Untitled-1 1

19/2/2008 17:27:02

CULTURA
DAS T RANSGRESSÕES
NO B RASIL
LIÇÕES

Untitled-1 1

DA

HISTÓRIA

13/2/2008 13:37:37

Transgressão 1-14/4

2/12/08

7:39 PM

Page 2

Expediente: ETCO
Presidente Executivo
André Franco Montoro Filho

Instituto Fernando Henrique Cardoso
Presidente
Fernando Henrique Cardoso

Diretora Executiva
Patrícia Blanco

Conselho Deliberativo:
Boris Fausto
Carlos Américo Pacheco
Celso Lafer
Clóvis de Barros Carvalho
Gilda Figueiredo Portugal Gouvêa
José de Oliveira Costa
José Expedicto Prata
José Roberto Mendonça de Barros
Jovelino Carvalho Mineiro Filho
Juarez Rubens Brandão Lopes
Luiz Carlos Bresser Pereira
Maria Hermínia Brandão Tavares de Almeida
Pedro Sampaio Malan
Taís Borja Gasparian

Conselho de Administração
Presidente: Victório De Marchi
Conselheiros:
César Simi
Constantino Mendonça
Eduardo Paranhos
Hoche Pulcherio
Leocádio Antunes
Leonardo Gadotti
Luca Mantegazza
Nelson Mussolini
Paulo Macedo
Rinaldo Zangirolami
Vasco Luce
Conselho Consultivo
Presidente: Dr. Marcílio Marques Moreira
Conselheiros:
Dr. Aristides Junqueira
Prof. Carlos Ivan Simonsen Leal
Prof. Eduardo Giannetti da Fonseca
Dr. Everardo Maciel
Dr. Hamilton Dias de Souza
Sr. João Roberto Marinho
Associados ETCO:
Aché, Ambev, Coca-Cola (Recofarma e
AFBCC), Cristália, Elma Chips, Eurofarma,
Farmasa, Interfarma, Kaiser/Femsa,
Mantecorp, Medley, Microsoft Brasil,
Pepsi, Philip Morris, Souza Cruz, Sindicon

Conselho Fiscal:
Amaury Guilherme Bier
Henri Philippe Reichstul
Everardo de Almeida Maciel
Aloysio Meirelles de Miranda Filho
Diretores:
José de Oliveira Costa
José Expedicto Prata
Superintendente:
Patrícia Navarro e Melo
Curadora do Acervo:
Danielle Ardaillon
Coordenador de Projetos e Eventos:
Sérgio Fausto
Assessoria de Comunicação:
Ana Cristina Pessini

Rua Viradouro, 63 – Cj. 61 – Itaim Bibi –
São Paulo, SP – CEP 04538-110

Instituto Fernando Henrique Cardoso – iFHC
Rua Formosa, 367, 6º andar, Centro,
São Paulo, SP, Brasil, CEP: 01049-000

www.etco.org.br

www.ifhc.org.br

CULTURA
DAS

TRANSGRESSÕES
LIÇÕES

DA

NO

BRASIL

HISTÓRIA

Coordenação

Fernando Henrique Cardoso
Marcílio Marques Moreira
Apresentação

André Franco Montoro Filho
Bolívar Lamounier
Joaquim Falcão
José Murilo de Carvalho
Roberto DaMatta

Untitled-1 2

13/2/2008 13:37:38

Publicação do
Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial
em parceria com o
Instituto Fernando Henrique Cardoso

Coordenação: Jamil Gimenes Challa
Diagramação: Christof Gunkel
Revisão: Angela Miranda – MTb 32.135/SP, Márcia Melo
Capa: Metier

Copyright © 2008 by
ETCO – Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial
iFHC – Instituto Fernando Henrique Cardoso
Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte desta edição pode ser utilizada ou reproduzida –
em qualquer meio ou forma, seja mecânico ou eletrônico,
fotocópia, gravação etc. – nem apropriada ou estocada
em sistema de banco de dados,
sem a expressa autorização do ETCO e do iFHC.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gráficos, microfílmicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos, videográficos. Vedada a memorização e/ou a recuperação total ou parcial, bem como a inclusão de qualquer parte desta obra em qualquer sistema
de processamento de dados. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e à sua editoração.
A violação dos direitos autorais é punível como crime (art. 184 e parágrafos do Código Penal), com pena de prisão e
multa, busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei 9.610, de 19.02.1998, Lei dos Direitos Autorais).

Untitled-1 3

13/2/2008 13:37:38

Transgressão 1-14/4

2/12/08

7:39 PM

Page 5

SUMÁRIO

Prefácio, 11
Victório De Marchi

Apresentação, 15
André Franco Montoro Filho
Regras de Convivência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Oferta de Bom Ambiente de Negócios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
O Bem Público: Segurança Jurídica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Incentivo à Transgressão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Responsabilidade Estatal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Responsabilidade Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Capital Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ações do ETCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Uma Proposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Abertura
Dos Princípios, Meios e Fins, 31
Marcílio Marques Moreira

Transgressão 1-14/4

2/12/08

7:39 PM

Page 6

I
Transgressão, Cultura e Economia de Mercado:
10 Pontos para Discussão, 39
Bolívar Lamounier

Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Nota preliminar sobre o conceito de “cultura da
transgressão” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Desenvolvimento e Ambiente de Mercado . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Formação do Ambiente de Mercado: o caso brasileiro . . . 43
O Estado como Agente “Transgressogênico” . . . . . . . . . . . . . . 44
Precariedade do sistema de justiça e do law
enforcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Carga tributária e economia informal . . . . . . . . . . . . . . . 46
Clientelismo e corrupção: a privatização do Estado . . . . . 47
A porosidade do território e a megaameaça do
narcotráfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Cultura, Estrutura Social e Situações “Transgressogênicas” . . . . 48
Debilidade da ordem normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
A modernidade “hobbesiana”: conceito, causas e
origens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Uma digressão sobre a crescente mobilidade da
riqueza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
A classe média: solução ou problema? . . . . . . . . . . . . . . 55

Transgressão 1-14/4

2/12/08

7:39 PM

Page 7

Conclusão: Transgressão e Modernidade . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Anexo 1: Conceito de transgressão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Anexo 2: Fatores determinantes da modernidade

hobbesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Anexo 3: Sílvio de Abreu – entrevista nas Páginas

Amarelas da revista Veja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

II
Transgressões Coletivizadas e Justiça
por Amostragem, 63
Joaquim Falcão

I. A Identificação do Problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
II. As Transgressões Coletivizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
a. O direito à moradia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
b. A escritura definitiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
c. O direito autoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
III. As estratégias a explorar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
a. O foco na pluralização da legislação . . . . . . . . . . . . . . 81
b. O foco na concomitância . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Referências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Transgressão 1-14/4

2/12/08

7:39 PM

Page 8

III
Quem Transgride O Quê?, 91
José Murilo de Carvalho

Corrupção e Transgressão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Transgressores e Transgressores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
A Lei, Mãe da Transgressão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
O Brasil, Pai do Transgressor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Transgressão e Classe Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Lei Serve para Quê? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Transgressão e Percepção da Transgressão . . . . . . . . . . . . . . 110
Algo a Fazer? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

VI
Em Torno da Transgressão à Brasileira, 117
Roberto DaMatta

O Desconforto com a Transgressão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Percepções da Transgressão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Transgressão 1-14/4

2/12/08

7:39 PM

Page 9

P REFÁCIO
P ELA M ELHORIA DO A MBIENTE
DE N EGÓCIOS
Victório De Marchi*
No exame das causas que contribuem para o avanço da economia informal no Brasil, constatamos que um dos fatores de maior
influência é a cultura de transgressão arraigada em parte da nossa
sociedade desde idos tempos. Por isso, sentimos a necessidade de
aprofundar estudos, visando buscar respostas para a candente questão dos fortes vínculos entre essa cultura e os impasses do desenvolvimento brasileiro. Indaga-se:
É possível atrair investimentos num ambiente hostil à economia
de mercado?
Por que vem crescendo as atitudes ilegais no cotidiano do
cidadão e de parte da coletividade?
Quais são as raízes do hábito de transgredir?
Em síntese, existem fios que possam nos conduzir à saída do
labirinto em que fomos nos enredando passo a passo desde os tempos da Colônia e, com surpreendente rapidez, de pouco mais de
duas décadas para cá?

*

Presidente do Conselho de Administração
Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial – ETCO
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São justamente essas as questões que, neste livro, os autores se
propõem a analisar e formular alternativas pragmáticas para atenuá-las.
Um ponto em comum entre os debatedores – o cientista político Bolívar Lamounier, o jurista Joaquim Falcão, o historiador José
Murilo de Carvalho e o antropólogo Roberto DaMatta – é que eles
não se limitam a analisar o cenário da transgressão pelos seus múltiplos ângulos, mas avançam na formulação de alternativas capazes
de alterar esse quadro.
Um país que inaugura a modernidade na América Latina, ainda
nos idos do Império, mas que sofre as dores dessa valiosa conquista
por não ter conseguido modelar instituições suficientemente fortes
para superar o arcaico antagonismo entre o Brasil legal e o mundo
onde predomina o desrespeito à lei. Um país de vasta tradição jurídica, mas ainda sem meios para coibir devidamente a impunidade.
Um país que fez uma revolução industrial vitoriosa, mas não teve
fôlego para promover reformas que venham a banir de cena os
excessos da burocracia e da alta carga tributária, fatores que também incentivam práticas desleais de concorrência.
Todos esses fatores vêm prejudicando a avaliação do Brasil no
ranking internacional de países com liberdade econômica, como se
constata nos estudos divulgados pela Fundação Heritage, em parceria com o Wall Street Journal, para avaliar o grau de liberdade econômica com base na análise de critérios como corrupção, carga tributária, leis trabalhistas, respeito ao direito de propriedade e outros.
Nessa medição, o Brasil não consegue obter status de economia
livre, aparecendo em 101º lugar no ranking de países. Em 2003,
ocupávamos a 58ª posição.
Com sensibilidade e profundidade de análise, os autores
deste livro vão tecendo conexões com a história e chegam aos dias
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atuais com uma conclusão cristalina: a transgressão transformou-se
numa espécie de prática tolerada. Quer dizer, o desrespeito à lei,
antes rotulado romanticamente de “jeitinho brasileiro”, tornou-se
uma segunda natureza nacional, uma ameaça ao desenvolvimento
que necessita ser superada.
Foi esse o propósito do ETCO ao realizar, em parceria com o
Instituto Fernando Henrique Cardoso, no ano passado, um amplo
debate sobre Cultura das Transgressões, cujos resultados são resumidos no livro Cultura das Transgressões no Brasil – Lições da História
que agora chega às suas mãos, como um dos marcos dos eventos
comemorativos do 5º aniversário do nosso Instituto, cujo principal
objetivo é levar à reflexão de como devemos agir no nosso dia-a-dia
para impedir que essa cultura de transgressão continue a prosperar.

Boa leitura!
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APRESENTAÇÃO
O VALOR ECONÔMICO DO COMPORTAMENTO ÉTICO
André Franco Montoro Filho
O Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, ETCO, tem como
principal objetivo a melhoria no ambiente de negócios em nosso país.
Um bom ambiente de negócios, que é condição necessária para um
verdadeiro progresso econômico e social, prospera se existirem boas
regras que disciplinem a atividade econômica e, evidentemente, que
sejam respeitadas. É amplamente reconhecido que a concorrência é
indispensável para a eficiência econômica. Mas ela precisa ser balizada por normas institucionais claras, objetivas, que sejam obedecidas.
Esses são os elementos que definem ética concorrencial.
Com o objetivo de analisar variáveis que influenciam o ambiente de negócios, o ETCO tem realizado parcerias com outras entidades
para aprofundar sua discussão. Nesta direção, foi acertada uma parceria com o Instituto Fernando Henrique Cardoso – iFHC, para a realização de um seminário intitulado “Cultura das Transgressões no
Brasil – Lições da História”. Foram convidados quatro renomados
especialistas, para os quais foi colocada a indagação: Superar essa
cultura é condição para o desenvolvimento? A valiosa e provocativa
contribuição desses pesquisadores é apresentada nesta publicação.
A relevância deste tema para os objetivos do ETCO decorre da
constatação de que desvios de conduta concorrencial como a sonegação, a pirataria, o descaminho, o contrabando, a informalidade, entre
outros, são transgressões, infelizmente, comuns na história do Brasil.
Essas transgressões geram fortes desequilíbrios de concorrência, contaminam o ambiente de negócios e prejudicam o sadio funcionamento da economia, reduzindo, portanto, nosso potencial de crescimento.

15
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APRESENTAÇÃO

REGRAS DE CONVIVÊNCIA
Não apenas as atividades econômicas, mas a vida em sociedade
requerem a existência de boas regras de convivência e, logicamente,
que sejam obedecidas. Já ensinava Aristóteles que o homem é um
animal político, cuja natureza é viver em “polis”, viver em comunidades. Viver é conviver e a convivência humana exige a disciplina
de normas de comportamento, ensina Goffredo Telles Júnior. Sem
essa disciplina, usando uma figura “hobbesiana”, o homem vira lobo
e o lobo come o homem. Na ausência de regras, imperam a lei das
selvas, a lei do mais forte, a lei do mais esperto.
A história da civilização demonstra que a elaboração e aceitação
de regras de conduta permitiram que humanos de clãs diferentes
pudessem viver juntos e constituir as primeiras aglomerações humanas precursoras das cidades, na antiguidade. A exploração da sinergia criada pela vida em comunidade é, universalmente, considerada
como uma das principais causas do progresso da civilização.
Adam Smith, em seu famoso tratado sobre a natureza e as
causas da Riqueza das Nações , escrito em 1776, aponta, na
mesma linha, o tamanho do mercado como a maior riqueza de um
país. Argumenta que a divisão do trabalho aumenta o tamanho do
mercado, pois permite a especialização das funções produtivas que
geram maior eficiência e mais produção. Ora, a divisão do trabalho
só é possível, em primeiro lugar, se houver vida em sociedade. Ou
seja, se houver com quem repartir o trabalho. Em segundo, essa divisão de trabalho e as trocas daí decorrentes necessitam de um regramento que as discipline. Inúmeros pesquisadores, em particular
os ligados à nova economia institucional, consideram a assinatura,
pelo rei da Inglaterra Guilherme de Orange, do Bill of Rights em
1689, como um marco. Talvez o marco zero da construção de um
sistema jurídico apropriado para o funcionamento de um regime de
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ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHO

liberdade política e econômica. Nessa carta, há um claro reconhecimento do direito de propriedade privada, do respeito aos contratos
livremente celebrados e da necessidade de proteção da sociedade
civil contra o poder discricionário dos monarcas. Como lembrou
Maílson da Nóbrega 1, em seminário promovido pelo ETCO, este foi
sem dúvida um desenvolvimento institucional crucial para o sucesso, no século seguinte, da Revolução Industrial e do posterior
excepcional crescimento da produção industrial em todo o mundo
capitalista.
A complexidade da vida econômica atual, a sofisticação dos
processos produtivos, as centenas de milhares de transações realizadas diuturnamente seriam impossíveis se não houvesse leis e
regras que estabelecessem a disciplina a ser observada nessas atividades e, evidentemente, que essas normas fossem obedecidas,
inclusive e especialmente, pelas autoridades e pelos poderosos. Daí,
decorre o inestimável valor da segurança jurídica para o funcionamento de uma economia descentralizada de mercado.

OFERTA DE BOM AMBIENTE DE NEGÓCIOS
É interessante notar que existe um amplo consenso de que a
segurança jurídica é um dos pilares básicos da democracia. Já a
enorme importância da segurança jurídica para a criação de um
bom ambiente de negócios, necessário para o funcionamento eficiente de uma economia de mercado, apenas recentemente, mas de
forma crescente, tem sido reconhecida.
Uma razão para essa falta de reconhecimento deriva do fato de
que, para a teoria neoclássica, que comandou o pensamento eco-

1

Ciclo de Debates Justiça Economia, II Seminário realizado em São Paulo, dia 4 de
outubro de 2007.
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nômico durante quase todo o século passado, em um mercado livre
o mecanismo de oferta e procura seria capaz de determinar o preço
de qualquer bem ou serviço, tangível ou intangível, e assim indicar
a quantidade “ótima” que deveria ser produzida ou fornecida. Nessa
linha de raciocínio, a segurança jurídica seria uma mercadoria que
teria um preço ou custo, de forma que sua provisão poderia ser
determinada livremente pelos interessados. Apesar de ser uma apresentação extremada ou caricatural da teoria ortodoxa, essa visão,
acredito, permeia todo o pensamento neoclássico e pode explicar o
relativo descaso com que a segurança ou a insegurança jurídica tem
sido tratada pela maioria dos economistas.
Essa postura analítica começou a mudar, nas últimas décadas do
século passado, a partir do reconhecimento da importância dos
estudos e das pesquisas de James Buchanan, Ronald Coase e de
Douglass North, Prêmios Nobel de Economia, respectivamente nos
anos de 1986, 1991 e 1993, e com o surgimento do instrumental
teórico que recebeu o nome de “a nova teoria institucional”. No
Brasil, Armando Castelar, Maria Thereza Sadek e Bolívar Lamounier 2
têm se destacado por suas pesquisas, artigos e livros sobre a grande
importância da instituição “Judiciário” para o bom funcionamento
da economia.
É possível demonstrar, na tradição do pensamento neoclássico,
que os próprios interessados poderiam, através de negociações particulares, estabelecer, livre e espontaneamente, as regras disciplinadoras das atividades econômicas, os mecanismos de solução de
conflitos e os instrumentos, eventualmente coercitivos, de cobrança

2

Referência deve também ser feita às pesquisas e estudos que estão sendo realizados na USP, sob a coordenação de Décio Sylberstajn, pela FEA, e Rachel Sztajn,
pela FD, e na Casa das Garças, com destaque para as contribuições de Pérsio
Arida, Edmar Bacha e André Lara Rezende, sobre a incerteza jurisdicional.
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que tornariam possíveis as transações. Ou seja, que o serviço segurança jurídica pudesse ser fornecido privadamente.
Mesmo aceitando essa argumentação, é preciso notar, o que,
aliás, o faz a maioria dos economistas neoclássicos, que as negociações privadas necessárias para obter esses resultados envolvem custos, denominados custos de transação, que, muitas vezes, são extremamente elevados ou mesmos proibitivos. Todavia, os custos da
elaboração dessas regras e dos mecanismos de coerção por parte do
setor público são muito menores que os custos dessas transações
sem as regras públicas. Do ponto de vista da eficiência econômica, é,
por este motivo, que cabe ao setor público elaborar as regras e os
procedimentos que disciplinem as transações econômicas. Com essa
disciplina, haverá uma substancial redução nos custos de fazer negócios e, portanto, um expressivo e importante ganho social, que será
tão maior quanto melhores e mais previsíveis forem as regras e
menor for o custo público e privado de sua aplicação. Em outras
palavras, quanto maior for a segurança jurídica.

O BEM PÚBLICO: SEGURANÇA JURÍDICA
Os altos custos de transação para o fornecimento particular dos
serviços de segurança jurídica podem ser explicados por duas características inerentes à natureza desse “serviço”. A primeira é que o
seu consumo por parte de um consumidor não reduz a quantidade
desse serviço disponível para outros. No caso dos chamados bens
privados, isso não ocorre. O consumo por parte de um consumidor
de um bem particular, por exemplo, uma banana, reduz o estoque
de bananas disponível para outros consumidores. Ou seja, o consumo é rival, o que não ocorre com o serviço de segurança jurídica, no qual todos desfrutam igualmente do clima de segurança ou
insegurança jurídica.

19
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A segunda característica é que ninguém pode ser excluído do
“consumo” ou usufruto de segurança jurídica. Uma vez produzido, todos os cidadãos usufruem desse serviço, quer paguem, quer
não. Já para os bens privados, é possível não fornecer o bem – a
banana –, caso o consumidor não queira pagar. Sem pagamento, o
consumidor de bananas é excluído do benefício ou da satisfação do
consumo da fruta, ou de qualquer outro bem privado. Ele é assim
compelido a revelar, pecuniariamente, suas preferências. Todavia,
não podendo ser excluído do benefício de um determinado bem ou
serviço, o consumidor é estimulado a ter um comportamento oportunista e pegar “carona”, não pagando nada para consumir esse bem
ou serviço, ou minimamente, a não expressar totalmente sua
demanda. Mas, mesmo que fosse possível desenvolver mecanismos
que tornassem a exclusão factível, esse procedimento não seria economicamente eficiente, pois o consumo do bem não é rival.
Por estas duas propriedades, não-rivalidade e não-exclusão,
que caracterizam o que, em economia do setor público, se considera
como um caso de fracasso de mercado 3, o serviço de segurança
jurídica, ou seja, o estabelecimento de um bom ambiente de negócios, não é fornecido de forma eficiente pelo mecanismo privado da
oferta e da procura. Configura uma situação na qual, mesmo em
uma economia competitiva, se impõe, para a busca da eficiência
econômica, a intervenção do setor público, que deve se responsabilizar pela provisão deste serviço.

INCENTIVO À TRANSGRESSÃO
Se a existência de regras de convivência é tão importante para a
vida em sociedade e para o bom funcionamento da economia, por
3

Este fracasso é definido na literatura de finanças públicas como derivado das propriedades dos bens públicos.
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que todos, livre e espontaneamente, não as obedecem ? Sendo boas
para todos, poder-se-ia esperar que todos prazerosamente respeitassem essas normas.
A razão para tal comportamento, além das questões discutidas
no item anterior, é que, em muitas ocasiões, o desrespeito à norma
pode ser, ao menos a curto prazo e individualmente, vantajoso para
o indivíduo transgressor. Tomemos como exemplo uma estrada congestionada. Nessa situação, trafegar pelo acostamento, o que é proibido, pode ser vantajoso para o motorista apressadinho. A vantagem
permanece enquanto ele for o único a transitar pelo acostamento.
Ocorre, entretanto, que, provavelmente, muitos outros, ao ver o
comportamento individualista do primeiro motorista, também vão se
utilizar do acostamento. Com essa reação, a vantagem inicial do
primeiro transgressor desaparece, o congestionamento aumenta e
todos perdem.
O mesmo acontece com a sonegação. Caso um empresário
sonegue, ele aufere vantagens competitivas desleais sobre seus concorrentes que cumprem as leis e pagam os impostos. Ele pode
comercializar sua mercadoria por um preço menor, ganhar participação no mercado e ter maiores lucros. Mas, se os concorrentes também passarem a sonegar, as vantagens iniciais desaparecem e todos
ficam na mesma posição competitiva que teriam na situação em que
todos pagassem seus impostos. Nesse caso, a sociedade perde recursos que poderiam financiar importantes investimentos ou
serviços sociais necessários. Ou, como hoje é amplamente reivindicado, a carga tributária poderia diminuir.
Uma outra freqüente reação de concorrentes prejudicados é se
desinteressar ou até abandonar esse mercado. Muitas empresas,
especialmente as de capital aberto com ações negociadas em bolsas
de valores, mas não apenas estas, precisam, por questões administrativas, societárias ou mesmo operacionais, apresentar contabili-
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dade confiável e comumente estão sujeitas a auditoria interna ou externa. Para obter um empréstimo bancário, para realizar operações
no mercado de capitais, para participar de fusões, incorporações e
de outras atividades, a empresa precisa apresentar informações contábeis e financeiras fidedignas que permitam uma diligente auditoria por entidades externas independentes. É praticamente impossível esconder essas informações das autoridades fiscais. Dessa
forma, a probabilidade de os procedimentos ilícitos serem descobertos é, para essa categoria de empresas, bastante elevada, quase uma
certeza. Com isso, a expectativa de perda, monetária e de reputação,
muito provavelmente, superará os ganhos esperados da transgressão.
Por essas razões, além de desejados princípios éticos de comportamento, essas empresas, para se defender da concorrência desleal, não usam as mesmas armas que os sonegadores. A reação será
a de reduzir investimentos, reduzir a escala de operações e, eventualmente, até sair desse mercado. Mais uma vez, quem perde é a
sociedade, que tem sua capacidade produtiva e seu potencial de
crescimento reduzidos. Essa perda é substancial, pois são essas
empresas, mais bem organizadas e com acesso a financiamentos externos à própria empresa, as que apresentam maior dinamismo
econômico.

