuadernos de Alzate, n. 46-47, 2013, p. 196-197, which,
summarizing the prevailing international doctrine on the subject, had developed five additional
conditions for the recognition of the secession act: that is, a. secession as a last resort; b. existence of
an unconditional and constant desire for secession over time; c. protection of the positions of those
431
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(when, instead, it is right to remember that in the last elections disputed never the
secessionist front has succeeded even to reach the absolute majority of the votes),
has opted for an open confrontation with the principle of legality.
And indeed, what was the position of the international community (and
especially that of the European Union) with respect to the Catalan question? In this
regard, despite the auspices of the entire secessionist bloc about a gradual and shared
recognition of the newly formed Catalan Republic (in the aftermath of the Declaration
of Indepedence), the European Union in the lead, as well as being followed by the
same states that compose it, has maintained a position of absolute non-interference,
motivating it on the fact that this question represents a fact exclusively within the
Spanish constitutional framework. And in fact, this line of thought finds formal
confirmation in the provisions of art. 4.2 TEU which states that "the Union respects the
equality of its Member States before the Treaties and their national identity, inherent
in their fundamental political and constitutional structure", as it also includes the system
of local autonomies and regional435. Therefore, appealing also to the legislative scope
of the Treaties themselves, the European Union has irrevocably kept its disinterest in
the affairs and proclamations of Puidgemont himself, a deposed president still forced
into exile in a third State.
However, some scholars436 have considered that the absence of any provision
in the Treaties regarding the derecognition manifested by stateless nations within the
EU could on the other hand result in recognition of that right, as the EU as all its
Member States, "is founded on the values of respect for human dignity, freedom,
democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights
of persons belonging to minorities. These values are common to the Member States
in a society characterized by pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity
and equality between women and men "(Article 2 TEU). Therefore, given the absence
of a restrictive provision in this sense, neither Spanish nor European political
institutions can invoke any right to limit the right of self-determination of peoples within
within the secessionist community are contrary to it; lack of the right to succeed, existence of a right to
dialogue on the same without prejudice to any outcome; and finally, protection of the democratic
principle also with regard to affected citizens.
435 T. CERRUTI, Istanze indipendentiste nell’Unione Europea, in Associazione Italiana dei
Costituzionalisti, n. 3, 2015, p. 1-11
436 N. LEVRAT –S. ANTUNES –G. TOUSSEAU –P. WILLIAMS, The Legitimacy of Catalonia’s Exercise
of its Right to Decide, 2017, p. 96 disponibile al seguente link: https://ssrn.com/abstract=3078292
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the EU. A consideration of strong tones and contents, which however does not
recognize any effective counter argument in this regard437.
What did this bring about?
It is undeniable that the inertia of the international community has officially
decreed the failure of every constituent process of the newborn Catalan Republic. And
yet, despite the awareness of the Catalan institutions of having acted in violation of
both the Spanish constitutional438 unit and its own Parliamentary Rules, this had not,
however, taken away from them the hope of benefiting from some form of international
recognition with the branching of the Declaration of indipedenza. And this on the
assumption that, as stated by an authoritative doctrine, a secession even if
"illegitimately declared and therefore deprived of any effect in the domestic
environment (...) [could] however develop its effects, also in legal terms, at the level
international when you find the support and therefore the recognition of the community
of sovereign states”439.
In conclusion, in which case hypothetical requests for secession are promoted
within a democratic state of law (such as, in this case, Spain), the likelihood that a
possible Declaration of independence can enjoy some external support, even if
invoked by occasional popular demonstrations440. This is because, in such cases, only
the principle of integrity of the national territory will prevail with respect to the demands
of self-determination of peoples, as in a state with pluralist democracy "the people of
such a State through their participation in the government of the State on a basis of
equality"441.
Therefore, also in light of the results subsequent to the Declaration of
Independence of October 27, 2017, the Catalan Generalit would therefore have been
desirable to follow the path of constitutional revision previously indicated by the
Constitucional Court.