RESPONSABILIDADE ESTATAL
Como já foi argumentado, pelas características de “bens públicos” do serviço de segurança jurídica, o setor privado não é eficiente no fornecimento deste serviço, recomendando-se, em razão
da eficiência econômica, a intervenção estatal. Adicionalmente,
existe esse incentivo à transgressão que precisa ser coibido. Ora,
apenas o Estado tem o poder legítimo do uso da força, da coerção,
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inclusive com punição pecuniária, detenção ou penas alternativas.
Por esses motivos, cabe ao setor público a responsabilidade de
prover o serviço bom ambiente de negócios.
De outra parte, a existência e obediência a normas de comportamento são tão imprescindíveis para o convívio humano, e, em
particular, para as atividades econômicas, que se o Estado não
conseguir impor as regras de convivência alguém ocupará o seu
lugar. Algumas vezes, a própria comunidade estabelece as normas
de conduta do grupo, freqüentemente com o apoio de igrejas ou
outras entidades sociais. Entretanto, o fenômeno mais comum que
tem sido observado no Brasil é a ocupação por grupos criminosos
do vazio criado pela ausência do setor público. A criminalidade,
de forma assustadoramente crescente, vem assumindo o controle
de espaços urbanos e exercendo funções típicas de Estado,
mediando e organizando as relações sociais e econômicas de significativas parcelas da população. Ao contrário de um passado
relativamente recente, em que grupos armados dominavam territórios longínquos e de difícil acesso, hoje se observa no Brasil
esse mesmo domínio sendo exercido em importantes áreas metropolitanas.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Diante desse quadro dramático, é preciso pôr em questão qual
deve ser a responsabilidade de empresas e indivíduos. Deve a
empresa ter alguma função para melhorar o ambiente social e
econômico?
Para alguns, a função social das empresas é apenas gerar lucros.
De acordo com a ortodoxia econômica, muito de agrado da tradição
do FMI e dos ensinamentos de Milton Friedman, lucros são resultados exclusivos da eficiência econômica. Para ter lucros, uma empre-

23

Transgressão 15-30/4

2/12/08

7:21 PM

Page 24

APRESENTAÇÃO

sa deve, em primeiro lugar, produzir bens ou serviços que sejam do
agrado dos consumidores, caso contrário, eles não seriam comprados. Em segundo, essa produção tem de ser feita ao menor custo
possível. Ora, menores custos são obtidos pela utilização ou alocação eficiente dos fatores de produção. Assim, caso a empresa dê
lucros, significa que ela está alocando os recursos de forma eficiente, ou seja, de acordo com sua escassez relativa e, portanto,
cumprindo bem seu papel na sociedade.
Essas conclusões que mostram a eficiência alocativa do livre
mercado dependem da validade de estritas e restritas hipóteses de
modelos teóricos de microeconomia e só vigoram em modelos de
mercados em concorrência perfeita. É vasta a literatura provando
que, em situações concretas, a aplicabilidade dos resultados teóricos deve ser vista com muita cautela e muito discernimento.
Diversas hipóteses indispensáveis para obter os resultados da eficiência de mercados competitivos estão distante do dia-a-dia das
empresas. A concorrência não é completamente livre, os consumidores e produtores não são perfeitamente informados, a produção e
o consumo de bens e serviços podem gerar externalidades, ou seja,
pode haver discrepâncias entre custos e benefícios sociais e os privados. Em suma, o fato concreto é que não vivemos no mundo teórico da concorrência perfeita.
Não restam dúvidas de que maior eficiência produtiva gera mais
lucros e que é fundamental que as empresas procurem a maior eficiência possível e os melhores resultados operacionais. Entretanto,
no mundo real dos mercados, nem todo lucro é fruto exclusivo da
eficiência econômica. Existem, e são praticados, expedientes comerciais e administrativos que não sãocontemplados nos modelos
teóricos de concorrência perfeita, mas geram substanciais lucros privados. A grande maioria dessas práticas constitui, direta ou indiretamente, desrespeito às normas legais vigentes.
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É útil classificar essas transgressões em dois tipos. O primeiro,
composto de mecanismos que procuram limitar ou restringir a concorrência, como acordos de preços, divisão de mercados, preços
predatórios, criação de barreiras de entrada e outras práticas proibidas pela legislação de defesa da concorrência. O segundo grupo é
caracterizado pela concorrência desleal, ou seja, pela obtenção de
vantagens pecuniárias derivadas do não-pagamento de obrigações
legais. Nesse grupo se incluem a sonegação de impostos e contribuições, a informalidade, o descaminho, a pirataria, a falsificação ou
adulteração e outros conhecidos desvios de conduta. Por diversas
razões, teóricas e empíricas, mesmo que não exclusivamente, é basicamente o segundo tipo de transgressão, a concorrência desleal, o
que mais prejudica o ambiente de negócios. Quantitativamente,
corresponde à esmagadora maioria dos casos de desrespeito à legislação, pois sua ocorrência é hoje, infelizmente, bastante comum e
generalizada no Brasil.
Caso vivêssemos em um mundo de livre concorrência, “a mão
invisível dos mercados” se encarregaria de afastar e punir os transgressores. Como não vivemos naquele mundo ideal sonhado por
pensadores ultraliberais, as empresas e os indivíduos precisam ter
uma visão mais ampla de suas responsabilidades perante a sociedade, do que apenas gerar lucros. Embora seja incumbência governamental melhorar o ambiente de negócios e reduzir a concorrência
desleal, a contribuição de empresas e indivíduos é extremamente
útil.
Para entender a importância dessa contribuição, recordemos as
características do bem público “bom ambiente de negócios” e os
incentivos ou eventuais vantagens que membros da comunidade
auferem ao não cumprir as regras de comportamento. Com isso em
mente, fica claro que, para o setor público, fazer com que as leis
sejam cumpridas e punir os transgressores não é uma tarefa fácil,
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nem barata. Ao contrário, a experiência do Brasil e do mundo mostra ser vultosa a soma de recursos públicos e privados despendida
para evitar fraudes, combater a sonegação, coibir a pirataria e impedir tantos outros desvios de conduta.
É intuitivo verificar que, quanto maior for a propensão a transgredir da sociedade, maiores serão os recursos humanos e materiais
que deverão ser empregados (ou desviados), para procurar impedir
as transgressões e para, eventualmente, punir quem desrespeite as
normas legais. Ou seja, maior será a parcela do PIB que precisará ser
aplicada (ou perdida), para evitar e punir tal comportamento. Inversamente, quanto menor for a propensão a transgredir da sociedade,
menor será a parcela da produção nacional, ou melhor, dos recursos
disponíveis para a produção de outros bens e serviços mais úteis,
que será desviada para evitar comportamentos não éticos.
O comportamento oposto à transgressão é o comportamento
ético, ou seja, cumprir e respeitar as regras e os procedimentos
legais. Quanto mais voluntária e espontaneamente empresas e indivíduos adotarem um comportamento ético, menor será a propensão
a transgredir. Entendemos ser esta a mais importante forma para as
empresas cumprirem sua responsabilidade social. A adoção de padrões éticos de comportamento por parte de empresas e indivíduos,
além de contribuir para alcançar um bom ambiente de negócios,
reduz as despesas públicas que precisariam ser utilizadas nas atividades de prevenção e punição de desvios de conduta que desequilibram a concorrência entre as empresas.

CAPITAL SOCIAL
O comportamento ético da população de um país, sua adesão
espontânea às normas de convivência social, contribui para o bem
estar dessa coletividade em duas frentes. Primeiro, pelo aumento do
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PIB útil, pois reduz o volume de recursos que precisariam ser empregados em atividades de prevenção, repressão e punição, que isoladamente não teriam utilidade. Segundo, contribui decisivamente
para a geração de um bom ambiente de negócios, que é, como
procuraremos demonstrar, um importante fator de estímulo ao desenvolvimento econômico.
Sem perda de conteúdo ou de generalidade desta contribuição
consideremos que bom ambiente de negócios seja definido como
uma variável contínua. Em outras palavras, o ambiente de negócios
pode ser bom, ruim, muito bom, ou ótimo, e assim por diante, variando continuamente em uma escala ordinal crescente, ou seja,
quanto melhor o ambiente de negócios, maior será o seu valor cardinal.
A Teoria das Finanças mostra que os investidores, ao decidir
onde vão aplicar recursos, tanto próprios como de terceiros, levam
em consideração as expectativas de retorno das aplicações ponderadas pela avaliação dos riscos envolvidos no investimento. Quanto
maiores as expectativas de retorno, maior será a predisposição a
investir e, quanto maiores os riscos, menos desejáveis serão os
investimentos. A variável bom ambiente de negócios é inversamente correlacionada aos riscos esperados. Pois, quanto melhor for
o ambiente de negócios, ceteris paribus, menores serão os riscos dos
investimentos e maior a propensão a investir. Dessa forma, o bom
ambiente é um fator de atração de investimentos e contribui positivamente para o crescimento econômico.
Com uma abordagem diversa, porém convergente, alguns autores como Fukuyama e Putnam introduzem em seus estudos, e têm
enfatizado, o papel desempenhado pela variável denominada capital social no processo de crescimento econômico. Por capital social
se entende a existência de um conjunto de valores e normas adotados por membros de uma comunidade que lhes permite conviver e
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cooperar para a consecução de objetivos comuns ou para a realização de atividades compartilhadas. A confiança mútua é elemento
essencial para esse comportamento. Esses autores, além dos conhecidos e tradicionais fatores de produção, recursos naturais, recursos
humanos, capital físico e tecnologia, acrescentam o capital social
como importante elemento para o crescimento econômico de uma
nação.
Evidentemente, a predisposição por parte da sociedade, ou de
parcela expressiva dela, em cumprir suas obrigações tributárias e
trabalhistas constitui um valioso capital social que contribui de
maneirasignificativa para o desenvolvimento de uma nação. Nesta
perspectiva, o ETCO trabalha para aumentar o capital social do
Brasil.

AÇÕES DO ETCO
Nesse objetivo de colaborar para reduzir a propensão a transgredir e aumentar o capital social, três áreas são prioritárias. A
primeira é composta de ações visando conscientizar a opinião pública das vantagens de um comportamento ético e dos prejuízos sociais
e econômicos de desvios de conduta, com ênfase na concorrência
desleal, como a sonegação, a informalidade, a pirataria, a adulteração etc.
A segunda frente inclui colaborações e sugestões para tornar
mais fácil o cumprimento das obrigações legais ou, alternativamente, reduzir os incentivos à transgressão. Melhoria e simplificação do sistema tributário, redução da carga tributária e da carga
burocrática estão entre as principais áreas de concentração de nossas atividades. Finalmente, desenvolvemos ações que ajudem no
aperfeiçoamento dos mecanismos de prevenção e punição de
desvios de conduta. Mesmo entendendo que prevenir é melhor do
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que punir, não se pode esquecer que a impunidade é um fator que
estimula as transgressões. Dessa maneira, a redução da impunidade,
uma maior celeridade nas decisões do Poder Judiciário ao lado da
ampliação do uso da tecnologia da informação no lançamento e na
cobrança de obrigações tributárias, são questões de grande importância para os objetivos do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial – ETCO.
Para fundamentar suas ações e propostas, o ETCO desenvolve,
quase sempre com a colaboração de especialistas ou em parceria
com outras entidades, estudos e pesquisas, procurando analisar a
dinâmica das variáveis que influenciam o bom ambiente de negócios e das forças que incentivam desvios de conduta. É com base
nestes estudos, que o ETCO orienta suas ações e apresenta sugestões para melhorar o ambiente de negócios no Brasil.

UMA PROPOSTA
Os trabalhos apresentados no seminário Cultura das Transgressões no Brasil – Lições da História, publicados neste livro,
são ricos em análises sobre as causas e conseqüências dessa cultura.
Mas existe um ponto que foi levantado, mesmo que de forma diferenciada, por todos os especialistas, como um fator-chave a explicar
a transgressão no Brasil atual. É a existência de um Estado centralizado e incapaz de mediar a convivência social. As razões apontadas para essa anomalia derivam desde a dimensão continental do
Brasil à rapidez de nosso processo de urbanização, passando por
nossa tradição “legisferante” e nossa herança (ou prática), de políticas públicas patrimonialistas.
Essas deformações da ação do poder público tornam ainda mais
agudos os problemas derivados das características de “bens públicos” do serviço de “segurança jurídica” ou “bom ambiente de
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negócios”. A percepção das vantagens da obediência às regras de
convivência se torna bem menos nítida e bem mais fluída, ao mesmo
tempo em que transforma em mais atrativas e menos geradoras de
culpa as práticas de desrespeito às normas estabelecidas por um
poder público distante e opressor.
Mudança nessa percepção requer que a população se sinta participante e mais responsável pela criação desse bom ambiente e das
regras de convivência. Isso só se alcança se o poder de decisão for
descentralizado de forma a permitir a efetiva participação da população na elaboração e no resultado dessas regras. Um conhecido
exemplo esclarece essa propositura. Se um cidadão sonega um imposto federal, mesmo que ele seja um grande contribuinte, essa
transgressão terá um efeito infinitesimal sobre as finanças públicas
federais. Situação completamente diferente ocorre no caso de um
morador não pagar seu condomínio. Não apenas haverá forte impacto financeiro como os “fraudados” serão seus vizinhos.
Nessa direção, a descentralização administrativa da elaboração,
e especialmente da responsabilidade na execução de políticas
públicas, tornar o cidadão e o contribuinte mais próximos e tendo
maior influência sobre os centros de decisão e com mais responsabilidade pelos resultados, é um excelente mecanismo para reduzir
a propensão a transgredir.
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A abordagem multidisciplinar sobre a etiologia, a história e a
resiliência da cultura das transgressões no Brasil. Isto é, sobre nossa
leniência com a impunidade, com os desvios éticos, com a malandragem e mesmo com faltas mais graves, quando praticadas com
“honra” ou “esperteza”, conduz-nos a empreender reflexão sobre
um tema que, nos últimos anos, vem recebendo crescente atenção
entre nós – a relação entre ética e política, assim como entre ética e
economia.
Uma série de escândalos que alcançaram grande repercussão na
mídia e nos meios políticos – que não nos cabe examinar aqui, eis
que já amplamente discutidos, muitos hoje em julgamento pelo
Judiciário –, veio aguçar nossa tendência de exculpar in limine as
figuras envolvidas, sob os mais variados argumentos: as transgressões alegadas sempre ocorreram no Brasil, datam de 500 anos,
“todo mundo faz”. Tratar-se-ia mais de um costume, uma tradição,
não de uma transgressão. Nenhuma norma teria sido transgredida, já
que o normal, o usual passou a ser a ação “injustamente acusada”.
Outro argumento apoiou-se na necessidade de assegurar a “governabilidade” em sistema político de “presidência de coalizão”, e,
em decorrência, a necessidade de recorrer a outra ética, não a dos
princípios, ou dos valores, mas sim a das conseqüências. Esta, sim,
seria a verdadeira ética aplicável à política, à ação dos que, detendo
o poder, têm a responsabilidade de assegurar a governabilidade.
A ética dos princípios seria apropriada apenas aos políticos da
oposição, cujas ações, por natureza, seriam inconseqüentes. Ao político no governo caberia uma responsabilidade e uma ética própria,
independente de “principismos” ou “moralismos formalistas”, formas hipócritas de agir na política.
A controvérsia não é de agora, nem exclusiva ao Brasil. Ao contrário, é um dos temas mais tradicionais – e controvertidos – da ciên-
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cia política e de sua relação com a ética, tanto no plano teórico,
quanto no prático.
Pinçando dois exemplos paradigmáticos, lembraria as obras de
Maquiavel, em particular O Príncipe, por muitos méritos, considerado como um dos marcos fundadores da ciência política como disciplina autônoma, independente da religião e da ética, e Max Weber,
que em sua bela oração, A Política Como Vocação, cunhou a distinção clássica entre a ética da convicção ou da consciência e a ética
da responsabilidade ou das conseqüências.
Reconhecendo não se tratar de interpretação de aceitação universal – a de teor contrário corresponde mais à usualmente aceita –,
a autonomia da política em Maquiavel ou as categorias weberianas
acima referidas, não significam que ambos sejam infensos a considerar que, embora autônomas, atendendo a lógicas próprias, as
duas disciplinas sejam excludentes.
Tal como nos lembrou em relação à economia, o economista
indiano e titular do Prêmio Nobel, Amartya Sen, o divórcio entre
política e ética presta um desserviço a esses dois ramos-tronco das
ciências sociais, empobrecendo a ambos.
De fato, a obra de Maquiavel pode ser entendida como uma lição
tanto para o Príncipe quanto para o povo a ele submetido, o que fica
claro no capítulo final de O Príncipe, quando faz um chamamento
apaixonado ao povo italiano clamando que retorne às altivas virtudes republicanas, para reverter a corrupção do sistema e dos costumes políticos, que levava à Itália “schiava e vituperata” (“escrava e
injuriada”). Passa, então, a palavra final a Petrarca, que apela à
“Virtù contro al Furore” (“Virtude contra a Violência”) para, através
das armas, recobrar “l'antico valore” (“o antigo valor”), que “negli italici cuor non è ancor morto” (“que não morreu ainda no coração
italiano”).
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Max Weber, embora considere a ética da responsabilidade aquela típica à política, julga que o agente político, em última instância,
não pode fugir à ética da consciência, quando as duas se encontrarem em contradição insuperável.
De fato, Weber as percebe não “como contrastes radicais, mas
sim como elementos complementares, que só juntos servem ao
homem autêntico, que venha a escolher a política como vocação”.
Isso nos conduz a discutir a afirmação, indiscriminadamente
atribuída à Maquiavel – outros a atribuem aos jesuítas –, de que os
fins justificariam os meios, proposição que também estaria subjacente à ética da responsabilidade weberiana.
A controvérsia nos induz a duas considerações. A primeira é a
de que nem todo meio pode ser justificado pelos fins, pois, quando
intrinsecamente perverso, acaba contaminando os próprios fins ou
corroendo a confiança dos cidadãos nas instituições e nos atores
políticos, séria ameaça ao próprio tecido social, que, para não
esgarçar-se, depende da confiança mútua, seu mais forte amálgama.
Também as boas relações entre agentes privados pressupõem
confiança mútua, assim como a boa fé dos atores. A boa fé, aliás,
repetidamente introduzida em nosso novo Código Civil de 2002, tem
sido crescentemente aceita pelo Judiciário como premissa indispensável dos atos jurídicos, afastando, como antídoto, a prevalência da
“Lei de Gerson”.
Por outro lado, só em circunstâncias realmente excepcionais –
em casos em que a exceção confirma a regra –, é que o fim pode justificar os meios, e isso só quando o fim vise, como bem nos lembra
Norberto Bobbio, à efetiva consecução do bem comum. A mera
conquista, conservação e ampliação do poder, pelo poder em si, não
legitima os meios, nem mesmo para Maquiavel, para quem eles precisam ser justificados pela busca das “grandes coisas” ou “pela
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saúde da pátria”. E isso apenas quando não se tratar de potenciais
ditadores, que se arrolem – como os acometidos recentemente de
arroubos bolivarianos –, em salvadores da pátria buscando sobretudo ampliar o próprio poder. Como nos ensina San Tiago, “querer
salvar é sublime, julgar-se um salvador, é ridículo”.
Se a busca do bem comum, a luta contra as desigualdades étnicas
e sociais e o desenvolvimento sustentável forem apenas pretextos
para alargar seu poder ou para defender privilégios arraigados, aí passarão a ser, na também formulação de San Tiago, verdadeiras “deslealdades com a história”, condenadas ao desprezo e à efemeridade.
É claro que a complexidade do assunto tem de ser levada em
conta, tal como a diversidade das circunstâncias e o pluralismo dos
agentes, sejam eles políticos ou econômicos. Isto não significa,
entretanto, aceitar um relativismo radical que desconheça pontos de
referência e valores fundamentais que, embora não absolutos, contêm um eixo orientador inegociável.
Assim é que a nossa Constituição, cidadã por excelência, na
feliz expressão de Ulysses Guimarães, definiu claramente os valores
que devem reger a administração da Coisa Pública no Brasil.
De fato, o seu artigo 37, sem ressalvas e da forma mais abrangente possível, reza o seguinte:
Artigo 37. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade (transparência)
e eficiência”.

A busca da eficiência em gestão, isto é, a garantia de governabilidade, há, pois, que atender também, aos outros quatro preceitos constitucionais, para não se tornar viciada e, afinal, contraproducente.
Há ainda que observar que o gestor privado, embora não expressamente atingido pelo Artigo 37, tem, do ponto de vista ético,
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de subordinar-se aos mesmos valores. Eis que, como já referido, ética e economia não podem viver divorciadas, seja qual for o regime
político que normatize as relações econômicas – capitalismo, socialismo, solidarismo ou comunismo.
Há apenas que lembrar que, tanto em Aristóteles quanto nos
pensadores escolásticos como Antonino de Florença e Bernardino
de Siena, ou em Adam Smith, a economia surgiu, inicialmente, como
ramo da ética, relação estreita perdida durante o auge do “capitalismo selvagem”, mas hoje, felizmente, sendo reencontrada pelos empreendedores modernos, de que é exemplo o trabalho do ETCO e
de muitos outras associações empresariais congêneres, dedicadas ao
tema do comportamento ético das empresas e dos empresários.
Toda empresa não pode prescindir do lucro, da mesma maneira
que nós precisamos respirar para viver. Mas nós não vivemos para
respirar e, da mesma forma, a empresa e o empresário não vivem
para lucrar. O lucro deve servir a empresa e não a empresa servir ao
lucro. Tocar uma empresa vai muito além de gerar lucros, pois ela
tem de ter em conta não só o bem-estar do acionista (shareholder),
mas também o de todos os outros stakeholders – funcionários,
clientes, fornecedores, meio ambiente, comunidades em que se
inserem, além da sociedade em geral.
Acresce que o lucro de uma empresa não pode, através da sonegação, ou por subterfúgios muitas vezes transvestidos como “direitos” a defender no Judiciário, gerar-se às expensas de empresas concorrentes, pois, tal comportamento, além de constituir concorrência
desleal, contribui para desfigurar e desmoralizar sadios instrumentos de mercado como o é a competição empresarial.
O próprio seminário, cujas exposições originais, revistas pelos
autores, vêem agora a lume, reflete a preocupação convergente de
homens públicos e de empresários em conhecer melhor a realidade
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brasileira – “la veritá effettuale della cosa” (a verdade efetiva da realidade), diria Maquiavel, no domínio da ética, aí incluída nossa alegada propensão a transgredir, o que prejudica tanto o setor público
e o cidadão, quanto o setor privado, o indivíduo, a empresa.
O empresário moderno e responsável, além de dedicar seu
próprio esforço na área privada ao desenvolvimento econômico e
social do país e procurar fazê-lo com consciência ética, espírito de
responsabilidade social e pleno respeito às leis e regulamentos – no
que se inclui pagar os impostos devidos –, não pode se furtar a contribuir para a concepção, execução e avaliação de políticas públicas
que, libertas de interesses especiais arraigados de que, muitas vezes,
se tornaram reféns – sejam eles interesses de natureza política com
p pequeno, econômica, corporativa, ideológica, regionalista ou partidária –, possam operar como instrumentos eficazes para a consecução plena do bem comum do povo brasileiro.
Isso só será possível se as lideranças políticas, o empresariado,
a mídia, os trabalhadores, os consumidores, o terceiro setor, todos,
enfim, empreendermos esforço incansável para resgatar a ética
como fio condutor da convivência social, tanto na esfera pública,
quanto no setor privado.