G. POGGESCHI, La Catalogna: fra voglia di secessione e sospensione dell’autonomia, in
Federalismi.it, n. 7/2018, p. 203 - 221
438 D. FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, La unidad constitucional de España y el problema catalán
ante el Tribunal Constitucional, in Revista general de derecho administrativo, n. 48, 2018, p. 1 e ss.
439 A. MASTROMARINO, La dichiarazione d’indipedenza della Catalogna, in Osservatorio AIC:
Quadrimestrale di attualità costituzionale, n. 3, 2017, p. 539
440 X. PONS RAFOLS, Legalidad internacional y derecho, op. cit., p. 1 - 87
441 J. CRAWFORD, The Creation of States in International Law, in Oxford, II ed., 2007, p. 119
437
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4. THE ONLY POSSIBLE GUIDING MODEL442

If we take the time period between the date of publication of sentence n. 31 of
the Tribunal Constitucional, or June 28, 2010, and nowadays, there is no doubt that
one element has remained almost constant: that is, the total incapacity of the Spanish
political class (in which category also includes the Catalan one) to achieve any form
dialogue or constructive compromise. The lack of mutual trust, the unwillingness to
give up some claim to resolve the institutional stalemate, as well as the obvious lack
of some diplomatic capacity of both parties involved has led to an uncertain and hostile
political, legal and social context (sometimes resulted in accusations and civil and
jurisdictional clashes443) with obvious repercussions on the democratic stability of the
Spanish legal system444. Likewise, as a demonstration of the tense climate created in
recent years in Spain, it is sufficient to recall the insinuations of any doctrine about the
role of constitutional guarantor that should always assume the Tribunal Constitucional,
accused of arbitrarily favoring the indissolubility of the Spanish territory thus
disregarding the demands secessionists evoked by a linguistic minority445. Except that,
the Tribunal with sentence n. 42/2014446 had indicated to the Catalan institutions what
were the constitutional bases for having the secessionist institution legitimately
introduced inside the parliamentary hall.
As already mentioned above, the path indicated by the constitutional court was
modeled on the advisory opinion expressed in 1998 by the Canadian Supreme Court
(Reference Secession of Québec447), as the latter had elaborated a detailed legal

“The decision of the Canadian Supreme Court of 1995, made to decide how to behave in the case
of the successful re-election of the referendum in Quebec, could and should have provided guidance ".
In these terms, an authoritative scholar has been expressed B. CARAVITA, La Catalogna di fronte
all’Europa, Federalismi.it, n. 19/2017, p. 4
443 A. MASTROMARINO, La dichiarazione d’indipedenza della Catalogna, op. cit. p. 534
444 L. FROSINA, Referèndum, autodeterminació y transitorietat jurídica. La sfida delle istituzioni catalane
all’indissolubile unità della nazione spagnola, in Nomos: le attualità nel diritto, n. 1/2017, p. 1 - 18
445 "(...) the TC in Spain, despite the legal definition of it as a body of single and special jurisdiction, is
clearly a hybrid political-legal organ; when the rulings have a highly political character, the TC plays a
decisive role to tip the balance in favor of some specific party interests (...) ". An affirmation with strong
contents that clearly shows the thought of some constitutionalists on the position held by the Tribunal
Constitucional as, in this case, A. ABAT I NINET, Il futuro politico della Catalogna, op. cit., p. 37
446 Judgment available at the following link: https://www.boe.es/boe/dias/2014/04/10/pdfs/BOE-A-20143885.pdf
447
Reference
available
at
the
following
link:
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scccsc/en/item/1643/index.do
442
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analysis about the existence of the c.d. "Right of secession" within the framework of a
democratic legal order.
Thus, with respect to the recognition or otherwise of a unilateral right of the
Québec people to secession, the Canadian Supreme Court first of all specified that
Canadian constitutional law, based on a set of written norms and on principles rooted
in tradition and common constitutional law, did not could in no way recognize such a
right448. Nevertheless, even on the circumstance that these secessionist instances had
taken root over time, he had identified some openings, stating that the "Constitution
should not be a straitjacket"449. And therefore, on the basis of some fundamental
principles typical of every federal Constitution of law450 (among which, the democratic
principle, the rule of law, as well as the protection of minorities), he had developed a
specific obligation to negotiate that the central Government would have owed with
respect to a possible secessionist instance451. From all this it would have resulted (as
not previously contemplated in the Canadian Constitution), a necessary and necessary
process of constitutional revision aimed at legitimizing the secessionist intentions.
Finally, with respect to the role of a referendum in the context of a secessionist process,
the Supreme Court recognized above all the intrinsic capacity to concretely ensure the
democratic principle, as it is representative of the will expressed by the citizens of the
community concerned. Furthermore, secondly, it identified in the referendum
instrument the undoubted ability to identify itself as the first primary prerequisite to
open a possible negotiation with the central government on the issue of secession. In
fact, in the event of a favorable outcome to the secessionist instance, an obligation for
the federal political authorities to negotiate the process of secession with the Québec
institutions would have been achieved452.
Therefore, the constitutional court, largely adhering to the well-known Reference
Secession of Quebec, wanted to point out that the derecho a decidir cannot and must
not be equated with an unrecognized right of self-determination, but must be translated