Petrópolis/Rio de Janeiro, 8 de novembro de 2007
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INTRODUÇÃO
Pode um país como o Brasil, dominado por uma “cultura da
transgressão”, atingir um patamar satisfatório de desenvolvimento?
Ou precisa primeiro livrar-se de tal cultura, para então poder sonhar
com níveis mais altos de renda e bem-estar? Esquematicamente, foi
essa a questão analisada pelos participantes do seminário Cultura das
Transgressões, promovido pelos institutos ETCO e iFHC realizado
em São Paulo, no dia 28 de agosto de 2007. Em vez de enfrentá-la de
peito aberto, optei por flanqueá-la, abdicando de uma vitória em
qualquer caso improvável e concentrando minhas forças em objetivos realistas. Nesse espírito, começarei pelo exame dos conceitos
de transgressão, desenvolvimento, economia de mercado e ambiente
de mercado. Passando em seguida ao papel do Estado, argumentarei
que ele falha, não somente por não cumprir o que lhe cabe na prevenção, dissuasão e repressão, mas também por implementar políticas que aprofundam as raízes do comportamento transgressivo. Na
terceira seção, tentarei compreender as dimensões assumidas no
Brasil pela transgressão à luz do processo de modernização levado a
cabo durante a segunda metade do século 20. Finalmente, não sendo
especialista na matéria, cumpre-me esclarecer que participei do
referido Seminário com os privilégios normalmente concedidos aos
advogados do diabo: o de contestar à vontade e o de afirmar com
base em meras intuições e impressões.

NOTA PRELIMINAR SOBRE O CONCEITO DE “CULTURA DA TRANSGRESSÃO1”
No que se refere à “cultura da transgressão”, conceito-chave do
seminário, adotei o pressuposto da multicasualidade: comportamentos transgressivos decorrem de muitas causas e constituem um con-

1

Ver observações complementares no Anexo 1.
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junto heterogêneo, distribuído ao longo de um extenso gradiente.
Na conexão causal, a cultura atua através de um fator interveniente,
a propensão a transgredir. O indivíduo propenso não necessariamente vem a cometer atos transgressivos específicos. Pareceu-me,
portanto, que a cultura devia ser entendida como um agente entre
outros na fermentação de propensões ou, dizendo-o de outro modo,
de processos ou situações “transgressogências”.
Quanto à gravidade das ações transgressivas, optei por um conceito elástico, considerando transgressores tanto o indivíduo que
comete uma infração de trânsito (violando uma lei nacional), quanto o
empresário ou servidor responsável por gestão fraudulenta ou desvio
de dinheiro público; tanto o autor de pequenos furtos, ou o banqueiro
do jogo do bicho, quanto criminosos de extrema periculosidade, como
ladrões de cargas, assaltantes de bancos e seqüestradores.
Postulei, finalmente, que a relevância econômica do comportamento transgressivo pode se configurar de várias formas. Para os
fins deste trabalho, pareceu-me, porém, útil pensar sobretudo no nível agregado, isto é, no que denominei volume total de transgressão
impactando a economia de mercado através de um ambiente institucional e sociocultural.

DESENVOLVIMENTO E AMBIENTE DE MERCADO
Eis o primeiro dos dez pontos que desejo pôr em discussão.
Nas condições atuais do Brasil, quem diz desenvolvimento, diz fortalecimento da economia de mercado. O colapso do modelo intervencionista de crescimento no último quarto do século 20 não
decorreu de causas temporárias, mas de processos profundos, dificilmente reversíveis no presente horizonte histórico.
Segundo. A economia de mercado requer um bom ambiente de
mercado, isto é, um ambiente institucional e sociocultural que favo-
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reça ou, pelo menos, minimize o impacto negativo de políticas públicas, situações políticas, códigos legais, práticas administrativas,
etc., hostis à empresa privada e à concorrência.
A má qualidade do referido ambiente é um dos principais desafios que os países emergentes precisam superar para que possam
colocar o dinamismo e a eficiência da economia capitalista a serviço
do desenvolvimento. Aprimorá-lo significa, entre outras coisas, desvestir-se de preconceitos ideológicos contra o setor privado, flexibilizar ou revogar leis prejudiciais à eficiência (obviamente sem
abdicar de restrições indispensáveis ao interesse público), abdicar
de regulamentações, interferências e controles desnecessários,
abolir em definitivo a prática dos favorecimentos empresariais
(“picking the winner”), e, não menos importante, cumprir e fazer
cumprir a lei, combatendo a corrupção, a violação de normas economicamente relevantes e a criminalidade em geral.
Entre os ambientes do mundo atual, o que mais se aproxima da
“pureza” do mercado é, sem dúvida, o dos Estados Unidos, seguido
à distância pelos da Europa Ocidental. Dados os seus sistemas
políticos em geral autoritários e economicamente intervencionistas,
não surpreende que os países “emergentes” tenham ambientes de
má qualidade. Mas não só eles. Rússia e China, autocracias políticoeconômicas classificadas como investment grade no nível soberano,
têm ambientes de mercado deficientes, provavelmente piores que os
de muitos países classificados como speculative grade pelas agências
de avaliação (Dallas e Chavee, 2005) 2.

2

Entre os novos países investment grade, a Índia vem se destacando na constituição de um ambiente positivo. Esse fato está provavelmente ligado à formação da
Índia moderna sob influência britânica. Sabidamente, o colonialismo inglês
deixou no país uma razoável tradição de respeito à lei, estabilidade monetária e
valorização da educação.
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FORMAÇÃO DO AMBIENTE DE MERCADO: O CASO BRASILEIRO
Comparativamente, o ambiente de mercado brasileiro não é dos
piores. O restabelecimento da democracia em meados dos anos 80
livrou-nos do estigma de nação-pária. A estabilidade política que se
tem observado, de lá para cá, e um grau razoável de convergência
em prol da estabilização e da abertura da economia, a partir dos anos
90, colocaram o Brasil em posição relativamente favorável entre os
países emergentes, melhorando o índice de confiança no país e em
seus governos e tornando-o atraente para investimentos externos.
No governo FHC, o saneamento do sistema financeiro – com a
privatização da maioria dos bancos estaduais e a liquidação de bancos privados que se haviam inviabilizado – e a aprovação de leis importantes, como as referentes à responsabilidade fiscal, aos direitos
de acionistas minoritários e ao reconhecimento de patentes, deram
ímpeto adicional às mencionadas mudanças e à conformação de um
ambiente de melhor qualidade.
Finalmente, é mister lembrar os progressos verificados no âmbito das entidades fiscalizadoras: a CVM, na área dos valores mobiliários; o CADE, na proteção do mercado e da concorrência; e o
Banco Central, desfrutando de uma autonomia de fato e exercendo
a fiscalização global do sistema financeiro. A existência de um sistema de estatísticas (e de vários outros tipos de informação), alimentado com regularidade e mais confiável que os equivalentes na
maioria dos países emergentes, coadjuva de maneira expressiva às
tendências apontadas.
Terceiro. Em síntese, o Brasil registrou avanços expressivos
nas duas últimas décadas, graças à redemocratização, à estabilização
e à abertura da economia, ao programa de privatização, ao amadurecimento de diversos órgãos regulatórios e de produção de informações e, nos últimos três anos, a uma situação bastante con-
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fortável nas contas externas. Mas é óbvio que esses avanços vieram
com um atraso considerável, dadas as profundas raízes econômicas,
ideológicas e políticas do modelo de crescimento deslanchado há
três quartos de século, na era getulista.
Quarto. Em sua maior parte, o impacto da transgressão sobre a
economia se dá através do entorno institucional e sociocultural da
atividade econômica. Um volume persistentemente alto de transgressão tem efeitos sumamente maléficos na economia, pois afugenta investimentos, deixa empresas individuais sob constante
ameaça, prejudica a concorrência e, não menos importante, desestimula iniciativas e empreendimentos em todos os níveis sociais,
agravando o desemprego. No Brasil, como de resto em toda a América Latina, o descumprimento persistente e generalizado das leis
dificulta seriamente o aprimoramento do ambiente de mercado e do
próprio mercado.

O ESTADO COMO AGENTE “TRANSGRESSOGÊNICO”
Quinto. A qualidade do ambiente de mercado é determinada de
cima para baixo pelo Estado e de baixo para cima pela Sociedade.
Dizendo-o de outro modo, o volume total de transgressão pode
aumentar ou diminuir em função de ações ou omissões do Estado,
de um lado, e de fatores socioculturais, de outro. No Brasil – e
provavelmente em todos os países do Terceiro Mundo –, esses dois
vetores produzem e, com certeza, realimentam situações “transgressogênicas”.
Em tese, a transgressão deve ser controlada pela ação preventiva, dissuasória e repressiva do Estado. Mas, entre a tese e a realidade, existe em geral uma grande distância. Nenhum Estado é 100%
efetivo nessa missão. No Brasil, não é difícil identificar malefícios
transgressivos que ele tenha, direta ou indiretamente, produzido,
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tolerado ou se mostrado incapaz de prevenir. Sumarizo a seguir, a
título de ilustração, alguns aspectos desse problema.
Sexto. Um sistema deficiente de aplicação das leis (law enforcement) é, sem dúvida, o maior dos malefícios, pois deixa o campo
aberto para a transgressão se alastrar e estimula a impunidade,
retroalimentando a situação inicial. Entre os fatores responsáveis
pela mencionada deficiência incluem-se problemas ligados ao próprio sistema de justiça: casos de incompetência e corrupção; mentalidades paternalistas ou inspiradas no mito do “bom selvagem”, conducentes a diagnósticos simplistas sobre possíveis causas sociais da
transgressão e à debilitação da disposição repressiva; tendência a
“perdoar” ações violentas e vandálicas em razão de carências sociais
ou de reivindicações supostamente indiscutíveis em termos legais e
morais; clientelismo e corrupção e, com importância crescente, a
porosidade do território nacional a redes transgressoras de extrema
periculosidade, como o narcotráfico 3.

PRECARIEDADE DO SISTEMA DE JUSTIÇA E DO LAW ENFORCEMENT4
A economia de mercado requer um bom sistema de justiça.
Numa economia cada vez mais dependente de contratações, como a
brasileira, o Judiciário, em especial, pode ser um recurso altamente
positivo ou um sério entrave ao desenvolvimento.
O problema, infelizmente – e esta afirmação vale de modo geral
para os países emergentes –, é que aprimorar o Judiciário não é uma

3

Instituições e mercados podem também ser atingidos por ações violentas política
ou ideologicamente motivadas: rebeliões, guerras civis, terrorismo etc.

4

Esquematicamente, o sistema de justiça inclui o conjunto das normas jurídicas, a
magistratura e a burocracia judiciária, o Ministério Público e os corpos policiais.
Ver Arantes (1997 e 2002), Castelar Pinheiro (2000 e 2003), Dakolias (1999) e
Sadek (2000 e 2006).
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questão trivial. É muito difícil avaliar quanto da dificuldade se deve
à desproporção entre seus recursos e o vertiginoso aumento da
transgressão, e quanto à cultura interna da instituição, ao que tudo
indica muito resistente a mudanças e ainda permeada por valores
paternalistas e anticapitalistas.
A realidade é que o conteúdo das leis é, muitas vezes, inarmônico com o que se supõe seja o capitalismo (será o caso de lembrar
aqui a tentativa de tabelar os juros reais no texto da Constituição de
1988?), que os magistrados nem sempre correspondem ao que deles
se espera, em termos de independência, probidade e entendimento
da economia, e que os corpos policiais, aos quais incumbe materialmente a tarefa de coibir ações transgressivas, não são de todo
imunes à venalidade e à corrupção.

CARGA TRIBUTÁRIA E ECONOMIA INFORMAL
O fim da industrialização por substituição de importações e do
tipo de condução da política econômica do período militar reduziu
o espaço para favorecimentos diretos a setores e grupos empresariais, mas não o espaço para distorções na condução da política fiscal e na aplicação de recursos em favor ou desfavor de diferentes
classes de agentes econômicos.
O aumento da carga tributária e a elevada proporção do PIB que
ela atualmente representa ilustram à perfeição a tendência “transgressogênica” de certas políticas governamentais. Tal carga tributária esteriliza empreendimentos, desestimula empreendedores em
todas as classes, restringe a criação de empregos e legitima, por
assim dizer, a sonegação. Longe de facilitar o combate a sonegadores, o que um arrocho tributário dessa ordem faz é incentivá-los,
inclusive empurrando novas coortes para a informalidade e impedindo milhares de indivíduos de sair dela.
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CLIENTELISMO E CORRUPÇÃO: A PRIVATIZAÇÃO DO ESTADO
Há quem, singelamente, veja a corrupção política atual como
uma sobrevivência ou um prolongamento natural daquele antigo
clientelismo do interior e das áreas rurais, luta política cujo horizonte, normalmente, não ultrapassava a nomeação da professora
rural ou do agente dos correios. Sim, claro, muito daquele clientelismo sobreviveu, e até se urbanizou. Seu habitat preferencial é
agora a periferia das grandes cidades, mas, ao perder suas bases
rurais, o clientelismo perdeu também quase toda a sua importância
como fonte de influência política.
Para bem compreender o que se passa atualmente, é preciso
recorrer à história. Na segunda metade do século 20, o Estado agigantou-se como comprador de bens e serviços e numerosas posições e funções de governo, ipso facto, se transformaram em alavancas de poder e enriquecimento. A escala de operações estendeu-se
notavelmente. Tendo como piso as pedestres mordomias e a manutenção de máquinas de escritório, e passando pelo empreito de
obras públicas do porte de rodovias, portos e aeroportos, ela hoje
inclui a contratação de serviços requintados, como a publicidade da
administração direta e das estatais. Com seu faro apurado, centenas
de piratas logo se equiparam para singrar esses novos mares.
Conhecendo como ninguém a máquina pública, aportaram rápido
no arquipélago dos favorecimentos, das compras governamentais,
das licitações fraudáveis e dos “recursos não-contabilizados”.

A POROSIDADE DO TERRITÓRIO E A MEGAAMEAÇA DO NARCOTRÁFICO
Uma das facetas mais preocupantes da atualidade é o fácil trânsito de criminosos pelas fronteiras. Não me refiro aqui ao ir e vir low
tech de ladrões de gado e de automóveis que operam em nossas
fronteiras meridionais; tampouco a um fenômeno apenas brasileiro
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ou latino-americano. A questão é mais ampla. Nunca inteiramente
selados, os territórios nacionais parecem ter-se tornado mais, e não
menos, porosos nas últimas três ou quatro décadas. Com o avanço
tecnológico, a eficiência repressiva dos governos aumentou, mas a
audácia, o arsenal e a mobilidade do crime organizado também
cresceram, provavelmente em muito maior proporção. Os efeitos
desse processo vêm sendo aterradores. Nesse aspecto, a América
Latina apresenta variações de grau, mas não de essência; em toda
ela, o tráfico desafia abertamente os governos e até lhes arrebata o
controle de certas áreas, como notoriamente ocorre no Rio de
Janeiro 5.

CULTURA, ESTRUTURA SOCIAL E SITUAÇÕES
“TRANSGRESSOGÊNICAS”
Nenhuma sociedade é integrada a ponto de extirpar as causas
sociais (e muito menos as raízes psicológicas individuais) da transgressão. Mesmo as que conseguiram reduzir substancialmente as
desigualdades sociais e atingiram elevados padrões de bem-estar são
vulneráveis a comportamentos transgressivos em forma residual 6.
Sétimo. Analiticamente, parece-me útil classificar a população
de qualquer país em três grupos: um que observa fielmente as leis
e normas fundamentais da sociedade e não as transgride nunca,
quaisquer que sejam as circunstâncias. No pólo oposto, um que as

5

Naim (2005) observa que os Estados Unidos prepararam-se para combater países
e governos, mas não redes difusas, forma predominante de operação do crime
organizado.

6

Ou não tão residual, como o evidenciam, por exemplo, as freqüentes manifestações de racismo e violência de torcidas de futebol que circulam pela Europa, a
boçalidade neonazista na Alemanha e a violência que vem assolando as periferias urbanas da França desde outubro de 2005 – para ficarmos só nesses casos.
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transgride sempre, quaisquer que sejam as circunstâncias e, entre
eles, um grupo intermediário, atraído ora pelo primeiro, ora pelo
segundo 7.
Em países como o Brasil, ou ainda mais pobres, o grupo intermediário, integrado pelos propensos a transgredir, forma um contingente relativamente muito maior que nos países adiantados.
Maior, continuamente realimentado e sujeito a movimentos pendulares mais amplos, ao sabor de conjunturas econômicas ou de outros
fatores.

DEBILIDADE DA ORDEM NORMATIVA
Oitavo. Um traço marcante da sociedade brasileira é a debilidade de sua ordem normativa. Em muitos outros países, grupos e
instituições de alguma forma ligados a tradições, à família, à religião, ou a valores morais ou cívicos foram capazes de balizar e
estreitar o leque aceitável de comportamentos. Entre nós, ao contrário, balizamentos e restrições dos tipos mencionados sempre
foram notavelmente ineficazes na função de inibir ou coibir comportamentos transgressores. A própria Igreja Católica jamais teve no
Brasil uma autoridade que se possa comparar à que ostentava na
Europa. Falta-me competência para avaliar se esse déficit se deveu
à escassez de recursos, à míngua de vocações ou de fato à inexistência de pecado do lado de baixo do equador 8.

7

Os grupos a que me refiro não são camadas horizontais como as classes sociais
ou estratos de renda, são faixas verticais, cortando de alto a baixo as diferentes
classes ou estratos.

8

Deste ponto de vista, a moda de caracterizar a sociedade brasileira como culturalmente “autoritária” ou “repressiva” chega a ser pitoresca. Não creio que essa
caracterização resista a uma modesta análise comparativa com outras sociedades,
inclusive várias da Europa.
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Há novos ideais e valores em elaboração, quanto a isso não há
dúvida. Isso se percebe facilmente na prédica das denominações
evangélicas, em novas práticas educacionais, na sucessão de movimentos cívicos que temos presenciado desde o fim do regime militar e no trabalho de ONGs, para ficarmos só nesses exemplos. Mas
é, no mínimo, prematuro supor que um “superego” social minimamente eficaz como instância de controle esteja para se formar a partir dessas diferentes manifestações.
Os meios de comunicação têm martelado a tecla de um “amoralismo”, ao ver deles, difundido em todas as camadas sociais. Esse
diagnóstico soa-me plausível. De fato, milhões de cidadãos nem
sequer identificam o que há de transgressivo em certas transgressões; outros tantos as vêem com complacência ou indiferença; e
muitos admitem havê-las cometido ou cometê-las com freqüência.
Chego a me perguntar se a sociedade brasileira não terá passado
direto de uma pré-modernidade meio amoral para uma “modernidade” que o é em muito maior escala.

A MODERNIDADE “HOBBESIANA”: CONCEITO, CAUSAS E ORIGENS
Na era panglossiana do desenvolvimentismo, numerosos intelectuais e políticos de toda a América Latina acreditaram que a
industrialização induzida pelo Estado e a urbanização se processariam sem solavancos e que os benefícios da modernidade logo se
distribuiriam entre os estratos da sociedade. Pouco a pouco, surgiria
um Estado moderno: racional, impessoal e efetivamente autônomo
frente ao clientelismo e ao particularismo dos grupos primários. A
polis se desprenderia paulatinamente do oikos, não sendo aquela
senão uma metamorfose ou um prolongamento natural deste.
Decorrido meio século, se existe entre os brasileiros alguma
percepção ou sentimento compartilhado, é com certeza, o de haver-
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mos sido logrados pela história. A realidade é que vivemos todos,
pobres e ricos, numa sociedade – como se costuma dizer – anômica,
esgarçada e chocantemente violenta.
Nono. Como aconteceu isso? Por que tamanha bofetada na sorridente auto-imagem que começou a se configurar nos anos 50?
Como regra geral, parece-me razoável supor que o volume e a intensidade destrutiva dos comportamentos transgressivos tendem a ser
tanto maiores quanto mais abrangentes e profundas sejam as transformações estruturais da modernização. Nessa ótica, o que espanta
no Brasil dos anos 50 é a extensão do wishful thinking. Como poderiam transcorrer indolores quatro ou cinco décadas de industrialização, crescimento demográfico acelerado, urbanização maciça e
altamente concentrada em grandes áreas metropolitanas, quinze
anos de crescimento econômico em “marcha forçada”, seguidos por
um quarto de século de quase-estagnação, e três décadas (do início
dos anos 60 até 1994) de superinflações praticamente ininterruptas
– perpetuando ou agravando as situações de pobreza? Como imaginar um soft-landing, uma reintegração suave, numa sociedade mal
saída de tamanhas rupturas e contradições?
Um processo dessa ordem por certo haveria de dilatar a faixa
social “transgressogênica” e engendrar uma criminalidade muito
mais violenta que a até então conhecida no país. Eis porque, incorrendo talvez em alguma presunção especulativa, proponho adjetiválo como hobbesiano. Faço aqui referência a Hobbes como um template, um modelo ou metáfora a serviço da análise sociológica. Para
bem compreendê-lo, é mister lembrar a clássica contraposição entre
Hobbes e Aristóteles. O template aristotélico é a idéia de que as
sociedades evoluem de forma natural, contínua, sem rupturas
abruptas, e assumem suas novas feições à medida que se aproximam
do estágio seguinte na escala histórica. O template hobbesiano é o
antípoda do aristotélico. Representa a sociedade como uma coleção
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de indivíduos igualmente propensos à destruição mútua. O que os
mantém unidos é um precário contrato político, no fundo, um simples armistício. Por natureza, o homem é o “lobo do homem”; a
sociedade, uma guerra de todos contra todos.