448

L. FROSINA, Profili giuridici e aspetti problematici, op. cit., p. 1-37
I. RUGGIU, Referendum e secessione. L’appello al popolo per l’indipendenza in Scozia e in
Catalogna, in Costituzionalismo.it, n. 2/2016, p. 71-102
450 E. MOSTACCI, The Canadian constitutional history and its determinants, in DPCEonline, n. 1/2019,
p. 625 - 642
451 X. EZEIZABARRENA, El caso de Québec ante la jurisdicción canadiense, in Quaderno Deusto de
Derechos Humanos, n. 90, 2017, p. 35-40
452 L. FROSINA, Profili giuridici e aspetti problematici, op. cit., p. 1-37
449

Revista de Direito Público Contemporâneo, Instituto de Estudios Constitucionales da Venezuela e Universidade Federal de
Rural do Rio de Janeiro do Brasil, a. 3, v. 1, n. 2, p. 302, julho/dezembro de 2019.

Revista de Direito Público Contemporâneo | Journal of Contemporary Public Law

into a mere political aspiration promoted by the Catalan institutions and aimed solely
at initiating a possible constitutional review process with the central competent
bodies453.
On the other hand, on the assumption that the Spanish Constitution does not
contain any non-modifiability clause, all the proposals could be susceptible of
determining a parliamentary454 debate suitable for determining a constitutional review
procedure, in which also include secessionist instances expressed by an historic
autonomous Community like the Catalan one. Also, in order to prevent the outcome of
the referendum from being the consequence of occasional circumstances, it would be
reasonable to associate a further referendum on the same secessionist question at the
end of the constitutional review process. In the following way, by associating the time
factor with this democratic instrument, it would be ensured that an event as traumatic
and destabilizing as secession is guaranteed by a stable and constant majority. Finally,
the projection over time of the result would not only offer the advantage of
demonstrating the constancy of a pre-eminent will with regard to the secession that a
democratic and social state of law could not in the long run ignore, but this time would

453

S. GAMBINO, Pretese sovranistiche della Catalogna, op. cit., p. 450 - 458
The scholar M. CARRILLO (Il futuro politico della Catalogna, in Federalismi.it, n.22/2014, p. 70-79)
identifies four procedural methods through which to constitutionally legitimize a consultation on the
independence of Catalonia, Therefore, leaving out two of these four hypotheses, as apparently
impossible in the Spanish context, the two most accredited methods are the following: 1. Extensive
interpretation of the art. 92 of the Constitution, governing consultative referenda, aimed at all citizens,
for particularly important decisions; or, constitutional revision of the art. 150.2 Cost.
Entering into the merits of the first hypothesis, it would be a question of recognizing, on the basis of the
art. 92 of the Constitution interpreted extensively, the faculty to convene a secessionist referendum,
always on the proposal of the President of the State Government. Also, in order to allow a convocation
that can only interest a specific territorial population, the Organic Law 2/1980 of 18 January should be
amended, governing the legal regime of referendums. Well, on the basis of the results arising from the
proposal of a consultative referendum, therefore non-binding, forms of political dialogue could be
realized aimed at a process of constitutional revision, on whose approval the Spanish people should be
expressed in its entirety, as unique subject of state sovereignty.
Vice versa, the second of the aforementioned hypotheses is based on the delegation of exclusive
competence of the State to convene a secessionist referendum. Therefore, based on the art. 150.2
Cost, which provides that faculties ̀ corresponding to matters of state competence can be transferred or
delegated to the Autonomous Communities̀ by the State, through organic law, provided that by their
nature they are subject to transfer or delegation. However, since the convocation of a secessionist
referendum would be susceptible to contrast with the principle of indissoluble unity of the Spanish nation,
this faculty could therefore fall a priori among those not likely to be delegated or transferred. Therefore,
in consideration of all this, a negotiation between the parties in question would be necessary, from which
a constitutional revision project would arise which would harmonize the calling of a referendum on
independence with the aforementioned principle.
454

Revista de Direito Público Contemporâneo, Instituto de Estudios Constitucionales da Venezuela e Universidade Federal de
Rural do Rio de Janeiro do Brasil, a. 3, v. 1, n. 2, p. 303, julho/dezembro de 2019.

Revista de Direito Público Contemporâneo | Journal of Contemporary Public Law

provide the necessary space to favor a dialogue, or at least a peaceful debate between
the parties involved455.
Thus, the constitutional court, in spite of criticisms and conjectures of which it
was often the victim, had opened, so to speak, a door to Catalan aspirations, inviting
the Generalitat to start a debate with the Spanish Parliament. However, an invitation
that has remained isolated.

5. THE NEED FOR A FEDERAL MODEL

Ultimately, the repeated instances of greater autonomy (resulting then, as in the
recent Catalan case, in secessionist intentions) were manifested especially in those
historical territorial realities with their own specific cultural and linguistic identity (among
all, Catalonia and the Countries Basques)456. All this has generated obvious symptoms
of dissatisfaction with the autonomous state model457. A model that, compared to those
typical of a classical federal system, has been characterized by a peculiar and
discriminated "asymmetry": since, as anticipated by this phrase, it applied diversified
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J. TUDELA ARANDA El derecho a decidir, op. cit., p. 489-490
We recall the unilateral project of self-determination approved by the Parliament of the Basque
Country (Law No. 9 of 2008) declared unconstitutional pursuant to art. 2 Const. From the Tribunal
Constitucional with sent. 103/2008 ("Plan Ibarretxe")
457 The will of the constituent power with the adoption of the Constitution of 1978 had been that of
achieving an integration of two antithetical principles between them: that is, that of unity and that of
autonomy. However, the Constitution did not generate an identification of the territorial autonomies and
a consequent recognition of their specific legislative power, preferring to postpone the issue on territorial
planning at a later time. This definition, realized through a constitutional synthesis of the device principle
and the autonomic one, is based above all on art. 2 of the Constitution, which states that "The
Constitution is based on the indissoluble unity of the Spanish Nation, the common and indivisible
homeland of all Spaniards, and recognizes and guarantees the right to the autonomy of the nationalities
and the regions that compose it and the solidarity between all the same ”. Therefore, this precept
recognizes the Comunidades the right of autonomy, which can be exercised on the basis of the different
procedures referred to in Title VIII of the Constitution
Specifically, the principle defines the faculty for territorial autonomies to access the process of
recognition of their autonomy and their own self-organization for the purposes of managing the territorial
interests of each individual autonomous community; vice versa, the autonomic principle, in addition to
defining the organizational structure, specifies the competences of each Community.
Nevertheless, this territorial-normative organization has not satisfied the needs of a greater political and
normative autonomy of some territorial autonomies, since the possibilities of which the Title VIII Cost.
Have often been reduced through a very restrictive interpretation of regional autonomy, seconded by
the laws approved by the Cortes Generales. For this reason, during the years of the democratic system,
the level of autonomy achieved in Catalonia was perceived as insufficient and unsatisfactory, such as
to cause a crisis of the autonomous Estado.
In these terms they expressed themselves espressi S. GAMBINO (Pretese sovranistiche della
Catalogna, op. cit., p. 450 - 458) and M. CARRILLO (Il futuro politico, op. cit., p. 70 - 79).
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"weights and measures" in relation to some Autonomous Communities. On all the
division of competences, which had been regulated differently in relation to the
procedure adopted pursuant to art. 143 (c.d. slow street) or 151 Const. (C.d. fast street)
On the other hand, only the recourse to the second of the indicated procedures (that
is, to the fast way) had allowed a wide and complete attribution of the competences
indicated in the art. 148 and 149; vice versa, for the other territorial entities that had
mandatory recourse to the slow route (ie all, with the exception of Catalonia, the
Basque Country, Galicia and Andalusia) they had to wait until the Ley orgánica de
Transferencias (n. 9 of 92) to obtain a full homogenization of the attributions (and
therefore also of those initially excluded, or those referred to in Article 149), thus
conforming to the other Comunidades. However, if the asymmetry of competences has
almost disappeared, other relevant elements of asymmetry have been fixed directly in
the Constitution (as, among all, the financial autonomy recognized to the Basque
Country and to Navarra), with the obvious consequence of their maintenance and
consolidation with respect to the homogenization process that has affected the
discipline of competences458. Therefore, a constitutional arrangement is the Spanish
one which, despite the partial unifying tendency of the 1990s, has remained
asymmetric in many other areas459 (such as the linguistic or scholastic field460).
However, this paradigm of asymmetric territorial organization, according to some
qualifiable also as "disaggregating federalism"461, has shown all its limitations when
458