UMA DIGRESSÃO SOBRE A CRESCENTE MOBILIDADE DA RIQUEZA
Na seção anterior, sugeri que o volume e a intensidade atuais da
transgressão têm a ver com o caráter hobbesiano da modernização
brasileira. Mas sua incidência, embora proporcionalmente mais baixa nos países desenvolvidos, é elevada por toda parte. Com a modernidade, o comportamento transgressivo assumiu uma grande variedade de formas e se generalizou entre regiões e camadas sociais.
Isso ocorreu porque o padrão atual de transgressão não é um aspecto acidental da modernidade, é parte dela. Não poderia existir sem
uma formidável multiplicação das oportunidades de transgredir, por
sua vez relacionada à fantástica abundância e variedade dos bens
hoje disponíveis para consumo em todo o mundo.
Dois séculos atrás, no Brasil, a maior parte da população não
tinha acesso sequer à moeda. Não por acaso, a renda exigida para a
habilitação eleitoral aparece no texto da Constituição de 1824 como
o equivalente a tantas e tantas arrobas de farinha de mandioca. Um
século mais tarde, a oferta de bens industriais permanecia extremamente limitada mesmo a quem pudesse comprá-los, que diria a
quem pretendesse roubá-los. Claro, podia-se roubar comida, uma
camisa velha, um par de botinas, uma faca ou uma espingarda.
O próximo podia ser “aliviado” de seus cavalos, de suas vacas e até
de sua mulher, mas transportar e ocultar esses itens dava trabalho.
Naquele ambiente de penúria, o indivíduo propenso a transgredir
acabava, literalmente e no mais das vezes, como um ladrão de
galinhas.
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Comparados aos daquela época, os bens de consumo atuais não
são apenas abundantes e variados. São também móveis, divisíveis,
portáteis, ocultáveis e eminentemente “cobiçáveis”. Dessas propriedades resulta o caráter bifronte da riqueza atual. Sim, bifronte. A
riqueza móvel é uma deusa de duas faces. Por um lado, ela encarna
a chegada da democracia ao consumo, o progressivo nivelamento
das aspirações de lazer e conforto, a legitimação sociocultural do
prazer de comprar, diria até a concepção contemporânea de felicidade. Como não possuir o último modelo de TV? Quem não sonha
com o carro próprio? Pelo outro, justamente por ser móvel, ocultável
e cobiçável, ela multiplica as oportunidades de transgressão até o
limite do impensável.
A democratização do consumo tem efeitos profundos na estrutura social. Até os anos 50, o foco das famílias da baixa classe média
e dos estratos inferiores de renda era a mobilidade vertical.
Aspiravam (a maioria talvez de maneira bastante vaga), ao status de
classe média e apostavam na educação formal. Tal status era então
percebido como uma unidade: um bem que se possuía ou não se
possuía, mas não se podia possuir em parte. Os que o possuíam
temiam perdê-lo (na esteira de alguma revolução ou crise econômica, ou, mais provável, no jogo, na bebida ou no descaminho de
alguma paixão imprudente). Perdê-lo era perder tudo, descair para
a situação de vida dos trabalhadores manuais, senão da “gentalha”.
Nos últimos 50 anos, esses valores e cálculos perderam a maior
parte de sua relevância. A sociedade de consumo não atenuou, ao
contrário, acentuou a ambição de viver melhor, mas dissociou-a
praticamente da mobilidade vertical entendida como ascensão a um
status unitário e ao correspondente estilo de vida. Nesse processo, a
ênfase se deslocou para a renda, ou seja, para a capacidade de
adquirir regularmente os bens e serviços desejados; os que se desejam e não apenas aqueles de que estritamente falando se necessita.
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Para oferecê-los de forma “democrática”, vale dizer, massificada, os
produtores passaram a apresentá-los com fortes gradações de qualidade e preço. Criaram dessa forma, talvez sem o perceber, uma
réplica vicária da antiga escada social. Em suas diferentes gradações, cada objeto passou a funcionar como um plano de mobilidade, estimulando a cobiça individual a progredir do menor para o
maior, do menos para o mais caro, do tosco para o requintado, do
brega para o elegante.
Como ficarão, nesse quadro, as faixas “transgressogênicas” das
diferentes sociedades? Em termos estritamente lógicos, devemos
esperar que se reduzam ou quase desapareçam, uma vez que sua
área é inversamente proporcional ao acesso efetivo da maioria consumidora aos bens e serviços disponíveis. Os índices de criminalidade substancialmente mais baixos do Primeiro Mundo depõem a
favor desta hipótese.
Mas estamos falando de acesso efetivo ou vicário? Esse é um
detalhe matreiro. Vejamos. Nos países hiperdesenvolvidos, sim, o
acesso da maioria ao consumo é efetivo. Podemos fazer várias
ressalvas, mas é. E ultrapassa o que denominei o nível estrito da
necessidade. Em países como o Brasil e nos de menor renda, sabemos que não. Em todos esses, a transgressão malandra e o crime
violento são fatos igualmente corriqueiros. Decididamente, não é
aconselhável circular com relógios caros ou bolsas à vista em certas
áreas de São Paulo, de Johannesburgo ou da Cidade do México. Será
esse risco limitado ao contato entre desiguais, ao sujeito de classe
média que se aventura por onde não deve? Pode uma pessoa de
baixa renda tomar despreocupada o seu trem e levar para casa aquele televisor que viu numa vitrine do centro? Ora, ora. A sociedade
brasileira, como vimos, não é apenas pobre e desigual. É o produto
inacabado de uma modernização hobbesiana. Se fizermos tudo
certo, é possível que as conseqüências sóciotransgressivas desse
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processo se atenuem em mais alguns anos. Por enquanto, não sejamos ingênuos. Pelo menos nas grandes cidades, pobres são furtados, roubados e assassinados por iguais, com impressionante freqüência. Por iguais sabidamente criminosos ou iguais saídos da
faixa cinza? As duas coisas. Adultos ou adolescentes? As duas coisas.
Pobres são roubados e assassinados por pobres, conhecidos, vizinhos, conhecidos de conhecidos, you name it. Mata-se por um carro,
um televisor, uma pequena soma, às vezes até por um par de tênis.

A CLASSE MÉDIA: SOLUÇÃO OU PROBLEMA?
A esta altura, é relevante indagar se a classe média poderá ser o
agente da revisão de valores e do apoio político necessários para
impulsionar a economia de mercado e frear, quem sabe, a escalada
da transgressão. Ideologicamente heterogênea, mas possuidora de
recursos políticos apreciáveis, poderá ela vir a exercer real influência nesse sentido? Uma resposta fundamentada precisaria mobilizar
uma extensa base empírica e sopesar muitas variáveis, o que obviamente escapa aos objetivos deste texto. Mantenho-me, portanto, no
diapasão conjetural adotado nas seções precedentes.
No após-guerra e até aproximadamente a instauração do regime
militar, o horizonte de ambição da classe média era o emprego
público. De norte a sul, era entre os seios generosos do Estado que
os seus filhos buscavam abrigo. Decorrido meio século, bem maior
e com muito menos identidade de classe, ela submergiu na luta
diária por emprego, salário, status, promoções e favorecimentos.
A modernidade brasileira não deixou ninguém de fora desse
processo. Mesmo as “burguesias” interioranas entraram na dança.
Desarraigados de suas regiões e atividades tradicionais à medida
que empresas de grande porte foram unificando o mercado nacional, fazendeiros, comerciantes, professores e profissionais liberais
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mudaram-se para grandes cidades, onde se confundiram em definitivo com a classe média.
De fato, se existe atualmente algum denominador comum entre
os indivíduos e famílias que a compõem, é a frustração com a renda
que auferem, o trabalho que realizam, e o prestígio ou a “honra
social” de que desfrutam. Se algo os distingue, além da atração pelo
consumo, é o desejo de “melhorar de vida” – e, por conseguinte, o
valor que atribuem à educação formal. Nesse sentido, o que denominamos classe média é mais um espaço de mobilidade social que
uma “classe” no sentido europeu do termo.
Será plausível supor que, sentindo o solo econômico tremer sob
seus pés, esses diferentes estratos venham a compartilhar uma identidade de classe ou uma orientação política mais definida? O solo
econômico tem-lhe na verdade tremido bastante nos últimos quatro
ou cinco anos. Não se beneficiando da política de juros altos nem da
expansão do crédito e do emprego, mais rápida entre os estratos de
baixa renda, a classe média sofreu perdas consideráveis. Por sua
natureza regressiva, o gasto público lhe é, em geral, favorável, mas o
retorno que ela recebe via serviços públicos dista muito de suas
necessidades (ou aspirações). Em matéria de segurança e violência
urbana, seu consolo é constatar que seu antigo sentimento de impotência foi democratizado: o padecimento que a inépcia estatal lhe
causa não é atualmente menor que o das camadas mais pobres. Educação básica e saúde ela já praticamente desistiu de procurar na rede
pública, prefere arcar com os custos de estabelecimentos particulares.
Chegamos por fim à questão política. Em termos eleitorais, a
classe média tem se mostrado assaz volúvel, o que não surpreende,
dada a rarefação de sua identidade. Em 1989, ela optou por Collor
contra a ameaça de esquerda encarnada por Lula e pelo PT. Em
1994, feliz com a estabilização da moeda, ajudou a liquidar a fatura
no primeiro turno, elegendo Fernando Henrique. Em 2002 – devido
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ao racionamento de energia de 2001, a um surto incontrolável de
consciência culpada, ou por qualquer outra razão –, ela correu para
os braços de Lula.
Como se vê, a vida pregressa e as opções políticas recentes da
classe média não a qualificam nem desqualificam como parteira de
um futuro liberal. Por enquanto, o que podemos afirmar é que o jogo
continua aberto. Esquematicamente, penso em quatro hipóteses:
1. Permanecer dividida – situação mais provável, dada a sua
estratificação e diferenciação interna.
2. Recolher-se em maior medida à vida privada, distanciar-se
ainda mais da política, abdicar do discurso “cívico” das últimas duas ou três décadas e aderir, quem sabe, a posturas cínicas ( como as descritas por Sílvio de Abreu; ver anexo 3).
3. Aferrar-se ao discurso do “socialismo ainda por inventar” –
conteúdo supostamente programático de certos invólucros
maniqueístas e messiânicos ainda em voga, não obstante o
choque de realidade representado pela política econômica
do governo Lula.
4. Pender mais consistentemente para um projeto de modernização capitalista, implicando, entre outros, os seguintes
valores e princípios: democracia representativa; cumprimento da lei urgente e eficaz combate à transgressão;
redução progressiva da pobreza como compromisso de
todos, com base em políticas realistas, reduzindo o assistencialismo ao mínimo possível; importância da educação;
legitimidade da empresa, do lucro e do mercado.

CONCLUSÃO: TRANSGRESSÃO E MODERNIDADE
Décimo. Neste texto, esforcei-me por demonstrar que o persistente aumento da transgressão é um correlato inevitável do processo de modernização. Gostemos ou não, a generalidade do compor-
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tamento transgressivo é o lado mau de uma moeda boa: o preço que
se paga por uma sociedade dinâmica, moderna e democrática.
O problema é que a modernização brasileira, por razões apontadas no texto, resultou num volume enorme de transgressão e violência. Desfecho ainda mais sombrio quando se considera a contribuição praticamente nula feita a esse volume por enfrentamentos
políticos, religiosos, étnicos, etc. Conflitos desse tipo tiveram pouca
relevância demográfica durante todo o transcurso do século 20 e,
certamente, não alimentaram, direta ou indiretamente, a chamada
“cultura da transgressão”.
Fato é que, ao romper a barreira do subdesenvolvimento, rompemos também o pouco que nos restava de uma ordem normativa, e
não avançamos muito na construção de instituições, valores e padrões
de sociabilidade comparáveis aos dos países desenvolvidos. O mais
provável, portanto, é que a almejada reintegração da sociedade só se
dê – se é que se vai dar -, após dilatado período de tempo. Para isso,
será obviamente necessário sustentar por muitos anos um processo
de mais rápido desenvolvimento. Essa será uma condição necessária,
mas não suficiente. A prova dos nove será a nossa capacidade de
reduzir as desigualdades de renda, ampliar a oferta de oportunidades,
reprimir sem vacilação o tráfico de drogas, motivar milhões de jovens
para o estudo e refazer ou reforçar padrões civilizados de convívio.

ANEXO 1
CONCEITO DE TRANSGRESSÃO
1. Transgressão. Neste texto, transgressão significa violação
de normas de conduta tipificadas pelo direito positivo como
crimes, contravenções ou infrações, bem como normas pactuadas ou costumeiras, desde que respaldadas por sanções
potencialmente dissuasórias, na ótica do transgressor.
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2. Transgressões economicamente relevantes. São violações capazes de alterar expectativas ou comportamentos
dos agentes econômicos, com reflexos no funcionamento
dos mercados.
3. Propenso a transgredir. É o indivíduo ou grupo inclinado a praticar atos transgressivos em razão de um entorno
específico, resultante seja de ações governamentais, seja de
fatores e contextos socioculturais – ou de ambos. Para os
fins deste trabalho, “causas” puramente individuais, como
traços psicológicos, carecem de relevância.
4. Situações e processos “transgressogênicos”. São ações
do Estado ou fatores e contextos socioculturais favoráveis à
formação ou fermentação de propensões a transgredir; um
argumento central deste trabalho é o de que tais situações
e processos vêm sendo a várias décadas “sobredeterminados” por um padrão altamente destrutivo de modernização.
Considerados como um conjunto mais ou menos estável e
em contínua reprodução, tais situações e processos correspondem, aproximadamente, ao conceito de “cultura da
transgressão”.

ANEXO 2
FATORES DETERMINANTES DA MODERNIDADE HOBBESIANA
1. Industrialização.
2. Crescimento demográfico acelerado.
3. Migrações maciças.
4. Urbanização rápida e fortemente concentrada em grandes
cidades.
5. Um período de crescimento econômico rápido, seguido por
outro de quase total estagnação.
6. Cerca de 30 anos, até 1994, de inflações e superinflações
praticamente ininterruptas.

59

Transgressão 39-62/4

2/12/08

7:24 PM

TRANSGRESSÃO, CULTURA

E

Page 60

ECONOMIA

DE

MERCADO: DEZ PONTOS

PARA

DISCUSSÃO

7. Subinvestimento e pseudo-investimentos (meramente
suntuários) no sistema de justiça.
8. Impunidade (real e amplamente percebida como tal pela
sociedade).
9. Repúdio à experiência da ditadura levando a descaso com
a segurança pública após a democratização.
10. Desemprego urbano agudizado pela desestatização e
abertura sem retomada do crescimento econômico.
11. Carga tributária sufocante, induzindo à informalidade.
12. Valorização crescente da mobilidade social e do enriquecimento.
13. Debilidade normativa desde o período pré-moderno e
novas formas de cinismo e amoralismo.

ANEXO 3
SÍLVIO DE ABREU – ENTREVISTA NAS PÁGINAS AMARELAS DA REVISTA VEJA
Veja – Belíssima realizou algo raro em telenovelas: chegou ao
sucesso com personagens [moralmente] ambíguos. O senhor
mesmo já havia tentado isso outras vezes e fracassou. Por que
deu certo desta vez?
Abreu – Considero que incluir a ambigüidade moral numa
trama é um grande avanço. Personagens desse tipo são ricos
e fazem o público pensar. Ao analisar as causas dessa
aceitação, contudo, confesso que fiquei chocado. Como sempre acontece na Globo, realizamos uma pesquisa com espectadoras para ver como o público estava absorvendo a trama e
constatamos que uma parcela considerável delas já não valoriza tanto a retidão de caráter. Para elas, fazer o que for
necessário para se realizar na vida é o certo. Esse encontro
com o público me fez pensar que a moral do país está em
frangalhos.
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Veja – Será que está?
Abreu – As pessoas se mostraram muito mais interessadas nos
personagens negativos que nos moralmente corretos. Isso,
para mim, foi uma completa surpresa. Na minha novela anterior, As Filhas da Mãe, há cerca de cinco anos, o comportamento dos grupos de pesquisa era diferente. Os personagens
bons eram os mais queridos. Nessa última pesquisa, eles
foram considerados enfadonhos por boa parte das espectadoras [...]. Na mesma pesquisa, colhemos indícios claros de que
essa maior tolerância com os desvios de conduta tem tudo a
ver com os escândalos recentes da política.
Veja – O que o fez chegar a essa conclusão?
Abreu – Numa parte da pesquisa, as espectadoras apontaram
com qual personagem se identificavam, e a maioria simpatizava com a Júlia, é claro. Mas havia colocações do tipo:
"Quero ser a Júlia porque aí eu pago mensalão para todo
mundo e ninguém me passa a perna". Olhe que absurdo: a
esperteza desonesta foi vista como um valor. O simples fato
de o presidente Lula dizer que não sabia de nada e não viu as
mazelas trazidas à tona pelas CPIs e pela imprensa basta. As
pessoas fingem que acreditam porque acham mais conveniente que fique tudo como está.
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P ROBLEMA

Aldous Huxley, depois de uma conversa sobre especificidades
sociológicas e culturais do Brasil, numa varanda do Recife, diagnosticou, com algum riso, a uma imprensa que o aguardava do lado de
fora, ansiosa: “O Brasil é apenas um país improvável!” Paradoxalmente, neste país improvável surge, nos dias de hoje, uma enorme
probabilidade: a crescente ilegalização da vida cotidiana. Que fenômeno é esse? O que significa? Quais as principais repercussões para
o Estado Democrático de Direito?
A ilegalidade, a transgressão da lei, é um tipo de transgressão
social. Mas, ao contrário de outros, a ilegalidade não se conhece de
antemão. Não é concomitante ao ato. Ela é ex post facto. Tem de ser
declarada posteriormente. A ilegalização é a qualificação futura, pelo
Poder Judiciário, com base na lei, do ato praticado hoje, o qual pode
ou não ocorrer.
Neste texto, tratamos da transgressão legal menos como consumado desrespeito à lei e mais como ameaça potencial. Para o sistema
legal, nenhum ato nasce ilegal de antemão. E isso faz toda diferença.
Todo ato se presume legal até prova em contrário. Enquanto a
declaração de legalidade ou ilegalidade não ocorre, qualquer ato vive
numa espécie de “limbo legal”. Nem vai para os céus da legalidade,
nem para o inferno da ilegalidade. O problema é que, hoje, no Brasil,
a probabilidade de um ato ser declarado ilegal aumentou muito.
Por que aumentou? Por que a fiscalização tributária e previdenciária está mais eficaz? Por que o Ministério Público está mais atuante? Por que proliferaram novas leis? Por que a jurisprudência não é
suficientemente consolidada? Por causa da competitividade mercadológica ou da violência social aumentando risco e conflituosidade?
Terá sido sempre assim? Esse aumento é saudável ou patológico?
Consolida ou fragiliza o Estado Democrático de Direito?
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No limbo legal, ninguém fica seguro. Fica em espera ansiosa.
Essa espera gera insegurança. Reúne interesses políticos e econômicos, convergentes ou contraditórios, em sua volta. Graves conseqüências judiciais podem ocorrer. No caso da transgressão de normas administrativas, lembra Caio Farah Rodriguez, ao contrário das
judiciais, a conseqüência pode até ser imediata. Não espera a declaração judicial. Automaticamente, por exemplo, pode-se suspender o
acesso ao serviço público, como espécie de penalidade. O fato, porém, é que a probabilidade de ilegalização, seja judicial e definitiva,
ou administrativa e transitória, tem crescido muito.
Eis, mais especificado, o tema deste artigo: as conseqüências
para o Estado Democrático de Direito não apenas da ilegalidade, mas
também da probabilidade de ilegalização. Aquela diz respeito à
natureza do ato: se está ou não conforme a lei. É uma discussão
doutrinária stricto sensu. Esta, ao contrário, diz respeito ao processo
de qualificação do ato depois de realizado. Esse processo ocorrerá
ou não? Quando? Como ocorrerá? E qual seu resultado provável? É
uma compreensão sóciojurídica lato sensu. Diferenças sutis, mas
importantes1.
Não nos interessam, no momento, as transgressões individuais,
de matriz liberal, objeto da imensa maioria dos estudos e pesquisas

1

“Lei”, parâmetro a partir do qual se declara a ocorrência ou não da transgressão,
é aqui entendida como Direito posto pelo Estado, ou seja, Direito positivo estatal.
Este parâmetro, a lei, é uma decisão social. Vale dizer: é uma escolha entre alternativas incompatíveis, que o decisor, o Estado, faz, através de seus órgãos específicos e em diversos níveis de poder, num determinado momento histórico. Assim,
a lei é uma decisão estatal, política e mutável. O que distingue essa decisão de
outras decisões estatais é que se trata de decisão normativa – isto é, de um “deverser” –, caracterizada pela possibilidade de coerção legítima. Dito de outro modo:
pode vir a ser exigida pelo Poder Judiciário, seja pela força física – a prisão, por
exemplo –, seja pela força financeira – como no caso da multa –, seja, ainda, por
vários outros tipos de coerção – como a restrição de acesso a mercados.
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jurídicas. Nem as transgressões referentes a ilícitos globalizados
como tráfico de drogas, pirataria ou lavagem de dinheiro. Nosso
foco é mais específico. Interessa-nos um novo e crescente fenômeno: as transgressões coletivas. Não do coletivo entendido como
unicidade, mas como repetição, por milhões, de um mesmo ato. Na
verdade, trata-se da ilegalização das transgressões coletivizadas.
Transgressões que se operacionalizam pelo individual – cidadãos,
empresas ou associações –, mas dele transbordam. São quase que,
inexoravelmente, repetidas por milhões de outros indivíduos,
empresas ou entidades que se encontrem na mesma situação.
Nessas transgressões, a influência da vontade individual, do
livre-arbítrio, da liberdade de escolha, ao contrário do que reza a
matriz individualista liberal, é bastante limitada ou próxima de zero.
Pesa pouco. É como se todos estivessem condenados ao mesmo destino. Como se fosse impossível agir diferentemente, mesmo querendo. Impossível a garantia de estar legal. A insegurança jurídica se
instala. Todos ameaçados por mesmo destino: algum dia, ser considerado ilegal. Agente futuro da ilegalidade passada. Por que isso
acontece? Quais suas causas determinantes?
O fundamento último da ilegalização é um princípio estruturador do Estado de Direito: o que não está proibido pela lei para o
cidadão, é permitido; e o que não está permitido pela lei para o
Estado, é proibido. Este é o princípio da totalidade do sistema legal:
nenhum ato lhe escapa. Todo e qualquer ato de uma empresa, pessoa física, ou do próprio Estado, pode ser qualificado, amanhã,
como “legal” ou “ilegal”. Não há alternativas, nem “meios-termos”:
semilegal, paralegal ou extralegal. Esse binarismo não é uma descrição empírica da realidade social, é apenas uma pretensão de controle estatal de qualquer ato social.
Isso significa que, no Rule of Law, todas as ações individuais ou
coletivas têm uma decisão do Estado, a lei, como referência última.
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Essa pretensão é legitimada pela sociedade com base na crença de
que a lei é geral e impessoal e que a liberdade entre cumprir ou não,
transgredir ou não, é opção do cidadão. É um produto do livrearbítrio. O que nem sempre é verdade, como veremos. Esses dois
princípios não são dados históricos, mas construídos historicamente. E só são verdadeiros se comprovados empiricamente. Nossa
hipótese é simples. O fato de a transgressão legal ter sido operacionalizada por um ato individual não significa, necessariamente,
que a livre vontade individual tenha sido o fator decisivo. Um conjunto mutável de microfatores, que combina tipos legais com necessidades sociais e possibilidades tecnológicas, compõe o fator decisivo do ato potencialmente ilegal e, como tal, torna inviável um sistema de responsabilidade legal individual.
Este texto assim se desenvolve: “As transgressões coletivizadas” será, sobretudo, uma tentativa de diagnóstico, indutivo e
impressionista, da cultura e das causas de transgressão coletivizada
da lei. Impressionista porque é cheio de claros, escuros, sombras e
penumbras. Tentaremos, como diria Gilberto Freyre, “pegar com as
mãos” fragmentos da realidade, exemplos que evidenciam a crescente probabilidade de ilegalização da vida cotidiana. Sem esse
diagnóstico, é difícil definir uma estratégia de superação.
No final, “As estratégias a explorar”, esboçamos algumas
diretrizes estratégicas para que a ilegalização provável se torne
menos provável. Ou seja, para que o Estado Democrático de Direito
ajude a transformar o Brasil em um país menos improvável e, do
ponto de vista legal, menos inseguro. Propomos uma estratégia de
mudança legislativa que não aprofunde o atual e excludente monopólio dos tipos legais nem tampouco tente “flexibilizá-los”. Na
medida em que esses tipos legais atendem a certos consumidores de
determinados grupos sociais, o objetivo deve ser pluralizá-los, de
modo a suprir uma demanda não atendida e impossível de ser
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incluída nos tipos atuais. Os exemplos esclarecerão melhor essa
proposta. Ao formular essas diretrizes-sugestões, seremos, talvez,
visionários, como deve ser qualquer cidadão – sobretudo o jurista –,
que se preocupa com a consolidação das instituições democráticas.