J. CAGIAO Y CONDE, Un sassolino nella scarpa. La Catalogna come chiave della crisi del modello
territoriale spagnolo, in Federalismi.it, n. 17/2018, p. 1 – 36
459 For a list of other asymmetries still existing in the Spanish order, always refer J. CAGIAO Y CONDE,
Un sassolino nella scarpa. op. cit., p. 16. "Alongside those already mentioned - and others of minor
importance for the purposes of this work: civil law in Galicia, the Basque Country, Navarra, Aragon,
Catalonia, Balearic Islands and Valencia; the intermediate institutions of the Canary Islands (Cabildos),
Balearic Islands (Consejos) and the Basque Country (Territorios históricos) - the asymmetry existing in
the linguistic field was remembered. The EC recognizes (Article 3) the co-official status of languages
other than Castilian, where they exist. We speak, in concrete terms, of Galicia, the Basque Country,
Navarra, Catalonia, Balearic Islands and Valencia. For the regulation of the co-official, always the art. 3
CE refers to the Statutes and the laws of linguistic normalization, which represent the acts called to
define the model of each single CA (Vernet and Punset, 2007). This normative space that the EC leaves
to the autonomist legislator therefore introduces further asymmetries in the linguistic field; in fact, not all
CCAAs have implemented identical language policies, particularly in the educational field and for access
to public administration ".
460 A. MASTROMARINO, La dichiarazione d’indipedenza della Catalogna, op. cit. p. 9 - 10
461 "(...) in the disaggregation processes, full equality between the different levels of government is never
achieved, since the central one continues to maintain supremacy with respect to the periphery thanks
to the persistence, with respect to the past, of rules that express a certain supremacy of the federal
order and that introduce, therefore, an atypical vertical asymmetry with respect to the traditional
categories of federalism. Furthermore, the federal state that originates in processes of disaggregation
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some Comunidades autónomas (above all, as always, Catalonia and the Basque
Country in which since time immemorial the nationalist spirit is strong and rooted), they
have begun to demand greater political, regulatory, administrative and financial
autonomy462. In fact, in the face of a rigorous interpretation of the principle of the
indissoluble unity of the Spanish nation at the expense of respect for the right to
autonomy, the effect that has been determined has been an exacerbation of the
nationalist conflict, especially when the territorial structure of the power began a
consolidation phase (ie, after Ley n.9 / 92). All this has generated in Catalonia the
gradual rise of parties favorable to a secessionist ideal which, also and above all due
to the incapacity of the Spanish state (and the ruling political class) to understand the

of power and territory is by its nature a differentiated order, even horizontally, up to the point of being
able to foresee even the only partial federation of the territory (...) ".
In these terms A. MASTROMARINO, Il federalismo disaggregativo. Un percorso costituzionale negli
Stati multinazionali, Ed. Giuffré, 2010, p. 114 -115
However, as evidenced by E. FOSSAS ESPADALER, (¿Qué federalismo para España ?, op. Cit. P.
30), if there is no doubt that the Spanish autonomous state functions in some respects as a federal
state, under many others it finds some deficiencies . Among which:
a) Only the Spanish Nation and its representatives (the General Courts) can decide on the reform of the
Constitution. The Autonomous Communities have the power of a constitutional reform initiative, but it
does not require their will to approve it since the procedures to modify the Constitution (arts. 167 and
168 CE) are not federal; b) The distribution of competences between the central and the communal
areas Autonomous institutions if it is carried out in the Constitution as far as the "constitutional block",
which is included in the Statutes of Autonomy of respect for the Communities. If the norms have not
been assimilated to the institutions of the countries of a federation that can be approved and reformed
as the central institutions of the central, then a procedure drawn up by a negotiation and a pact with the
representatives of the Autonomous Community. From these first two aspects it follows that there is no
own constitutional ownership of autonomy; c) Not all state power is in double order of government: the
Autonomous Communities, for example, do not have their own Judicial Power, although they may
assume powers in some aspects of the Administration of Justice; d) The system of distribution of
competences if based in a predominance of the company, in a generalized concurrence of powers
between the State and the Communities. There is practically no area in which they can unconditionally
set their own policies, with which the idea of "political" autonomy is seriously distorted; e) The
Autonomous State has incorporated few federal mechanisms for the participation of territorial entities in
the general institutions of the State (Senate, Constitutional Court, General Council of Judicial Power),
and has not developed intergovernmental relations of a federal nature; f) The greatest singularity of the
Autonomous State, inspired by the "integral State" established by the Constitution of the Second
Republic (1931), resides without a doubt in the so-called "device principle", which is absolutely original
with respect to the Federal State. Based on this principle, the Spanish Constitution does not identify with
territorial units that make up the State, nor does it establish the distribution of power between the two
instances, two elements present in the majority of federal Constitutions. This principle refers to the
territorial entities the capacity of proposing and co-deciding the creation and modification of selfgovernment, with which some aspects of the model are permanently open to its modification. In the end,
I think that this is the case with the Autonomous State cannot be fully equated to a federal State despite
being based, in some aspects, on the principles and comparing federal political systems.
462 Indeed, with respect to recriminations in tax matters, it is recalled that the Basque Country (as well
as the Comunidad de Navarra, and partly also the Canary Islands) have such financial autonomy as to
create a condition of quasi-fiscal sovereignty peculiar to the Spanish territorial context . For further
information, see J. CAGIAO Y CONDE, Un sassolino nella scarpa. op. cit., p. 16
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underlying reasons behind these requests autonomistic, has progressively translated
into a political program. This initiated that season of statutory reforms which
subsequently gave rise to the sentence 31/2010, which metaphorically represented
"the drop that caused the vase to overflow" with respect to the Catalan question. That
is, nine years of institutional conflicts determined by the absence of some minimal form
of dialogue about a different configuration of the territorial structure, culminating no
less than with the unilateral declaration of Catalan independence. An authentic
disfigurement for a Constitution that recently celebrated its forties, and therefore still
relatively young463.
Ultimately, what could be the resolution to this institutional confrontation?
First of all, and this is what has generated most of these levels of conflict, it is
necessary that the political class still linked to a centralist nationalism develop a
sensitivity aimed at dialogue and confrontation with those that are the needs of
peripheral nationalism, and take effect awareness of national, linguistic, cultural and
historical complexity rooted in the Spanish context. Because, as wisely observed by
the doctrine, it was "the lack of acceptance or encaje, on the part of the dominant
nationalism (the Spanish one), of the peripheral nationalisms (dominant in their
respective territories) is the cause of the crisis"464. And in this regard, perhaps the
greatest success of recent Catalan initiatives is precisely that of having started (at least
in the academic sphere465) debates and questions on the need for a constitutional
reform in a federal perspective466. So, even if it is only a matter of a simple supposition
about the Spanish constitutional future, perhaps history will tell us precisely that the
most important legacy originating from the failed Catalan secessionist experience will
be to have definitively decreed the overcoming of the autonomic model. On the other
hand, this model (especially in the last twenty years) has not only not exploited the