2. A S T RANSGRESSÕES C OLETIVIZADAS
Transgressões coletivizadas podem ser encontradas em qualquer área do Direito: no Direito fiscal, trabalhista ou de família.
Focamos em um direito estruturante de nossa sociedade: o direito
de propriedade. Dele retiramos três exemplos, que perpassam
classe social, raça, sexo, religião e mesmo Estado ou sociedade.
Através deles, identifica-se o que Alfredo Lamy Filho chamaria de
“fatores jurígenos”, isto é, fatores subjacentes, econômicos e políticos, que dão origem a leis. No caso das transgressões coletivizadas,
esses fatores refletem quase sempre algum desequilíbrio sistêmico.
Ou do mercado, ou do Estado Democrático. A permanência ou não
da cultura da ilegalização provável dependerá de como a sociedade
lidará com esses desequilíbrios. O “saber lidar” será decisivo para a
consolidação ou não do Estado Democrático de Direito. A crescente
probabilidade de ilegalização da vida cotidiana denuncia que a
sociedade é, ainda, incapaz de equacioná-los. Vamos ao primeiro
exemplo.

A)

O

DIREITO À MORADIA

Já é quase clássico o diálogo entre o favelado e seu pesquisador,
Boaventura de Sousa Santo 2, quando, ainda na década de 70, estu-

2

Cf. SOUTO, Claudio; FALCÃO, Joaquim de Arruda. Sociologia e Direito – Textos
Básicos para a Disciplina de Sociologia Jurídica. 2ª ed. São Paulo: Pioneira, 1999.

68

Transgressão 63-90/4

2/12/08

7:24 PM

Page 69

JOAQUIM FALCÃO

dava o direito de propriedade na favela do Jacarezinho, no Rio de
Janeiro. “Mas o senhor não acha que invadir uma propriedade alheia
é ilegal?” – perguntou o pesquisador. “Doutor, ilegal aqui não é
minha casa. Ilegal aqui sou eu!” – respondeu o favelado, denunciando, avant la lettre, que a ilegalidade tinha se entranhado no apenas humano. A ilegalidade do teto tomava-o como um todo. Penetrava em suas veias, vontades e atos. A ilegalidade se transformara
no ar que respirava. Ilegal como morador, como cidadão, como trabalhador e em seus múltiplos papéis sociais.
A construção da moradia em propriedade alheia é decisão individual, não há dúvida. A questão, porém, é: essa decisão individual
é decisão livre ou não? Ou seja, qual o grau de autonomia da vontade individual? Estatísticas recentes indicam que cerca de 12 milhões
de famílias – provavelmente mais – vivem em habitações ilegais 3. Se
considerarmos quatro pessoas para cada família, são 48 milhões de
pessoas, ou seja, quase 26% da população brasileira em 2000 4. Esse
processo atinge principalmente as classes populares. Mas há muitos
outros atingidos. Prefeituras têm sua receita fiscal de IPTU diminuída. Empresas de energia têm seus custos aumentados pela dificuldade de cobrança do consumo. Transgressões coletivizadas com
efeito cascata. Dificilmente, nesse caso, podemos dizer que a vontade é fator decisivo.

3

Estimativa do Ministério das Cidades, com base no Censo 2000, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, disponível em http://www.ibge.gov.br/censo/divulgacao.shtm (acesso: 16.8.2007). Cf. SCHMIDT, Selma & MAGALHÃES, Luiz
Ernesto. “Sem licença para negociar”, In: O Globo, 29.8.2004.

4

Segundo notícia sobre estudo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
elaborado em parceria com o Exército, publicada por O Globo, na edição do dia
5 de junho de 2007, as favelas da zona sul da cidade do Rio de Janeiro dobraram
de tamanho nos últimos 40 anos. A concentração populacional passou de 35 metros quadrados por habitante na década de 60 para somente 14 metros quadrados
em 2005. Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL476835606,00.html (acesso: 20.9.2007).
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A probabilidade de ilegalização dessas habitações é, em teoria,
altíssima. Na maioria dos casos, trata-se de óbvio ato contra legem.
No entanto, ela é, paradoxalmente, improvável. Protege-os a impossibilidade física de coerção legítima contra multidões. O Estado
detém um poder de polícia e judicial inadequados. O máximo provável é a ilegalização individualizada. Algumas esparsas e espasmódicas reintegrações de posse podem ser decretadas pelo Judiciário. Mas não resolverão o problema e não reverterão – nem mesmo pelo exemplo – a situação de milhões. Trata-se de uma loteria.
Uma justiça por amostragem. Como o Estado Democrático de
Direito pode sobreviver numa situação em que a ilegalização do
contra legem coletivizado, das multidões, é quase impossível? Ou se
concretiza apenas como ameaça individualizada? Algo está errado.
Não é difícil identificar o desequilíbrio jurígeno. Basta atentarmos para a definição do direito de propriedade de De Soto, segundo a qual “a propriedade não é o ativo em si, mas um consenso
entre pessoas de como este ativo deve ser possuído, usado e trocado” 5. A lei deixou de expressar esse consenso, se algum dia já o fez.
O atual produto ofertado – direito de propriedade legal – não atende à demanda pelo direito à moradia. Ou seja, com as devidas exceções, não se trata de uma escassez física de terra, mas uma escassez
resultante de determinado padrão de legalidade que não atende a
uma necessidade social universalizada como direito fundamental,
conforme disposto no art. 6º da Constituição Federal, alterado pela
Emenda Constitucional nº 26 de 2000. Propriedades ilegais evidenciam, contraditoriamente: 1º) uma tentativa de transgredir um direi-

5

SOTO, Hernando de. O Mistério do Capital. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 181.
Ver, também, Economia Subterrânea – Uma Análise da Realidade Peruana. Rio de
Janeiro: Globo, 1987 (Trad. Gilson Schwartz).
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to legal (direito de propriedade); 2º) uma tentativa de exercer um
direito também legal (direito à moradia); e 3º) uma oferta física de
propriedades legais inadequadas ao perfil da demanda. Estado e
mercado foram incapazes de acompanhar a universalização de um
direito reconhecido pelo Estado Democrático de Direito: o direito à
moradia. Como resolver?
Aumentar a oferta, física ou legal, do atual direito de propriedade é difícil. Vejamos. Aumentar a oferta física de habitações legalizadas esbarra nas restrições orçamentárias e políticas do Estado e
no desinteresse dos mercados. Já aumentar a oferta de legalização
das atuais habitações sempre esbarra na regulamentação infraconstitucional. No Rio de Janeiro, por exemplo, a tentativa de legalizar a
Rocinha exige do eventual beneficiário propositura da ação de
usucapião e apresentação de documentos que, na prática, são pouco acessíveis à população carente. Entre eles estão um levantamento
topográfico e memorial descritivo da área e a matrícula do imóvel
usucapiendo ou do todo maior em que se insere a área pretendida.
Além de outras exigências mais comuns, como CPF, carteira de identidade, certidão de casamento, documentos que comprovem a
residência no local, – como contas de água e de luz, etc. –, testemunhas e nome e endereço dos vizinhos confrontantes 6.
Diminuir legalmente a demanda por moradia, através de restrições legislativas infraconstitucionais, por outro lado, implantaria
uma universalização seletiva. Uns teriam mais direito à moradia do

6

Contra essa prática, vale registrar o louvável esforço da Defensoria Pública do
Estado do Rio de Janeiro, através de seu Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos,
para reduzir e padronizar o número de documentos exigidos pelos magistrados
para propositura das ações de usucapião por moradores de comunidades carentes, e, também, o programa de regularização habitacional implementado pelo
Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da CEHAB-RJ.
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que outros. O que é, também, impossível. Deslegitima o Estado Democrático de Direito. Aumentaria o dissenso social. Donde só
temos uma saída, que é uma tarefa de inovação normativa: criar
tipos legais de direito de propriedade capazes de compatibilizar o
perfil da demanda dos beneficiados da universalização do direito
de moradia com a disponibilidade dos orçamentos públicos e interesses do mercado imobiliário. Não se trata de mudar o atual direito de propriedade. Mas de estabelecer outros, diferentes e complementares, que sejam compatíveis com a nova realidade social e
jurídica do país, como exemplificaremos na última parte.
Essa tarefa de inovação legislativa cabe tanto ao Poder Legislativo – a criação de novos tipos de direito de propriedade –, quanto ao Poder Executivo – a criação de novas regras administrativas
de legalização das moradias existentes. Como propõe Mangabeira
Unger, trata-se de “(...) desmontar e recombinar direitos de propriedade de forma que os agentes econômicos possam ter mais
acesso a recursos produtivos, gozando ao mesmo tempo de menor
oportunidade para obstruir os experimentos de outras
pessoas” 7.

B)

A ESCRITURA DEFINITIVA

O segundo exemplo de transgressão coletivizada surge quando
analisamos o desequilíbrio entre a demanda do mercado imobiliário
por liquidez imediata de imóveis legais e as excessivas exigências
burocráticas, também legais, para a transmissão da propriedade.
Essas exigências variam nos estados e municípios, com maior ou

7

UNGER, Roberto Mangabeira. O Direito e o Futuro da Democracia. Tradução de
Caio F. Rodriguez e Marcio S. Grandchamp. São Paulo: Boitempo, 2004, p. 155.
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menor intensidade. Atingem a classe média urbana e a indústria
imobiliária.
No Rio de Janeiro, para registrar escritura definitiva de compra
e venda de imóvel, há que apresentar, entre outros documentos,
dezesseis certidões – uma do distribuidor da Justiça Federal; seis dos
registros de distribuição estaduais; duas de interdições e tutelas;
uma de ônus reais; uma de situação fiscal imobiliária; uma de situação enfitêutica; duas negativas de protesto; uma negativa de débito
da Receita Federal e do INSS; e, caso seja casado, certidão de casamento 8. Cumpri-las é quase uma impossibilidade estatística. Em
Fortaleza, há que apresentar, ainda, uma declaração municipal de
que a rua não mudou de nome!
O bypass, digamos, paralegal encontrado pelo mercado para escapar destas exigências legais, é a utilização “à brasileira” de outros
institutos jurídicos, como a promessa de compra e venda, que é sucedida por promessa de cessão e, depois, por promessa de promessa de cessão, e assim sucessivamente, além da procuração irrevogável. Criados para outras situações fáticas, tais instrumentos
tornaram-se meios habituais de transmissão da propriedade. Além
de, convenientemente, adiarem o pagamento dos impostos devidos
pela transação legal. Não são, porém, capazes de prover o mesmo
grau de segurança jurídica que se espera de um Estado Democrático
de Direito. Aumentam a incerteza jurídica razoável. São como que
“simulacros legalizantes”. O Estado Democrático de Direito sobrevive como um coração cheio de pontes safena, mamárias e stents.
A conseqüência do equilíbrio por bypasses paralegais é o aumento do poder da burguesia estatal, como diria Fernando Henrique

8

Sérgio Castro Imóveis. Cartórios e registros de imóveis. Disponível em
http://www.sergiocastro.com.br/informativo.htm (acesso: 16.8.2007).
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Cardoso 9. Ou do estamento, preferiria Raymundo Faoro 10. Burguesia
estatal ou estamento em permanente, velada e insincera disputa ou
aliança com os partidos políticos eventualmente no governo. O
desejo discreto da burguesia estatal é exercer, cada vez mais livremente, o ius imperium, privatizando cada vez mais seus
custos.
A elite da Administração Pública mantém a iniciativa da ilegalização provável, através da discricionariedade administrativa. Mesmo
que essa discricionariedade possa ser controlada e revertida judicialmente. Pouco importa. A exigência excessiva de certidões e
declarações, combinada com a iniciativa e o arbítrio da ilegalização,
constitui a arma da guerra e da paz entre a burguesia estatal e o mercado e entre a elite administrativa legalmente instrumentalizada e a
cidadania “submetível” desprotegida. Um dos resultados é o aumento da insegurança jurídica através da ilegalização provável. Ainda
dentro da mesma tese e do mesmo exemplo de direito de propriedade, se pensarmos no trâmite necessário no município para
qualquer reforma em um imóvel, poderemos concluir que, dificilmente, haverá um imóvel da classe média e da classe alta que tenha
tudo cumprido. Ilegais potenciais também.

C)

O DIREITO AUTORAL

O terceiro exemplo de transgressão coletivizada vem das relações entre a indústria fonográfica e o direito de propriedade intelectual. Subjacente está o desequilíbrio entre um direito a cada dia

9

SALLES, João M. “FHC: O Andarilho” – entrevista com Fernando Henrique
Cardoso. In: Revista Piauí, 11, agosto de 2007, pp. 27 e ss.

10

Cf. FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder: a Formação do Patronato Político
Brasileiro. São Paulo: Globo, 2001.
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mais reconhecido e tornado cada vez mais acessível e universal pela
tecnologia, o direito ao conhecimento e ao entretenimento, e uma
legalização imobilizadora de novos modelos de negócios. A atual
indústria insistiu em tecnologias globalmente ultrapassadas e
ignorou a internet – que deu golpe mortal nos CDs e DVDs.
As estatísticas da Associação Brasileira dos Produtores de Discos
mostram que o volume de vendas da indústria fonográfica no Brasil
é consistentemente decrescente 11. Trata-se de indústria em crise 12.
A crise é multiexplicável. As quatro maiores gravadoras do Brasil eram estrangeiras e investiram mais em música estrangeira. Em
2004, uma delas, a Sony-BMG – detentora de aproximadamente 26%
do mercado brasileiro –, tinha 73% de seu cast composto por artistas
estrangeiros e apenas 27% por artistas brasileiros 13. Enquanto isso, o
Quadro 1 mostra a inequívoca preferência do mercado nacional de
consumidores, acima de 16 anos, pela música brasileira. Aos entrevistados foi feita a seguinte pergunta:

11

Não se trata, exclusivamente, de uma crise da indústria fonográfica nacional. Em
Cambridge, Massachussets, onde está a prestigiosa Harvard, parcimoniosa nos
honorários que paga, mas generosa nas glórias que viabiliza, segundo, ainda,
Fernando Henrique (SALLES, João M. “FHC: O Andarilho – entrevista com
Fernando Henrique Cardoso”. In: Revista Piauí, 11, agosto de 2007, pp. 27 e ss.),
praticamente não se pode mais comprar um CD, ou um DVD, ou um vídeo. As
duas principais e quase únicas lojas, Virgin e Tower Records, fecharam as portas.

12

Em 2000, foram vendidos 94 milhões de CDs e DVDs no país, contabilizando um
volume total de vendas de 891 milhões de reais. Até 2004, o número de CDs e
DVDs vendidos já havia caído para 66 milhões, ou seja, uma queda de cerca de
28%, o que representou a diminuição de 185 milhões de reais no volume total de
vendas da indústria. Essa mesma tendência de redução nas vendas de CDs e
DVDs foi verificada em nove dos dez maiores mercados mundiais em 2004.
Somente os EUA registraram um pequeno crescimento Fonte: Associação
Brasileira dos Produtores de Discos, disponível no site: http://www.abpd.org.br/
(acesso: 16.8.2007)

13

Idem.
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Quadro 1
“Qual cantor, cantora ou banda que você mais tem escutado?”
Calypso
Zezé di Camargo e Luciano
Bruno e Marrone
Roberto Carlos
Leonardo
Daniel
Ivete Sangalo
Calcinha Preta
Amado Batista
Aviões do Forró

14
12
10
8
7
7
6
5
4
3

Fonte: F/Nazca – Saatchi & Saatchi e Datafolha Instituto de Pesquisa. Abril, 2007, disponível no site:
http://www.fnazca.com.br/news/news.php?pag=1&amp;amp;id_news=300 (acesso: 16.8.2007)

A crise abriu espaço para dois novos modelos de negócio que
reinterpretam o direito autoral. Por um lado, dado que o desenvolvimento tecnológico viabilizou o acesso gratuito ao conhecimento, aqueles que têm computador “baixaram” músicas de todas as
maneiras. Ilegalidade potencial que reflete o conflito entre o direito
de acesso ao conhecimento e o direito autoral. Além disso, surgiram
competidores na indústria fonográfica com alta tecnologia – como
os provedores de acesso UOL, Terra e IG -– que viabilizam música
legalizada a custos mais baixos, com maiores e mais exclusivas
opções para o consumidor.
Por outro lado, emergiu também um novo modelo de negócios,
o open business, para as classes populares urbanas. A sustentabilidade desse novo modelo não está baseada na geração de receita
advinda dos direitos autorais. A liberação do uso da obra é feita
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diretamente pelo detentor do direito de propriedade e acontece,
muitas vezes, sem uma licença expressa – como Creative Commons
–, mas por meio de uma situação social em que a ausência das estruturas de propriedade intelectual acaba por gerar um compartilhamento mais democrático de conteúdo. É justamente com base
nesse compartilhamento e na nova disseminação do direito autoral
que a relação dos artistas com o público é construída.
A disseminação da obra compartilhada estimula crescentes demandas por participações em festas e shows, gerando, assim, renda
para o artista. No Quadro 1, estão três representantes do open business: as bandas Aviões do Forró, Calcinha Preta e Calypso – esta última ocupa o primeiro lugar. Todas dispensam a intermediação das
gravadoras. Mudaram o uso do direito autoral. Antes, esse direito
pautava as relações entre autor e produtor; hoje, a relação entre
autor e consumidor.
Pesquisa do Centro de Tecnologia e Sociedade (CTS), da FGV
Direito Rio 14, sobre o fenômeno do “tecnobrega” no Pará ilustra a
emergência desse open business. As gravadoras não controlam o
modelo por meio do direito autoral. O autor, detentor legal da propriedade, é também o empreendedor, sem intermediários. O Quadro
2 mostra o modelo antigo, no qual as gravadoras, através do controle do direito de propriedade intelectual, se tornaram os agentes
principais da indústria fonográfica. O Quadro 3 sistematiza o exemplo do “tecnobrega” e detalha o novo modelo negócios, tendo o
autor como empreendedor principal de seu direito.

14

Cf. Centro de Tecnologia e Sociedade (Escola de Direito do Rio de Janeiro da
Fundação Getulio Vargas) e Overmundo. Open Business Models (Latin America),
projeto financiado pelo International Development Research Centre (IDRC),
2007.
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Quadro 2
Modelo da Indústria Fonográfica
Artistas
Artistas

Ecad
Ecad
Editoras
Editoras

Empreendedor:
Empreendedor:
Gravadoras
Gravadoras

Rádios
Radios

Lojas
Lojas

Casas
Casa de
de shows
shows

Quadro 3
Modelo do open business “tecnobrega”

Festeiro
Festeiro

Empreendedor
Empreendedor
Detentor
Detendordo
do
direito
direitoautoral
autoral

Estúdios
Estúdios

Aparelhagem
Aparelhagem

Casas
Casade
defestas
festa

Distribuidores
Distribuidores
Camelôs
Camelô

Aparelhagens: equipamentos de som que realizam a animação das festas de tecnobrega no Pará, em geral em grandes terrenos ao ar livre.
Casas de festas e de shows: locais destinados à apresentação em geral de bandas
(ou pequenas aparelhagens), durante a noite.
Festeiro: responsável pela organização das festas e das aparelhagens. O festeiro
investe nas aparelhagens, contrata a aparelhagem ou a banda, administra a segurança, a bilheteria e o bar da festa.
Camelôs: responsáveis pela venda dos CDs e DVDs de tecnobrega, incentivados
pelas bandas e aparelhagens.
Estúdios: locais destinados à produção independente de novos CDs.