L. FROSINA, La Costituzione spagnola compie quarant’anni. Bilanci e prospettive di riforma, in
Nomos: le attualità nel diritto, n. 3/2018, p. 1 - 23
464 J. CAGIAO Y CONDE, Un sassolino nella scarpa. op. cit., p. 19
465 Among which, J. CAGIAO Y CONDE –G. FERRAIUOLO –P. RIGOBON (edited by), The Catalan
nation. History, language, politics, Constitution in a multinational perspective, Naples, 2018; or
¿Cataluña independiente? in El Cronista del Estado social y democrático de derecho, Sumario n. 71 72, 2017, p. 1 - 172; or even the Conference ¿Qué federalismo para España? Bilbao, 25-26 November
2015; or even the XVI annual conference of the Spanish Association of Constitutionalists, at the
University of Málaga, entitled 40 anos de Constitución: a mirada al futur, on 26 and 27 April 2018
466 M. IACOMETTI, La questione catalana, in Diritto Pubblico Comparato Europeo, n. 4, 2018, p. 935938
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elasticity and openness that characterizes the Spanish Constitution to adapt to federal
bases, but has progressively reduced the asymmetric potential offered through the
"dispositivist principle" , in turn diluting the multi-nationality recognized through the
distinction between "nations" and "regions"467 of art. 2 Cost468. And indeed it is the
enhancement of this differential aspect that is the key to defining a federalist project in
Spain that is shared and also inclusive of peripheral issues. In this regard, the federalist
experiences launched in multi-national states similar to the complex Spanish reality,
such as Belgium and Canada, which have been able to absorb the existing centrifugal
forces, and this through “a policy of the central government (...) [ competent] with
respect to issues of general scope and state interest, attributing to the sub-state level
those differentiating aspects on which autonomy can be built, not necessarily in
antagonistic and competitive terms with respect to the sovereignty of the State" 469.
Therefore, even for Spain it would be desirable to adopt such a "federal
disaggregating" model, as it includes a process of constitutionalisation of nationalist
differences rooted in some autonomous communities470. This is because, unlike other
classic federal experiences (such as the German one) in which the main question has
always been only that concerning the regulation of a plural sovereignty, in Spain there
is a further question concerning the management of a plurality of nationalisms,
sometimes in conflict and often claiming their own sovereignty as a legal entity.
Therefore, the Spanish federalist project (should the future political governance decide
to undertake this process) will necessarily have to respond to a double challenge: the
(classical) one of the regulation of a plural sovereignty and the one posed by the
competition between national projects471.
Ultimately, Spain should move towards a model of asymmetric multinational
federalism based on historical nationalities and differential factors. Therefore, a federal
model with variable asymmetry, that is open to all autonomous Communities interested
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For a distinction between federalism and regionalism, see A. MORELLI, Le vicende del regionalismo
in Europa, in Federalismi.it, n. 16/2018, p. 1 - 10
468 E. FOSSAS ESPADALER, ¿Qué federalismo para España, op. cit. p. 34
469 A. MASTROMARINO, La dichiarazione d’indipedenza della Catalogna, op. cit. p. 13
470 M. CARRILLO, Reconducir el conflicto, constitucionaliza la diferencia, in El Cronista del Estado social
y democrático de derecho, Sumario n. 71 – 72, 2017, p. 42 - 47
471 J. CAGIAO Y CONDE, Un sassolino nella scarpa. op. cit., p. 25
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in deepening their own level of self-government472. And such a system will only work
within a juridical context in which intergovernmental relations are first of all guided by
some fundamental values: above all, solidarity and cooperation. From this it follows
that, in order to guarantee a complete implementation of the disaggregating federalist
paradigm, we must first of all define a cooperative and solidary federalism 473.

6. SHORT CONCLUDING REMARKS

To conclude, in compliance with the theory developed by the constitutional court
in the famous ruling 42/2014, the institutional actors concerned should implement a
new construction phase based on dialogue and mutual listening. It is necessary that in
a social and democratic state of law, such as the Spanish one, the relations between
the central and the decentralized power take place within a legal framework dominated
by a mutual obligation to negotiate, as evoked by the Tribunal in a famous sentence
(n. 42/2014). Therefore, the resolution of the Catalan question will find an outlet only
when the collaboration between State and Autonomous Communities
One datum from the recent Spanish constitutional history emerges however on
all: Spain and its current model of autonomy, as already mentioned above, has proved
unsatisfactory in satisfying the autonomistic needs of its Comunidades, especially
those rooted in time and representative of a own national identity. Moreover, it is the
same art. 2 of the Constitution, where the principle of respect for the right of the
autonomies is established, to confirm the differences existing at the local level, having
in fact take care to distinguish between "national" and "regional" autonomies.

472

A reform in the federal sense that should be based on the following main aspects: the inclusion in
the 1978 Constitution of the name of the Autonomous Communities; the conversion of the Senate into
a chamber of actual territorial representation; the constitutional recognition of the c. hechos
differenciales, such as, for example, language, culture, forality, civil law, insularity and ultra-peripherality;
the recognition of the principles of loyalty and collaboration, as well as the intergovernmental
cooperation and cooperation mechanisms widely recognized in the new generation statutes; the
rationalization and simplification of the system of distribution of competences between the State and
Autonomous Communities with a residual clause that can play in favor of the latter; the revision of the
financing system of territorial autonomies to guarantee greater solidarity, fairness, as well as an update
of the existing forex regime in the Basque Country and in Navarra; a set of rules adequate to ensure
greater participation of the sub-state entities in the process of European integration. In these terms L.
FROSINA, La persistente crisi catalana e le ipotesi di riforma costituzionale, in Nomos: le attualità nel
diritto, n. 1/2018, p. 3
473 A. ROJO SALGADO, La riforma in senso federalista del modello spagnolo delle autonomie Il
miglioramento delle relazioni intergovernative, in Le istituzioni del Federalismo, n. 1, 2006, p. 65 - 36
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Therefore, only a modification of the current Title VIII (which governs the territorial
organization) can be the key to guaranteeing an estate of the constitutional and
democratic Spanish order. Therefore, the hope is that the new political majority,
together with the parliamentary opposition groups and the representatives of the
Comunidades autónomas, will have the will and the strength to start a phase of
constitutional reforms directed towards the construction of a federal entity. And indeed,
this federal paradigm will have to be necessarily, in addition to being cooperative and
in solidarity, also disaggregative: that is, asymmetric and multinational.
Likewise, in order to ensure unanimous participation and acceptance of the
constitutional reform project in a federal sense, a specific prerogative should be given
to the Comunidades autónomas during the reform process. : that of being able to
promote a hypothetical secessionist referendum. Not without excluding, also, a second
consultation about the same referendum question with the specific intent to verify the
popular radicalization with respect to the proposed secessionists.
In conclusion, if Spain does not want to run the risk of shattering into a plurality
of micro-states independent of each other, it will necessarily have to open up to
constructive dialogue, satisfying the needs of national territorial entities, and this
through the recognition of a greater political, regulatory and financial autonomy within
a federal system. If he were to accomplish all this, probably even the same
constitutional recognition of a secessionist referendum, when naturally anticipated by
the previous implementation of a federal organization, should indeed not create any
concern about the indissoluble unity of the Spanish nation. In fact, the popular majority
of a given Comunidad would hardly express itself in favor of such a "leap into the dark",
at a time when its national identity must be safeguarded, protected and above all
valued.
To conclude, therefore, the Spanish Constitution (re) requires a reform of its
territorial organization that is fully implemented by the principle of "full respect for the
autonomy of the Autonomous Communities" pursuant to art. 2 Const., More often than
not suffocated for forty years of rigorous application of the principle (certainly
antithetical, but not incompatible) of "indissoluble unity of the Spanish nation" 474
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