Fonte: Cf. Centro de Tecnologia e Sociedade (Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio
Vargas) e Overmundo. Open Business Models (Latin America), projeto financiado pelo International
Development Research Centre (IDRC), 2007.
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Nessa transição de modelos de negócio e de novos usos do direito de propriedade, milhões de brasileiros, diariamente, baixam
músicas na internet, tornando-se alvos altamente prováveis da ilegalização, passíveis de investigação policial e processos judiciais.
Para combater a crise, a estratégia da indústria foi, inicialmente,
ameaçar com repressão policial e judicial e campanhas na mídia.
Com a justiça por amostragem. Basta atentar para a declaração
feita por – ironicamente – John Kennedy, o presidente da International Federation of Phonographic Industry, quando de sua
última visita ao Brasil, em 2006. Trata-se de clara tentativa de criminalização da juventude brasileira: “Eles estão roubando nossas
músicas. O que eles fazem não é diferente de entrar numa loja e
roubar um CD” 15.
Em nenhum dos casos citados – a universalização do direito
à moradia, a necessária liquidez do mercado imobiliário e, agora,
a universalização do direito ao conhecimento e cultura através
da música –, a vontade individual do favelado, do comprador de
imóvel ou do consumidor de música foi fator decisivo para a ilegalização provável. Os fatores decisivos são transindividuais, coletivizados e resultantes de um Estado de Direito que cristaliza o desequilíbrio entre a insuficiente oferta da legalidade ultrapassada e a
crescente demanda social e tecnológica por nova legalidade.
A partir desses três exemplos, podemos, em resumo, dizer que:
a) Não raramente, a ilegalidade provável resulta da impossibilidade – seja do Estado, seja do mercado – de formatar
novos produtos legais para atender a uma demanda legítima da sociedade: a demanda pelo direito à moradia, a

15

Cf. FALCÃO, Joaquim. “A indústria fonográfica e o marketing do medo”. In:
Correio Braziliense, 19.10.2006.
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demanda por um mercado imobiliário com liquidez legalizada e a demanda pelo direito de acesso ao conhecimento e cultura através da música, mais especificamente, da
música brasileira. Desequilíbrios jurígenos, fora do sistema legal, mas com impacto no Estado Democrático de
Direito. Desequilíbrios entre o legítimo e o legal.
b) Diante desses desequilíbrios, a situação tende a se caracterizar por: (i) crescente processo de transgressão coletivizada. Não cessam as ocupações urbanas ilegais, as
transações imobiliárias fragilizadas e o download de músicas sem direito autoral; (ii) impossibilidade de uma
repressão legal coletivizada, por causa das normas administrativas e judiciais e pela impossibilidade física e deslegitimadora da repressão; (iii) os grupos atingidos pela
transgressão coletivizada tornam-se vítimas de uma espada de Dâmocles. A espada da ilegalização individualizada,
ou seja, da justiça por amostragem.
c) Acaba-se por criar um Estado Democrático de Direito marcado por uma difusa ilegalização provável de milhões de
brasileiros de todas as classes, estejam onde estiverem, na
sociedade ou no Estado, na empresa ou na comunidade,
na cidade ou no campo. Um Brasil ilegal, ou ilegalizável,
a qualquer momento. Um Estado de Direito em que a
cidadania é refém permanente da eventual repressão
estatal. Refém daqueles que, no Estado, detêm o poder de
decidir que lei aplicar e quando: seja o legislador, seja a
burguesia estatal, o servidor público, o fiscal, a polícia, o
juiz. A lei passa a ser um instrumento de autofagia. O
Estado pode não ser onipresente, mas seu pesadelo será.
Substitui-se a segurança jurídica pelo medo e pelo susto.
Pelo livre-arbítrio – ao menos temporário – do agente da
lei.
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3. AS ESTRATÉGIAS A EXPLORAR
O senso comum acredita que para todo grande problema existe
uma grande solução. Certo? Não. Errado. Todo grande problema é,
em geral, um conjunto de pequenos problemas interligados. É um
problema complexo. Nesse sentido, exige um conjunto de soluções
interligadas. Soluções que, dificilmente, ocorrem instantânea e concomitantemente, mas desdobram-se no tempo. Exigem persistência,
timing e percepção das oportunidades. Feita a ressalva, apresento,
entre as muitas possíveis, apenas duas observações estratégicas.

A)

O FOCO NA PLURALIZAÇÃO LEGISLATIVA

Diferentemente do resto do mundo, no Brasil de hoje, o conceito constitucional não é o de Estado de Direito, mas de Estado
Democrático de Direito. É parecido, mas diferente. Por que isso?
Pelo menos por duas razões. Por um lado, o regime autoritário
de 1964 pretendia ser um Estado de Direito formal: existiam os três
poderes, eleições, decisões com base na lei, direitos fundamentais –
inclusive o direito à moradia, com o BNH –, alternância de poder,
etc. Apenas que o decisor da lei, como bem explicitou Francisco
Campos no Ato Institucional I, não se fundamentava na legitimidade
eleitoral, mas na força física revolucionária de uma aliança política
comandada por militares. Em l988, entendeu-se que não bastava que
o Estado de Direito fosse apenas formal e nem somente fático. Tinha
de ser legítimo também. Tinha de ser democrático 16. Daí o adendo:
Democrático.

16

Cf. FAORO, Raymundo. Assembléia Constituinte: a Legitimidade Recuperada.
São Paulo: Ed. Brasiliense, 1981.
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Por outro, a literatura comparada mostra que inexiste modelo
único de Estado de Direito. O modelo com base na Revolução Francesa e na Constituição norte-americana é principal, mas não exclusivo. Diferentes países têm diferentes instituições e processos jurídico-políticos capazes de assegurar uma construtiva convivência entre
poder, liberdade e igualdade 17. Além do que, como adverte Judith
Shklar, a expressão Estado de Direito tem se tornado “meaningless”,
graças à sua utilização descuidada e aos abusos ideológicos
empreendidos em seu nome 18.
Se a tarefa é fortalecer e consolidar o Estado Democrático de
Direito não há como fugir dos problemas que uma realidade social
marcada por transgressões coletivizadas coloca. O Estado Democrático de Direito não está estruturalmente ameaçado por transgressões voluntárias de alguns cidadãos, nem por sentenças interpartes supostamente enviesadas de alguns juízes. Estes são desvios
conjunturais, previsíveis e passíveis de correção rotineira pelo próprio Estado Democrático de Direito. O sistema se auto-equilibra.
Está ameaçado, isto sim, pela privatização e ausência de consenso
social sobre a legislação estimuladora da ilegalização potencial permanente.
Temos de levar em conta que milhões e milhões de brasileiros
estão em situação ou de ilegalidade judicial provável, ou de ilegali-

17

Cf. KENNEDY, David. “The ‘rule of law’, political choices, and development common sense”. In: TRUBECK, David M. e SANTOS, Álvaro (orgs). The New Law and
Economic Development. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2006.

18

SHKLAR, Judith N. “Political Theory and the Rule of Law”. In: HUTCHINSON,
A.C. e MONAHAN, P. (orgs). The Rule of Law: Ideal or Ideology? Toronto:
Carswell Legal Publications, 1987 apud KLEINFELD, Rachel. “Competing
Definitions of the Rule of Law”. In: CAROTHERS, Thomas (org). Promoting the
Rule of Law Abroad: in Search of Knowledge. Washington, D.C.: Carnegie
Endowment for International Peace, 2006, p. 31.
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dade administrativa de fato. São milhões que exercem seu direito
de moradia em conflito com o direito de propriedade alheio e, no
dizer de Tércio Sampaio Ferraz, “desconfirmam” o direito de propriedade 19. São milhões que não possuem a escritura definitiva de
sua propriedade. Um mercado imobiliário vivendo de simulacros
legais, ou paralegais. São outras dezenas de milhões que baixam
música na internet diariamente, opondo o direito de acesso ao conhecimento viabilizado tecnologicamente a um direito autoral aprisionado por um modelo de negócios não competitivo. Mais ainda.
Os economistas criaram o eufemismo do emprego informal para
o que, na verdade, é emprego ilegal. São dezenas de milhões de trabalhadores excluídos da legislação, do controle e dos benefícios
previdenciário e trabalhista. Que Estado Democrático de Direito
resiste a essa situação? Que legitimidade terão leis que ilegalizam
potencial e cotidianamente milhões de brasileiros? Como fazer com
que esses milhões acreditem que o Estado Democrático de Direito é
algo a ser respeitado e consolidado? Um Estado Democrático de
Direito que, para nele ser incluídos, milhões terão de sofrer penas,
multas ou prisões? Que possibilidade de sucesso terá a ênfase na
aplicação dessas leis, quando elas mesmas são desconfirmadas,
diariamente, por dezenas de milhões de brasileiros?
Ou será que alguém acredita, como o senhor John Kennedy,
que repressão individualizada – a justiça por amostragem –, e campanhas de mídia farão com que milhões de jovens sem renda e
emprego comprem CDs a 12 dólares em lojas que desapareceram
para ter acesso à música disponível por um simples “ENTER”? Ou
que as transações imobiliárias cessarão à espera da documentação

19

FERRAZ JR., Tércio Sampaio. “O oficial e o inoficial“. In: FALCÃO, J.A. (org).
Conflito de Direito de Propriedade: Invasões Urbanas. Rio de Janeiro: Forense,
1984.
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difícil? Ou que as pessoas deixarão de morar para não ocupar propriedade alheia? Quem acredita que se vencerá a informalidade/ ilegalidade do trabalhador através da fiscalização e dos processos trabalhistas e previdenciários? Ou que os trabalhadores vão esperar
pelo crescimento do emprego formal?
Parece óbvio que a consolidação do Estado Democrático de
Direito requer a “confirmação” prévia desse mesmo modelo de
Estado pela população brasileira. Implica estancar o atual sangramento de legalidade. Implica a quebra do monopólio dos atuais
tipos legais excludentes. Implica a inovação legislativa pluralista
capaz de colaborar na restauração de um novo consenso em torno
das novas demandas sociais.
Nesse sentido, a tarefa estratégica principal no Brasil deve ser a
mudança das leis e o aperfeiçoamento institucional. A repressão
policial e judicial e as campanhas midiáticas são atividades táticas
com baixa capacidade de equacionar esse problema. Em geral, resultam na convivência constrangida e indignada com as transgressões coletivizadas. O foco deve ser, então, a mudança e o remodelar das leis.
Aqui, temos assistido ao fracasso de duas táticas de mudanças
legislativas. Por um lado, tenta-se simplesmente substituir uma lei
por outra. Em geral, essa tática acirra o conflito de interesses entre
os que estão protegidos pela lei antiga e os que demandam por
novos direitos. O resultado é o bloqueio paralisante do Congresso
Nacional. Por outro, tenta-se flexibilizar a atual legislação. Repetese o mesmo processo. É o que ocorre com a legislação trabalhista. A
reação à flexibilização inibe qualquer reforma.
Nossa proposta é, em vez de substituição e flexibilização, pluralização. Ou seja, criar novos tipos legais sem substituir ou flexibilizar os atuais, mas limitando sua ambição monopolista. Trata-se de
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diversificar a legislação, de acordo com o progresso da complexidade e diferenciação das relações sociais. Dois bons exemplos
podem ser retirados do Direito do Trabalho. Antes da atual lei do
voluntariado, Lei nº 9.608 de 1998, o Ministério do Trabalho pretendia enquadrar o voluntário como empregado, com todos os direitos e deveres decorrentes. Ora, quase ninguém – sobretudo instituições sociais e culturais – aceitava voluntários, pois se tornaria
potencial vítima de ações judiciais, inclusive por parte dos voluntários: salário mínimo, décimo terceiro salário, férias etc. Havia uma
pretensão monopolista do tipo legal “empregado” como único possível a reger as relações de trabalho. Não se mudaram nem se flexibilizaram as leis atuais. Criou-se outro tipo de relação de serviço: o
voluntariado. Com a Lei nº 9.608/98, hoje, para o bem do país, o voluntariado floresce.
O outro exemplo que acompanharia o princípio da pluralização
foi explicitado pelo alerta de José Pastore: “As relações de trabalho
no mundo tecnológico superam a dicotomia ‘empregador e empregado’ e exigem nova compreensão e, portanto, novas formas jurídicas” 20. No mundo atual, globalizado e informatizado, o que mais
cresce é a empresa de um só indivíduo. Ou seja, as relações de trabalho não podem mais ser limitadas à relação “empregador e empregado”. O crescimento da terceirização – na qual os vínculos dos
prestadores de serviço muitas vezes se confundem com as relações
elitistas, mas delas são diferentes – deve dar origem a novos tipos
legais. Ou o Estado Democrático de Direito normatiza essa nova
realidade plural ou por ela vai ser desconfirmado. O reconhecimento, ou não, dessa pluralização é o cerne do debate sobre o veto pre-

20

“O pior é a informalidade”. In: O Globo, 21.3.2007. Disponível em
http://www.josepastore.com.br/artigos/relacoestrabalhistas/314.htm (acesso:
16.8.2007)
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sidencial à Emenda 3 do Projeto de Lei nº 6.272/05, que se transformou na Lei nº 11.457/07 21.
O segundo caminho é o das “leis provisórias”. Em vários países
da Europa, por exemplo, o Poder Legislativo utiliza técnicas de
avaliação ex post da efetividade e da eficiência da legislação, isto é,
métodos de análise das repercussões jurídicas e sociais de leis que
já entraram em vigor, a fim de detectar a necessidade de ajustes no
texto legal. Na Alemanha, as avaliações legislativas ex post estão previstas nos regimentos internos dos respectivos parlamentos, incluindo métodos como checklist, simulações, testes e leis experimentais 22.
As “leis experimentais” já são utilizadas, também, em Portugal, onde
o Gabinete de Política Legislativa e Planejamento coordenou os trabalhos de preparação e concepção do regime processual civil experimental, adotado, a princípio, em apenas quatro tribunais daquele
país 23, e na França, onde há exemplos de leis experimentais no
Direito trabalhista 24.

21

A Emenda 3 visava incluir na legislação que criou a Super-Receita um dispositivo
que proibia os auditores fiscais de multar e até desconstituir as empresas prestadoras de serviços, caso julgassem que o contrato de prestação de serviços
estivesse disfarçando uma relação de emprego. Quando da transformação do
Projeto de Lei nº 6.272/05 na Lei nº 11.457/07, o acréscimo do referido dispositivo foi vetado pelo presidente Lula. Como justificativa, o presidente teria dito que
não poderia concordar com um mecanismo que serviria para camuflar relações
trabalhistas. Fonte: Revista Consultor Jurídico, 6 de abril de 2007. Disponível em:
http://conjur.estadao.com.br/static/text/54438,1 (acesso: 21.9.2007).

22

Cf. KARPEN, Ulrich. “Avaliação legislativa: a experiência alemã”. In: Legislação –
Cadernos de Ciência da Legislação. Lisboa: INA, vol. 1, abr./jun., 1991, pp. 40-49.

23

Decreto-Lei nª 108, de 8 de junho de 2006.

24

Cf. The Japan Institute for Labour Policy and Training. “The mechanism for establishing and changing terms and conditions of employment / The scope of labor
law and the notion of employees”. In: 2004 JILPT Comparative Labor Law
Seminar, Report nº 1. Disponível no site http://www.jil.go.jp/english/documents/JILPTRNo1.pdf (acesso: 16.8.2007).
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A efetividade da lei não é um dado, é uma construção. Não é
tarefa exclusiva do Judiciário. É tarefa, também, do Legislativo. Na
verdade, bem poderia existir um índice que medisse a probabilidade
de implementação das leis, a ser aferido em todo processo legislativo. Seria como um índice preventivo da ilegalidade coletiva ou coletivizada. É pouco provável que o Estado Democrático de Direito
possa contribuir para solucionar desequilíbrios jurígenos da economia e da política insistindo na implementação pela coerção de
monopólios de tipos legais dissensuais e excludentes.

B)

O FOCO NA CONCOMITÂNCIA

A maioria das estratégias de implementação do Estado Democrático de Direito, sobretudo aquelas defendidas pela mídia e por
associações de classe, foca mudanças setoriais e conjunturais. Não
que essas mudanças não sejam importantes. São e muito. Mas a
estratégia deve ser dupla e concomitante: combater a patologia conjuntural, cujo resultado é de curto prazo, e, ao mesmo tempo, promover o aperfeiçoamento institucional, cujo resultado é de longo
prazo. A dificuldade com a dupla estratégia da concomitância é que
o combate da patologia estrutural é capaz de mobilizar interesses
setoriais imediatos, partidos políticos isoladamente, associações de
classe etc. O que, embora difícil, é viável. Já o aperfeiçoamento
institucional precisa mobilizar, de maneira continuada, conjuntos
mais amplos da sociedade sem interesses palpáveis, o que é quase
impossível. Os problemas são a pauta e a mobilização divergentes.
Nas mudanças conjunturais, os embates entre vencedores e vencidos são o caminho privilegiado. Já no aperfeiçoamento institucional, o caminho deve ser a convergência e o consenso progressivo. Um bom exemplo da priorização da estratégia conjuntural de
curto prazo é o incrível impacto mobilizador perante o empresaria-
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do da hipótese de que existe um viés pró-devedor nas decisões individuais dos juízes brasileiros. O juiz brasileiro decidiria não com
base na lei, mas com base em sua ideologia social 25. E de esse viés
inexistiria em outros países. Ambas as hipóteses nunca foram verificadas. Nem no plano nacional, nem no internacional. O resultado
líquido dessa mobilização pontual e de interesse mediato do setor
financeiro foi pôr empresários contra os juízes, cada qual clamando
por sua verdade não verificável, dificultando convergências em
torno de um projeto nacional de reforma da administração da
Justiça. O interesse conjuntural setorial aumentou o dissenso em
torno do interesse global e institucional.
Enquanto isso, andarilha pelo Congresso Nacional um conjunto
inovador de leis – o Pacto pela Justiça – que reduziria muito os
recursos processuais e, portanto, a lentidão judicial. Não beneficiaria a um grupo social, mas a todos. Aliás, a Emenda Constitucional
nº 45 de 2004 26 só foi possível porque se formulou um pacto entre o
Poder Executivo, através do ministro Márcio Thomaz Bastos, o Congresso Nacional, através do senador José Jorge Vasconcellos, e o
Poder Judiciário com o então ministro do STF, Nelson Jobim.
Convergiram os principais partidos políticos: PT, PFL e PMDB.
Mudanças conjunturais resultam, em geral, de pactos partidários
efêmeros. O aperfeiçoamento institucional exige mais: exige um
pacto de Estado. Aquele deveria estar a serviço deste.

25

FALCÃO, J., SCHUARTZ, L. & ARGÜELHES, D. “Jurisdição, incerteza e Estado de
Direito”. In: Revista de Direito Administrativo, vol. 243, set./dez., 2006.

26

A Emenda Constitucional nº 45, de 2004, se notabilizou pela promoção de uma
reforma do Poder Judiciário, estabelecendo o direito à razoável duração do
processo, criando o Conselho Nacional de Justiça, alterando regras de ingresso e
promoção de magistrados, acrescendo o requisito da repercussão geral para a
admissibilidade de recurso extraordinário, criando a súmula vinculante e ampliando as competências da Justiça do Trabalho, entre outras mudanças.
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Com essas duas proposições em favor da pluralização legislativa e da estratégia da concomitância, encerramos. Não sem antes
fazer um alerta derradeiro. Se a cultura é a qualidade, historicamente situada, do hábito social e se, segundo Marcel Proust, hábito
é a segunda natureza do homem, a tarefa é difícil. Mudar a natureza,
mesmo a segunda, ou terceira, como a natureza jurídico-institucional de um país, exige estratégia de mobilização social e partidária
complexa, com base em inovação nacional e comum. Além de perseverança, educação, disciplina e tempo. O que não sei se temos
suficientemente. Nem estes, nem aqueles.
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C ORRUPÇÃO

E

T RANSGRESSÃO

“Um espectro ronda a República brasileira – o espectro da corrupção. De Silva Jardim a Luiz Inácio Lula da Silva, de Rui Barbosa
a Raimundo Faoro, de Alberto Sales a Milton Campos, clama-se contra a corrupção do governo, a degeneração dos costumes republicanos, a falta de espírito público, a ausência de ética na vida pública nacional”. “Não sei se hoje há mais corrupção na República do
que em outras épocas. Mas a grita contra a corrupção é, sem dúvida, a maior em períodos de abertura política”. “Político hoje é quase
sinônimo de contraventor”. Ao reler essas frases, que escrevi em
1989, último ano do governo Sarney, acendeu-se uma luz amarela
em minha cabeça, alertando para um perigo duplo, o do eterno
retorno e o da ilusão da conjuntura.
As frases poderiam ser repetidas hoje, deslocando-se apenas o
nome do atual presidente. Poderíamos mesmo recuar 100 anos. A
grita contra a corrupção foi um tema dos republicanos ao final do
Império, repetiu-se em 1930, em 1945, em 1964. Muitos dos que a
denunciavam em um momento viram-se, no momento seguinte, no
papel de denunciados. Falou-se da mesma coisa nesses diferentes
períodos? Estaríamos rodando em círculos, sobretudo a partir de
1989, quando, ainda no embalo das esperanças de democratização,
começamos a nos perguntar mais a fundo sobre a natureza, causas e
conseqüências da corrupção? Ou fomos sempre vítimas de uma
ilusão, de um autêntico fantasma que, de tempos em tempos, nos
assombra? O fato é que não acabamos com a coisa, se ela existe,
nem exorcizamos seu fantasma, se fantasma é. Continuamos a nos
perguntar se a corrupção hoje é igual às anteriores, se há mais corrupção hoje do que antes, se o que aumentou foi a investigação e a
reação, não a corrupção. Não avançamos nem no diagnóstico nem
na terapêutica.
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Uma das causas de nosso pobre desempenho analítico pode
estar na dificuldade de precisar o que cada um entende por corrupção. Em nossa história, e sem dúvida também em outras, o sentido da palavra variou ao longo do tempo. Ao falar de corrupção ao
final do Império, nenhum republicano queria dizer que dom Pedro
II era corrupto. Se reconheciam nele uma virtude, era a correção
pessoal. Do mesmo modo, em 1930, quando os revolucionários se
referiam aos políticos da Velha rRpública como carcomidos, não
queriam dizer que eram ladrões. Nos dois casos, tratava-se de
acusação de corrupção dirigida ao sistema, não às pessoas. E sistemas, como a República, podem ainda ser corruptos de várias
maneiras. Na concepção antiga, uma república seria corrupta se não
atendesse ao interesse coletivo, se necessário, em detrimento do
interesse individual. Na concepção moderna, posterior à criação da
república norte-americana, uma república seria corrupta quando
não garantisse a realização dos interesses individuais. Nesse caso, os
governantes poderiam ser honestos sem que a república o fosse, e
vice-versa. Nos dois sentidos sistêmicos, pode-se dizer que a república brasileira foi corrupta desde o início: nem buscava o interesse coletivo, nem garantia a felicidade individual.
De 1945 em diante, no entanto, entra em cena o udenismo e,
com ele, o foco dos catões passou a ser colocado no comportamento individual: corruptas eram as pessoas, eram os políticos getulistas. Em 1954, dizia-se que o mar de lama era comandado do Catete
pelo próprio chefe de Estado. Deposto o presidente, voltaria a correr água cristalina nas tubulações da República. Postura semelhante
presidiu à justificativa do golpe de 1964, executado, como se alegou, contra subversivos e corruptos. A solução era livrar-se desses
indesejáveis. Ao final do governo Sarney, o grito de guerra de
Collor, que o levou à Presidência, foi também a caça a pessoas, no
caso chamadas de marajás. É possível que ainda haja resíduos de
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udenismo na grita de hoje contra a corrupção. Ainda se percebe um
tom pessoal e moralista na crítica aos políticos. Não por acaso, ouvimos xingamentos de neo-udenistas, com o respectivo troco de neopopulistas. Voltamos ao vocabulário dos anos 1950. As palavras
estão na retaguarda das coisas.
Mas quero crer que o resíduo udenista é de fato um resíduo. A
reação mais consistente à corrupção envolve, sim, o comportamento
individual, mas o enquadra em perspectivas política e sistêmica, não
individual e moralista. A corrupção seria inaceitável por minar a
própria essência do sistema democrático representativo. Do mesmo
modo, os que respondem à crítica que acusam de udenista pretendem defender um conceito de boa república. Não seria uma república voltada para o interesse geral, nem para a garantia da felicidade
de todos. Mas teria um fim coletivo, o interesse dos excluídos. Sendo
assim, haveria, nos dois casos, uma visão sistêmica. Em um deles, o
do “interesse dos excluídos”, a honestidade pessoal passaria (e passou, depois do mensalão), a segundo plano; no outro, a gestão correta do bem público por políticos e administradores seria parte da
concepção de uma boa república como sistema de governo.
O termo corrupção é ambíguo em sua própria conceituação. Ele
se torna ainda mais complexo quando nos voltamos para a discussão das origens, causas e conseqüências do fenômeno.
Ambigüidade e complexidade dificultam muito a elaboração
de diagnósticos precisos e a formulação de propostas concretas de
terapêutica.
Daí ter sido uma boa idéia reorientar a discussão para o campo
da transgressão. Embora não isenta de ambigüidades, essa palavra é
menos escorregadia. Transgredir é desrespeitar, violar, infringir. E
quem transgride transgride alguma coisa definível, uma lei, um
valor, um costume. Além disso, transgressão é valorativamente neutra, não é necessariamente má, como a corrupção. Nunca ouvi falar
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de boa corrupção, a não ser na visão daquele político paulista que
se vangloriava de fazer, mesmo que roubando. Pode existir o bom
burguês, não o bom corrupto. Há, no entanto, a boa e a má transgressão. Toda corrupção é transgressão, o vice não sendo versa. A
maior facilidade de caracterização da transgressão permite diagnóstico e terapêutica melhores. À transgressão, pois, para não transgredir a orientação dos organizadores do Seminário.
Uma vez que o centro da preocupação deste seminário me
parece ser a prática política e não valores ou costumes, vou concentrar meus comentários sobre a transgressão de leis positivas,
reconhecendo, embora, que é possível argumentar que haja estreita
relação entre os dois tipos de violação. Este seria, aliás, um tema
interessante de estudo: a relação, no Brasil, entre a moralidade pessoal e a pública. Não inverteríamos a fórmula de Mandeville – vícios
privados, virtude pública – para – virtudes privadas, vício público?
Mas deixo a sugestão para outro participante deste debate, Roberto
DaMatta, que do assunto sabe muito mais do que eu.

TRANSGRESSORES E TRANSGRESSORES
Creio ser quase consensual a opinião de que a transgressão
é esporte nacional, é tão brasileira quanto a feijoada. De fato, há um
folclore sobre o brasileiro como um sistemático violador da lei. A
malandragem e o jeitinho são partes desse folclore. O ícone maior
dessa visão é, como se sabe, o romance Memórias de um Sargento de
Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, definido por Antonio Candido como paradigma da dialética da malandragem. É conhecido o
diálogo entre o major Vidigal e as três comadres que lhe foram
implorar por Leonardo:
O major: – Bem sei, mas a lei?
A comadre: – Ora, a lei... O que é a lei, se o Sr. Major quiser?
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Pergunto se, de fato, a transgressão é um fenômeno nacional,
localizável igualmente em todas as regiões do país, em todas as
classes sociais, em todos os tempos. Existe o brasileiro como transgressor universal, ou sua relação com a lei varia de acordo com
regiões, classes sociais, escolaridade, épocas? Diria que a transgressão é, de fato, como a feijoada: não é nacional. Feijoada é prato
típico do sudeste, não é do norte, nem do sul, nem do nordeste. A
imagem de transgressão e malandragem estendida ao país inteiro é
projeção do que seria uma característica carioca para o resto do
país. A projeção é compreensível, uma vez que o Rio foi, por muito
tempo, capital nacional. Até mesmo Walt Disney colaborou nessa
empreitada, apresentando a figura do Zé Carioca como imagem do
brasileiro. Trata-se de metonímia, a parte, importante, sem dúvida,
mas parte, é tomada pelo todo.
A diferença entre a imagem do carioca e a do resto do país é
percebida pelos próprios cariocas. Em pesquisa feita em 1997 na
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, pediu-se aos entrevistados
que indicassem as principais características do brasileiro 1. Em
primeiro lugar (74% das respostas), o brasileiro apareceu como
sofredor. Já a primeira marca do carioca (70%) era ser alegre. A
pecha de malandro apareceu em 31% das respostas para os brasileiros, e em 45% para os cariocas. Note-se que nem para os cariocas
a imagem de malandro predominou, não atingindo 50% das
respostas. Pesquisa nacional de Veja, do mesmo ano, revelou que o
brasileiro se via em primeiro lugar como trabalhador e lutador, e só
depois alegre. Em ambas as pesquisas, então, a principal característica do brasileiro era a de trabalhador/sofredor, muito longe do
malandro, do esperto, do indisciplinado. Quem, aliás, diria que mi-

1

Lei, Justiça e Cidadania. Direitos, Vitimização e Cultura Política na Região
Metropolitana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: CPDOC-FGV/ISER., 1997.

96

Transgressão 91-116/4

2/12/08

7:25 PM

Page 97

JOSÉ MURILO

DE

CARVALHO

neiros, cariocas, gaúchos ou paulistas adotam a mesma postura
diante da lei e da autoridade? Lembro-me do caso de um colega
carioca que tentou subornar um policial para conseguir estacionar
perto do Mineirão. O policial, quase pedindo desculpas, respondeu
que sabia que, no Rio de Janeiro, isso era prática comum, mas em
Minas, ele não podia aceitar o suborno.
É também quase senso comum que a postura diante da lei, para
obedecer ou transgredir, varia de acordo com classe social e educação, dois indicadores que caminham juntos. Nesse caso, a postura
do cidadão diante da lei se relaciona estreitamente com a postura da
lei e de seus agentes diante do cidadão. A percepção de que o tratamento dado pela lei a pobres e ricos é totalmente diferente ficou
clara na pesquisa já mencionada. Nada menos que 96% dos respondentes disseram que a aplicação da lei é mais rigorosa para os
pobres. Os respondentes mais ricos concordaram com essa posição
ainda mais que os pobres. O recurso à Justiça comum também é
claramente determinado por classe social. Recorreram a ela 9% dos
entrevistados de nível socioeconômico baixo, contra 17% dos de
nível alto. (Merece atenção aqui o fato de que as estatísticas se
invertem quando se trata da Justiça do Trabalho. Os mais pobres
recorreram em maior número – 17% – do que o mais ricos – 11%.
Era o que se esperava, mas pode-se perguntar pelo efeito da maior
cobertura da Justiça do Trabalho sobre a imagem da lei entre a
população mais pobre).
Pesquisa recém-publicada 2 mostra com clareza o impacto da
educação na postura diante da lei. Quanto maior a escolaridade,
maior o rigor na observância da lei, maior intolerância com sua
transgressão. Sistematicamente, os entrevistados de maior nível edu-

2

Alberto Carlos Almeida. A Cabeça do Brasileiro (Rio de Janeiro: Record, 2007).
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cacional se revelam menos tolerantes em relação ao emprego do
jeitinho – apenas 33% dos que possuem educação superior o acham
certo, contra 57% dos analfabetos (p. 69) – e ao uso privado da coisa
pública, isto é, ao patrimonialismo – 93% dos mais educados são
contra, em contraste com apenas 60% dos analfabetos (p. 30). A
pesquisa evidencia ainda que a escolaridade afeta a definição do
que seja favor, jeitinho e corrupção. Se um funcionário público
recebe presente de empresa que ajudou a ganhar contrato, o ato
configura corrupção para quem tem educação superior (72%), mas
apenas favor (57%) para o analfabeto (p. 65).

A LEI, MÃE DA TRANSGRESSÃO
A postura diante da lei tem a ver igualmente com a natureza das
instituições. As instituições mais relevantes, no caso, são o Judiciário e a polícia. Mas quero chamar a atenção para outra instituição
que é a própria lei.
Ironicamente, o Brasil sempre foi um país de leis e de legistas.
Surgido dentro da tradição jurídica romano-germânica, herdada de
Portugal, posteriormente do Código Napoleônico de 1804, o país é
um dos maiores produtores de leis, e já foi mesmo exportador delas.
O Código Criminal brasileiro de 1830, de teor utilitarista, foi imitado
por vários países, inclusive europeus. Apesar do atraso na introdução do Código Civil, devido à dificuldade de nele enquadrar a
escravidão, o legalismo sempre imperou entre nós e não dá sinal de
arrefecimento. Exemplo claro do fenômeno é a própria Constituição
de 1988 com seus 250 artigos, acrescidos de outros 83 de disposições transitórias e das centenas de parágrafos e incisos e dezenas de
emendas.
A mania de regulamentação foi introduzida e reforçada pela
grande presença de juristas no Poder Legislativo e na administração
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do Estado. Juristas e advogados compuseram a quase totalidade da
elite política durante todo o período de formação nacional no século XIX e continuam a representar parcela importante dela. A aspiração maior desses juristas é formular a legislação perfeita que enquadre toda a realidade, que evite qualquer brecha por onde possa
escapar o transgressor. Nosso jurista se vê como demiurgo, organizador do mundo, produtor de realidades, reformador universal.
Feita a lei, o problema para ele está resolvido, não lhe interessando
sua execução. Como é sabido, trata-se de postura diametralmente
oposta à da tradição da Common Law anglo-saxônica, segundo a
qual a lei apenas regula o comportamento costumeiro, não se organizando em códigos, não buscando criar novas realidades.
Exemplos desse legalismo delirante se verificam até hoje.
Tome-se o novo Código Nacional de Trânsito, de 1997. Com seus
341 artigos, é exaustivo em definir regras e estabelecer punições,
generoso em criar burocracias, os Contrans, Cetrans, Contradifes,
Jari, Renavam, Renach. Foi recebido com foguetório e aplauso geral.
No entanto, era fácil prever seu fracasso, pois nada foi feito no sentido de sua aplicação. Não houve reforma e sinalização de estradas,
treinamento das polícias rodoviárias, acordos com os estados,
agilização do julgamento de recursos. Passado um curto período em
que houve alguma redução de acidentes, e durante o qual os motoristas avaliavam a ação da polícia, voltou-se aos mesmos índices
de acidentes de antes, quando não a índices superiores. A norma
perfeita não se adequava às condições de trânsito, ao tipo de polícia, ao mau estado das estradas, às indecentes anistias de multas
votadas por assembléias estaduais, à inoperância dos mecanismos
de recurso.
A fúria legiferante e o emaranhado legal que dela deriva não
são sem conseqüências. Eles beneficiam os operadores do sistema
policial e legal, juízes, advogados, promotores, defensores públicos,
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polícia judiciária. A complexidade do sistema coloca sua operação
acima da capacidade de entendimento dos leigos e confere aos
especialistas um monopólio danoso. As corporações jurídicas sabem
disso e usam seu poder em benefício próprio. Disputam salários e
jurisdições umas com as outras. Os policiais civis e defensores
querem seus vencimentos equiparados aos dos promotores, os promotores aos dos juízes, e os juízes garantiram para si os mais altos
salários da República. Do mesmo modo, as polícias civis competem
com os promotores pelo monopólio da investigação, não se
entrosam com as polícias militares no combate ao crime, os advogados resistem às súmulas vinculantes, os juízes não se interessam
pela regulamentação da criação da justiça de paz, composta de
juízes leigos eleitos, prevista na Constituição para desafogar os
tribunais.
A conseqüência mais importante, no entanto, é que o cipoal de
leis incita à transgressão e elitiza a Justiça. A tentativa de fechar
qualquer porta de escape ao potencial transgressor, baseada no
pressuposto de que todos são desonestos, acaba tornando impossível a vida do cidadão honesto. A saída que este tem é, naturalmente,
buscar meios de fugir ao cerco, transformando-se em transgressor.
Qual o administrador público honesto neste país, que tentou fazer
alguma coisa e não está respondendo a algum processo por ter violado algum dispositivo legal? Quantos não estão inscritos na dívida
ativa por causa de ninharias, de uma diferença de alguns reais em
prestação de contas? Qual o motivo principal da existência de 10
milhões de empresas informais, como nos disse Marcílio Marques
Moreira? Cria-se um círculo vicioso: excesso de lei leva à transgressão que leva a mais lei, que leva a mais transgressão etc. Como
conseqüência, engorda-se a própria estatística da transgressão.
Nessa corrida insensata, só ganham os operadores da lei e os
que podem pagar pelos custos de um processo. Isso porque nossa
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opulenta legislação não se esqueceu de introduzir os foros privilegiados e os dispositivos dos códigos de processo que abrem infinitas possibilidades de retardamento e, afinal, de abortamento da
punição, e fazem o paraíso dos advogados. São as exceções, liminares, habeas corpus, embargos, “embargos auriculares”, agravos,
apelações, recursos, ações rescisórias, que, da primeira instância
aos tribunais superiores, permitem aos cidadãos de primeira classe
adiar indefinidamente seus julgamentos até uma eventual prescrição. Em recente reportagem da Veja, consta que os advogados de
Edemar Cid Ferreira, dono do Banco Santos, já entraram com 32
requerimentos protelatórios, achando-se o processo, graças a habeas
corpus, no STF.

O BRASIL, PAI DO TRANSGRESSOR
Como tudo, transgressão tem história. Além de variações
regionais, de classe, de educação, a relação dos brasileiros com a lei
foi se alterando ao longo do tempo e, sem dúvida, continua em processo de mutação, de que a reação atual é apenas uma etapa, felizmente positiva.
Até a segunda metade do século XX, para boa parte da população rural, que era majoritária (em 1950, 63% da população ainda
morava no campo), a lei do Estado era algo distante e obscuro. O
que ela conhecia, e bem, era a lei do proprietário. Todos já lemos
Victor Nunes Leal. Até mesmo autoridades públicas, como juízes e
delegados, eram controladas pelas facções dominantes nos municípios. Havia o 'juiz nosso', o 'delegado nosso'. O problema da transgressão da lei não se colocava para essa população. E, se algum
traço a caracterizava, era a submissão, a acomodação, o fatalismo, a
não ser por explosões eventuais, em geral marcadas por misticismo
religioso.
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As revoltas populares do século XIX e parte do século XX, tanto
rurais como urbanas, se deram como conseqüência da expansão da
lei, da capacidade reguladora do Estado. Mas elas não podem ser caracterizadas como transgressão, pelo menos no sentido negativo da
palavra, nem como qualquer forma de malandragem, embora algumas tivessem ocorrido no Rio de Janeiro. Quando a população pobre
do século XIX se revoltou contra o recenseamento, o recrutamento,
a mudança do sistema de pesos e medidas, o aumento de impostos,
ou quando, no século XX, pegou em armas contra a vacina obrigatória, ela não estava protestando contra a lei em si, mas contra uma
lei que, embora legalmente instituída, era considerada ilegítima por
contrariar valores comunitários, religiosos, ou mesmo políticos.
Pode-se dizer que, para a população pobre, vigia um contrato
social não escrito que regulava a relação entre Estado e cidadão. Era
um pacto de não-agressão. O Estado não se metia na vida cotidiana
do povo, mesmo com medidas legais, e o povo não se metia na vida
do Estado. Ao introduzir uma lei invasora do cotidiano, o Estado
estaria quebrando o contrato e provocava a reação. Essa reação era
transgressora, mas não pode ser chamada de criminosa. A revolta do
Conselheiro foi, sem dúvida, o episódio mais trágico entre os confrontos da legalidade com valores tradicionais. O aspecto dramático
nesses casos é que todos tinham razão, o Estado, no esforço de
racionalização e secularização, os rebeldes, na defesa de seus valores, crenças e costumes. E não se diga que isso é coisa de um século atrás. Reação semelhante à que se deu contra a vacina obrigatória
repetiu-se há poucos anos, quando foi promulgada a lei que impunha a doação de órgãos de acidentados sem consulta à família. O
governo voltou atrás, felizmente sem que houvesse derramamento
de sangue (afinal, progredimos um pouco).
A população rural migrou em massa para as cidades a partir da
década de 70, num dos processos mais radicais de deslocamento
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populacional já vistos na história recente. Em 2000, 81% da população residia nas cidades, em contraste com 37% em 1950. Entre
1970 e 2000, a população urbana aumentou em 97 milhões de pessoas, número equivalente a dois brasis de 1950. Nesse novo ambiente, o contato com a lei e seus agentes era inevitável. Mas ele se deu
de maneira que estava longe de exercer algum efeito cívico sobre os
novos citadinos, ainda não cidadãos plenos.
Nas grandes cidades, sobretudo em suas periferias, o agente da lei
próximo à população era, e é, o policial militar ou civil, cujo arbítrio e
cuja venalidade são conhecidos. A garantia de direitos fundamentais
para esses migrantes, direitos de propriedade, inviolabilidade do lar,
ir-e-vir, integridade física, era, e em boa parte ainda é, pouco mais que
inexistente. O acesso à Justiça na figura dos promotores, defensores
públicos e advogados, era totalmente inexistente. Essa massa, que
logo passou a votar em grandes números, inclusive durante a ditadura
(cerca de 50 milhões de brasileiros começaram a votar em 1962 e
1986), adquirindo o status de cidadania política, não tinha cidadania
civil. Mais recentemente, em trágico retrocesso, parcela dessa população urbana, ex-vítima dos coronéis, submeteu-se ao jugo de outro
poder privado, muito mais violento, o poder dos traficantes.
Sendo essa a cara da lei, como esperar dessa massa urbana, e da
população pobre em geral, qualquer adesão ou mesmo respeito a
ela? Como esperar que essas pessoas se tivessem transformado em
law-abiding citizens ? A descrença na Justiça, isto é, no sistema policial e judiciário, é muito grande. A pesquisa na RM do Rio de
Janeiro, já mencionada, que se baseou em amostra de toda a população urbana maior de 16 anos, revelou que a confiança na Justiça
em escala de 1 a 10 era de 5, caindo para 4,5 entre os que a ela já
tinham recorrido. Apenas 20% dos respondentes avaliaram positivamente a Justiça comum. Em matéria de recurso ao judiciário, apenas
8% o tinham tentado.
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É mais adequado dizer dessa população que ela é estranha à lei,
que está à margem da lei, e não que é transgressora. Para ela, a lei, e
por extensão o Estado, é uma entidade hostil. O Brasil, a sociedade
brasileira, não lhe forneceu nenhuma escola de civismo. Uma das escolas de civismo, o serviço militar, atinge hoje parcela mínima da
população e seleciona jovens alfabetizados e com algum treinamento
técnico. Nenhuma escola de civismo e pouca escola comum. Só muito
recentemente o ensino fundamental foi universalizado. E, como já se
viu, a escola comum é uma das melhores escolas de civismo.
E qual foi a escola de civismo para os perros de arriba, ou para a
gente do andar de cima, como diz Elio Gaspari? Se os perros de abajo
estavam longe da lei, os perros de arriba sempre estiveram acima
dela. No velho mundo rural, os proprietários eram a lei. Como já se
observou com justeza, a lei detinha-se na porteira das fazendas.
Quando os senhores de terra entravam em contato com o poder do
Estado não era para se submeterem à lei; era para se servir dela. O
pacto coronelista lhes dava carta branca em seus domínios. Suas
mulheres, seus filhos, seus agregados, seus trabalhadores estavam
sob seu jugo. Os grandes proprietários prendiam, julgavam, condenavam, puniam. Só eram submetidos à lei se se colocassem em
oposição. Nesse caso, verificava-se a outra regra: “Para os amigos
tudo, para os inimigos, a lei”. Muitos descendentes diretos desses
senhores compõem atualmente a bancada ruralista no Congresso.
Muitos estão entre os que, ainda hoje, são acusados de manter trabalhadores em condições análogas à escravidão.
E os perros de arriba das cidades? E o mundo dos juristas que formaram um Estado de Direito na América Latina anterior a todos os
outros, que criaram um sistema legal e instituições jurídicas refinadas,
modeladas nas melhores do mundo? Pode-se dizer que a elite política, formada em sua maior parte por advogados e juristas, manteve por
longo tempo certo respeito à lei, sem fugir de todo à tradição patri-
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monialista que estava na origem de nosso Estado. E aqui é preciso
notar que não se pode falar propriamente em transgressão ou corrupção quando se trata de práticas do Antigo Regime. Nele, predominavam relações patrimoniais, em que a distribuição de benefícios, ou
mercês, por parte do soberano, ou a busca dessas mercês por parte
dos súditos, estavam perfeitamente enquadradas nas normas e costumes vigentes. Tais práticas se tornaram ilegais e criminosas apenas
quando a legislação e os valores passaram a distinguir entre o
domínio público e o privado. Essa distinção tomou força no Brasil
durante o século XIX, como bem mostrou o estudo de Fernando
Uricoechea3 sobre a progressiva racionalização da burocracia imperial. Pode-se dizer, como evidenciou a pesquisa mencionada, que a
distinção ainda se encontra em processo de consolidação.
O bom comportamento da elite se deveu em grande parte à
intervenção pessoal do imperador e se prolongou pela Primeira
República adentro, quando os exemplos de desprezo pela lei, pela
coisa pública, estavam longe de ter a dimensão escandalosa de hoje.
Dentro do próprio grupo dissidente que subiu ao poder em 1930
havia poucos exemplos de oportunistas e aproveitadores.
Ironicamente, foi o fim dessa sociedade patrícia, iniciado em
1930, mas acelerado após 1945 e, mais ainda, durante os governos
militares, que abriu as portas para a invasão da transgressão nas
altas esferas. Alguns fatores agravaram a deterioração dos padrões
de comportamento no mundo político. Um deles foi o crescimento
acelerado da máquina estatal, que ampliou as oportunidades para as
práticas clientelísticas e patrimoniais e aumentou o predomínio do
Executivo sobre o Legislativo. Outro foi a ditadura militar, que protegeu com o arbítrio a atuação dos governantes e interrompeu a for-

3

Fernando Uricoechea. O Minotauro Imperial. São Paulo: Difel, 1978.
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mação de uma nova elite dentro de padrões republicanos. O terceiro
foi a construção de Brasília, que libertou congressistas e executivos
do controle das ruas, ampliando a sensação de impunidade. Brasília
tornou-se uma corte corrupta e corruptora. Funcionasse o governo
no Rio de Janeiro, mensaleiros e assemelhados seriam vaiados nas
sessões e “ovacionados” nas ruas.
A nova democracia pós-ditadura tem tido papel ambíguo no que
se refere à transgressão. Se, de um lado, a imprensa livre tem sido
fator importante na denúncia de bandalheiras, de outro, a expansão
final dos direitos políticos abriu o campo para grande diversificação
da composição da elite política, nem sempre para o bem da moral
pública. A maioria dos novos políticos foi formada durante a ditadura, escola pouco recomendável de respeito à lei. Esses políticos não
passaram por nenhuma escola de civismo. E são eles que compõem
hoje o baixo clero do Congresso, disposto a qualquer acordo, para
quem a política não passa de negócio. O presidencialismo de coalizão, para usar a feliz expressão de Sérgio Abranches, ao exigir
amplas e heterogêneas bases parlamentares, contribui para aumentar a necessidade de barganhas entre Executivo e Legislativo, terreno fértil em que medrou o mensalão.

TRANSGRESSÃO E CLASSE SOCIAL
A relação entre hierarquia social e lei existente ao final do percurso histórico esboçado me foi mostrada de maneira concreta em
episódio acontecido na periferia do Rio de Janeiro. Um policial militar, em rápido diálogo, demonstrou como a igualdade perante a lei,
princípio constitucional, é pura ficção no cotidiano dos brasileiros.
Resumindo a história e traduzindo um tanto frouxamente em termos
sociológicos a visão do policial, diria que podemos distinguir quatro tipos de relação entre o cidadão e a lei, dividindo a população
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em quatro camadas sociais. A primeira camada é composta de gente
rica, branca, com educação superior completa (empresários, políticos, altos burocratas, a classe alta) e abrange a parte mais rica dos
3% dos eleitores com educação superior. É o doutor, o cidadão de
primeira classe, o animal mais igual do que os outros, que se considera, e que de fato está, acima da lei. A lei ou não o atinge, ou, se
e quando atinge, é apenas de raspão, pois dificilmente será condenado em última instância. Como entende perfeitamente o que seja a
lei, é um autêntico transgressor. No entanto, quando acusado ou
preso, ele não admite nenhuma violação da lei, está sempre “com a
consciência tranqüila”. Para essa gente, transgressor é o outro.
Uma segunda camada é constituída pela classe média baixa e
por trabalhadores com emprego formal. Poderíamos identificá-la
como os 44% dos eleitores que possuem o primeiro grau, completo
ou incompleto. É composta de cidadãos de segunda classe, que não
podem fugir da lei, que a respeitam e temem, mas a quem ela não
beneficia por dificuldade de acesso. Seus direitos não são garantidos
na prática devido à ineficiência do judiciário. A terceira camada são
os subcidadãos, o que podíamos chamar de lúmpen civil, os marginalizados do campo e das grandes metrópoles, de baixa escolaridade, em geral pretos ou pardos. Se usarmos novamente a educação
como medida, o grupo corresponderia aos 23% do eleitorado que
são analfabetos ou apenas lêem e escrevem. Essas pessoas estão
abaixo da lei. A lei se apresenta a elas apenas como inimigo na figura do policial arbitrário, não lhes proporciona proteção alguma. Não
é de estranhar que retribuam esse tratamento com falta de compromisso com a lei, de cujas malhas apenas tentam escapar.
Há uma quarta camada, a da classe média-média, que podemos
identificar com os 11% dos eleitores com segundo grau completo,
somados aos 2% que têm superior incompleto e parcela dos que o
têm completo, cerca de 15% do eleitorado. Essas são as pessoas que
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possuem relação mais ambígua com a lei. Pela educação e relativa
independência econômica percebem com clareza a transgressão dos
outros, sobretudo dos governantes. Fazendo parte da economia formal, elas têm menos oportunidades de burlar a lei do que os
cidadãos de primeira classe, e não podem ignorá-la, como os subcidadãos. Essa classe média obedece por necessidade e tem alguma
condição de fazer valer seus direitos. É camada social que chega
mais perto de constituir law-abiding citizens, embora também burle
a lei quando pode. Mas, por ter alto grau de informação e se sentir
injustiçada, é a que mais protesta contra a corrupção e a transgressão.

LEI SERVE PARA QUÊ?
O que tento dizer, tateando um pouco, é que nunca houve entre
nós condições de desenvolvimento de uma cultura e de uma prática
de respeito à lei. Em parte isso se deveu à nossa formação histórica
e à nossa estrutura de classes; em parte, à nossa tradição legalista;
em parte, ao fracasso das instituições policiais e judiciais em aplicar
a lei, tanto em sua tarefa punitiva quanto na de proteger direitos.
Não tivemos escolas de civismo.
A ambigüidade em relação à lei e à sua transgressão não podia
deixar de chamar a atenção de nossos pensadores. Como era de
esperar, eles desenvolveram interpretações conflitantes, apesar da
preocupação comum com a formação de uma sociedade regulada.
Menciono algumas dessas interpretações com o simples propósito
de ilustrar a complexidade do tema.
Analistas que poderíamos chamar de realistas, que outros
chamariam de conservadores, no fundo partidários de uma orientação burkiana, que valoriza os costumes e práticas sociais, como o
visconde do Uruguai, Alberto Torres, Oliveira Viana e Guerreiro
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Ramos, tenderam a pôr a culpa da transgressão na própria lei, por
seu idealismo e distanciamento dos costumes e práticas nacionais.
Os menos radicais do grupo, como Guerreiro Ramos, não viram a lei
como marco normativo, mas como medida civilizatória, pedagógica,
bússola orientadora de um comportamento desejável a ser atingido
no futuro. Guerreiro Ramos interpretou nosso formalismo, isto é, a
introdução de uma distância entre a lei e os costumes, entre a ética
e o etos, como estratégia de construção nacional, de mudança social
e de ascensão individual. A violação da lei é mecanismo de adaptação, não deveria ser vista como algo negativo. E é uma situação
transitória. O jeito, isto é, o desvio da lei, seria o poder moderador
do povo, estratégia de sobrevivência dos pobres em sociedades
duais.
Até mesmo o liberal Roberto Campos, quem diria, chegou a
interpretar o descumprimento da lei como condição de sobrevivência do indivíduo e de preservação do corpo social diante do perigo
de um atrito constante. A mesma posição foi adotada em outra
esfera de comportamento, pelo teólogo Bernardino Leers, que interpreta o jeito como estratégia do povo de Deus para superar as dificuldades encontradas na obediência às normas absolutas pregadas
pelo magistério da Igreja.
Crítico mais radical daquilo que chama de nosso idealismo utópico, Oliveira Viana identificou a origem do problema na distância
existente entre o sentido público e ético do governo, implantado na
legislação por elite voltada para modelos externos, e as práticas da
cultura popular. Tal distância levaria necessariamente à transgressão, à desmoralização da lei e do sistema como um todo. Nesse
caso, a corrupção do sistema proviria exatamente da obediência às
leis.
Analistas filiados à corrente liberal tenderam a pôr a culpa da
transgressão nos transgressores. Entram na lista quase todos os nos-
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sos grandes liberais, Tavares Bastos, Sílvio Romero, Rui Barbosa,
Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro, os udenistas. A lei é,
para eles, a civilização. É preciso ajustar a ela o comportamento de
uma sociedade atrasada, voltada para interesses pessoais, familísticos, corporativos, estamentais. Nosso mundo é privatista, familista.
Um mundo de Antígone, em conflito com o mundo da normatividade universalista, da racionalidade, do interesse geral, de Creonte.
Análise mais recente e mais complexa é a de Roberto DaMatta,
quando quebra a dicotomia entre lei e cultura e propõe a dialética
entre casa e rua. O mundo que ele descreve é de ambigüidades,
incertezas, tensões, tateamento.

TRANSGRESSÃO E PERCEPÇÃO DA TRANSGRESSÃO
Há transgressão e há percepção da transgressão. Do que foi dito
até aqui, pode-se deduzir que a camada social em melhor posição
para perceber a transgressão, e reagir contra ela, é o que chamamos
de classe média. De um lado, é ela que está mais cercada pela lei em
função de sua inserção profissional; é sobre ela que cai grande
parcela dos impostos; é ela que menos se beneficia de políticas sociais. Ela não é dependente nem do poder privado, nem do poder
público. Parte cada vez menor dela é absorvida pela máquina estatal.
De outro lado, graças à alta escolaridade, tem condições de desenvolver uma visão crítica da política e de seus agentes. É ela que
forma a opinião pública do país, se por isso entendermos a opinião
bem informada e crítica expressa na mídia e nos blogs. Pode-se dizer
que a reação contra a transgressão varia na razão inversa do bem-estar da classe média urbana. Maior a classe média urbana e piores suas
condições de vida, maior a grita por moralidade.
Por vários anos, durante a ditadura, a classe média esteve tranqüila. Sua reação surgiu e avolumou-se quando se reduziram as
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taxas de crescimento econômico. Nos governos Sarney e Collor, de
baixo crescimento econômico, a grita atingiu grandes proporções.
Na ausência de políticas sociais que beneficiassem os pobres, o
protesto da classe média ganhou a simpatia de todos e traduziu-se
em resultados eleitorais, como se verificou na eleição de Collor e em
seu impedimento logo depois.
Pode-se dizer que algo semelhante se passa hoje, com uma
importante diferença. Os baixos índices de crescimento, o aumento
de impostos, a baixa qualidade da educação pública fundamental e
média, a precariedade do sistema de assistência à saúde, o custo dos
planos de saúde – tudo isso aliena a classe média, sobretudo a parcela empregada no setor privado. Nessa conjuntura de dificuldades,
a percepção da bandalheira dos políticos se aguça, atinge a mídia,
os estádios e, timidamente, as ruas.
A diferença está na repercussão nacional dessa reação, que é
muito menor do que nos anos 90. Hoje, a classe média está sozinha,
não tem a cumplicidade dos pobres, beneficiados que são por políticas sociais assistencialistas e por aumentos do salário mínimo. É
possível que, pela primeira vez no Brasil moderno, tenhamos um
nítido desencontro entre classe média e setor popular. Poder-se-ia
argumentar que algo parecido se verificou em 1964. Não creio que
a comparação seja correta. Naquela conjuntura, a reação ao que se
dizia ser a ameaça comunista mobilizava também, fortemente, as
classes baixas.
Esse divórcio poderia ser descrito como um distanciamento entre
a opinião pública e a opinião popular. Para fazer essa distinção,
inspirei-me em uma frase de um mensaleiro do PT: “A opinião pública me condena, a opinião popular me absolve”. Ele deve ter sido
reeleito. Se considerarmos como parte da opinião pública todos os
eleitores com segundo grau completo para cima, teremos 16% do
eleitorado. O resto, 84%, seria parte da opinião popular.
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Não quero com isso dizer que a situação de hoje se explique
apenas pelo aumento da percepção da transgressão. Acredito que a
transgressão no mundo político se tenha tornado mais ampla e sistemática. A qualificação de sistemática foi autorizada pelo próprio
STF ao aceitar a denúncia de formação de quadrilha para vários dos
principais acusados. Certamente, aumentou a tolerância, quase
cumplicidade, com a transgressão manifestada em altos escalões da
República. Mas não quero discutir aqui esse ponto. Noto apenas que
o estelionato eleitoral praticado pelo PT ao abandonar a preocupação com a moralidade pública e a maior eficiência da polícia federal em denunciar roubalheiras, acoplada à incapacidade do
Judiciário de punir os culpados, contribuíram muito para aumentar
a indignação pública. Às prisões e denúncias se segue imediatamente uma enxurrada de habeas corpus e liminares que soltam, protelam e, ao final, impedem a punição. Recente edição de Veja
mostrou que, em dez operações realizadas entre outubro de 2003 e
dezembro de 2004 contra empresários, políticos e servidores públicos, foram presas 245 pessoas. Dessas, 64 foram condenadas, mas
apenas duas continuam presas. Não há um mensaleiro na cadeia.
Pelo contrário, vários deles estão de volta ao Congresso como representantes do povo brasileiro.

ALGO A FAZER?
Se em nossa história nunca houve escolas de civismo; se nossa
estrutura social e sistema educacional não possibilitaram o acesso
ao lado benéfico da lei a amplas parcelas da população, de modo a
captar sua lealdade; se nossas classes dominantes e governantes
nunca foram enquadrados nas sanções da lei; se nossas instituições
vinculadas à execução da lei e à garantia de direitos falham em suas
tarefas, a terapêutica tem de se dirigir a essas dimensões concretas.
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Sem dúvida, há valores e costumes envolvidos no fenômeno da
transgressão. Mas um diagnóstico baseado neles não permite uma
terapêutica concreta. Ética não se ensina, não se pode cobrar das
pessoas. Pode-se mesmo perguntar se uma ética republicana é compatível com sociedades capitalistas. Nessas sociedades, não há como
deixar de levar em conta os interesses das pessoas. O eleitor tem
interesse em se beneficiar do voto, o deputado tem interesse em se
reeleger, políticos e partidos têm interesse em permanecer no poder
e dele se beneficiar. Essa é nossa condição.
Se não existe uma tradição de respeito à lei, não será com apelos moralistas que ele será criado. Todos concordam com a Constituição de Capistrano de Abreu, composta de um artigo que obriga
todos os brasileiros a ter vergonha na cara. Mas ela seria perfeitamente ineficaz. E não adianta também apelar à massa da população
ou, sobretudo, à classe média, no sentido de respeitar a lei, se elas
têm permanentemente diante dos olhos o exemplo de políticos,
empresários, ricos em geral, burlando a lei impunemente.
Como conseqüência da argumentação até aqui desenvolvida, e
supondo que algo deva ser feito, sugeriria as seguintes diretrizes na
proposição de políticas:
1. Evitar o udenismo, isto é, a postura moralista que põe,
exclusivamente, no caráter das pessoas a culpa pela transgressão.
2. Evitar o fatalismo, isto é, a postura de que nada pode ser
feito em nosso país com a população que temos.
3. Evitar o cinismo pragmático do relaxa, transgride e goza.
4. Ver a transgressão como fenômeno histórico e sociológico
e, como tal, solucionável, posto que não em curto prazo.
5. Considerar o problema da punição do crime pela aplicação
da lei como a outra face do problema da garantia de direitos pela mesma aplicação da lei.
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6. Entender a lei não como meio descartável, mas como fim,
como a própria condição de sobrevivência do sistema da
democracia representativa. A nova moral republicana
pode ser definida como a do bom governo.

No já longo debate sobre corrupção, transgressão, criminalidade, impunidade e direitos, foram apresentadas várias receitas que
se enquadram nessas diretrizes. Não vou inventar outras. Listo as que
me parecem mais pertinentes, privilegiando as que se referem ao
combate à impunidade. Punição é algo que todo mundo entende. A
melhor escola de civismo entre nós talvez ainda seja a aplicação rigorosa da lei, para punir e proteger a todos igualmente.
1. Acabar com o foro especial ou privilegiado, reservando-o,
no máximo, para o presidente da República.
2. Acabar com prisão especial para apenados portadores de
diploma de curso superior.
3. Proibir que pessoas indiciadas concorram a cargos eletivos
ou sejam admitidas ao serviço público.
4. Suspender, automaticamente, funcionários públicos indiciados em processo criminal.
5. Acabar com o regime estatutário em todas as atividades
não típicas do Estado, incluindo as universidades.
6. Reformar os códigos de processo para reduzir drasticamente as possibilidades de protelação do julgamento.
7. Aplicar com rigor a súmula vinculante para desafogar os
tribunais superiores e agilizar a Justiça.
8. Aplicar com rigor a lei de responsabilidade fiscal.
9. Tornar a Justiça acessível aos pobres. Cobrar do Judiciário e
do Ministério Público que saiam de seus palácios e se aproximem da população. Foi feito um esforço de levar a justiça
à classe média com a criação dos Juizados Especiais. Mas ele
é por demais tímido e não alcança o grosso da população.
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10. Criar as entrâncias especiais para julgar com rapidez crimes
relativos a questões agrárias, como prevê a Constituição.
11. Criar a justiça de paz, prevista na Constituição, com juízes
leigos, para exercer ação conciliatória, sobretudo em
comunidades pobres e distantes.
12. Introduzir o voto distrital em cidades de mais de 100 mil
habitantes para permitir a revogação de mandatos pelos
próprios eleitores e contornar o corporativismo dos congressistas.
13. Proibir o voto secreto no Congresso no julgamento de
parlamentares.
14. Adotar a fidelidade partidária.
15. Desconstitucionalizar a regulamentação das polícias
estaduais para permitir reformas profundas em sua organização.
16. Introduzir o controle externo das polícias por outra instituição que não seja o Ministério Público, que não o
exerce.
17. Alterar o Código Penal para permitir uso mais freqüente
de penas alternativas à prisão. Punir crimes financeiros
visando, sobretudo, ao patrimônio dos réus.
18. No campo da retórica, falar menos em cidadãos e mais
em contribuintes. Deixar de falar em serviços gratuitos,
como o ensino público, para insistir no fato de que eles
são pagos pelo contribuinte. Insistir em que o Estado não
tem dinheiro, e sim administra o dinheiro do imposto
extraído dos contribuintes.
19. Adotar o VAT, com indicação obrigatória em cada produto da carga de imposto.

A objeção a essas propostas é óbvia. Se não é eficaz fazer apelos moralizantes, qual seria a utilidade de propostas para cuja intro-
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dução se exige a aprovação dos que mais se beneficiam da impunidade generalizada? Como conseguir que o Congresso aprove leis
que vão forçar deputados, senadores e ministros a obedecer à lei?
Como fazer que partidos políticos apóiem mudanças que afetem os
interesses de seus membros? Não é exatamente o fato de terem
todos culpa no cartório que leva os políticos a ser lenientes com as
falcatruas de seus pares?
Aqui, confesso que não tenho respostas. Estamos pagando um
alto preço pelo funcionamento das instituições democráticas, mas
ele terá de ser pago. Há experiências de êxito em outros países também sem tradição cívica. Uma seleção de medidas mais fáceis de
serem aprovadas, campanhas de esclarecimento, vigilância da
imprensa, exigência de transparência, tudo pode contribuir para a
redução da impunidade. Olhando para trás, percebe-se que já caminhamos bastante. A recente aceitação, pelo STF, com pequena ajuda
do fotógrafo do jornal O Globo, na denúncia contra os 40 mensaleiros (um número das arábias!), e a atuação impecável do juiz
Joaquim Barbosa, mesmo que ao final ninguém seja condenado,
indicam que a história se move, e nós com ela. Com mais educação
e mais democracia poderemos criar um país de cidadãos iguais (ou
quase) perante a lei, nem que seja para nossos netos.

Rio de Janeiro, 1º de setembro de 2007.
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Por vários motivos, o tema, além de complexo, é perturbador.
Falar de transgressão com um mínimo de espírito sociológico (com
consciência dos nossos preconceitos, evitando um viés reducionista
e buscando um mínimo de discernimento sobre os estilos que a
“transgressão” assume em diferentes sociedades) exige uma incursão no coração daquilo que, para mim, constitui a questão central da
modernidade brasileira: a dificuldade de estabelecer elos igualitários entre pessoas e normas impessoais, os modos pelos quais as leis
são concebidas e aplicadas na nossa sociedade.
O conceito de transgressão remete, imediatamente, à idéia de
ultrapassagem ou de rompimento de fronteiras para atingir uma
terra-de-ninguém ou um não-lugar. Um espaço negativamente
demarcado por alguma regra ou norma de comportamento. Sendo
assim, o ato de transgredir nos fala de classificações sociais imperativas (aquilo que a sociedade considera pecado, crime ou tabu),
cujo rompimento traria como conseqüência vergonha, culpa ou a
renúncia da vida social; bem como dos balizamentos de um espaço
onde nos vemos às voltas com tropos morais afins da transgressão:
a deficiência das instituições destinadas ao combate dos atos criminosos, o abuso do poder a ela relacionada e, no caso do Brasil, a
discussão muito mais centrada em quem os cometeu do que sobre
as ações propriamente cometidas o que conduz a desfaçatez,
arrogância e perda de confiança na atuação legal, que acabam por
legitimar certos tipos de delito. Ou, pior que isso, criar um campo
de resíduos de delitos que não foram resgatados como tais e,
deixando de ser punidos, engendram um paradoxal campo de delitos sem punição, que livra o criminoso de culpa, mas cobre a todos
de vergonha.
E como tenho apontado reiteradamente na minha obra, o conceito de transgressão remete ainda a um conjunto de instituições sociais
mais difíceis de configurar analiticamente, como a malandragem, o
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jeitinho, o “você sabe com quem está falando?” – para não falar de
um rito como o carnaval –, todos relacionados a alguma forma de
desconstrução da ordem estabelecida e ao que chamei, inspirandome em Weber, numa “ética dúplice”. Um sistema moral que, ante a
pressão de normas universais, conduz a um intolerável mas legitimado uso de “dois pesos e duas medidas”, corrente no Brasil. A malandragem como prática social, não somente conduz a uma dialética
entre “ordem” e “desordem” – como mostrou Antonio Candido numa
das poucas interpretações do Brasil a partir de nossa relação com as
normas – como leva, sobretudo, à consideração de que tanto a
“ordem” quanto a “desordem” são constituídas pela ética universalista da rua e também pelos valores relacionais da casa. Com isso,
ambas podem ser relativizadas num terceiro termo jamais excluído,
formado a partir de certo posicionamento e relação. Se a pessoa tem
um cargo público ou se é parente ou do mesmo partido de quem está
no poder, há uma perspectiva diferenciada do que estaria na “ordem”
e “desordem” (do que é “legal” ou “ilegal”), o que, numa sociedade
de iguais, é tudo que se precisa para criar uma terrível consciência
de impunidade. Pois a igualdade, diferentemente da hierarquia, é
intolerante e não pode admitir leis que tenham valor para todos, mas
sejam aplicadas entre parêntesis para tal ou qual grupo ou pessoa.
Em outras palavras, discutir transgressão no Brasil implica tentar investigar um evento surpreendentemente corriqueiro entre nós
– o fato de que algumas instituições e pessoas podem empreender
uma travessia para o outro lado da moralidade sem que coisa alguma lhes aconteça. Entende-se até mesmo que a passagem para o
lado errado seria algo estabelecido, esperado e encorajado pela
própria sociedade. Como se, em matéria de moralidade, sobretudo
de moral pública ou relativa à chamada “coisa pública”, existisse um
lado certo; um outro, errado e, como naquele conto de Guimarães
Rosa, uma “terceira margem”, na qual determinadas pessoas ficam
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em suspensão, “impuníveis”, como disse um ministro do governo
Collor.
O trânsito é um domínio privilegiado para essa demonstração,
pois configura um espaço estruturalmente igualitário do qual os
motoristas brasileiros, socializados num regime ideológico hierárquico, baseado na exceção, tentam escapar (e reordenar), por meio
de “gambiarras”, “espertezas” e “malandragens”, todas motivadas
pela perspectiva pessoal (“eu preciso chegar mais cedo”; “eu não
posso ficar aqui mofando”) e justificadas pelo axioma brasileiro
segundo o qual obedecer à lei é um sinal de inferioridade social1.
A questão, porém, é que, hoje, temos um alarmante desconforto com o modo pelo qual lidamos com a transgressão no seu sentido mais pontual, e esse mal-estar tem de ser ao menos mencionado
para que possamos situar a discussão num plano apropriado. A
transgressão destrói, mata (no trânsito são 40 mil mortes
anuais) e, talvez pior, liquida a auto-estima e a confiança na igualdade perante a lei, que é único modo de lidar com o comportamento numa sociedade liberal.
Sendo assim, inicio essas reflexões discutindo as fontes de
nosso desconforto com a transgressão. Em seguida, discorro sobre
os modos pelos quais ela é percebida pela sociedade brasileira e,
numa parte final, apresento algumas questões gerais para discussão.

O DESCONFORTO COM A TRANSGRESSÃO
Começo com uma anedota que me foi contada pelo historiador
e latino-americanista célebre, o saudoso Richard Morse.

1

Uma pesquisa em realização em Vitória, Espírito Santo, em colaboração com o
Futura Pesquisa e apoio do Detran, tem revelado isso claramente.
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Um dia, Deus mostrou seu lado benevolente e concedeu
responder com Sua aterradora sinceridade divina a uma pergunta, e
somente uma, a ser feita pelos presidentes Mikhail Gorbatchev,
Ronald Reagan e José Sarney, então presidentes da União Soviética,
dos Estados Unidos e do Brasil. Escolhido para ser o primeiro,
Gorbatchev perguntou se a União Soviética poderia sobreviver sem
o Partido Comunista e conflitos étnicos. O trovão que representava
a voz de Deus disse: “Gorbatchev, um dia tudo ficará em paz no teu
país, mas não será na tua administração!” Em seguida, Reagan perguntou quando os conflitos raciais iriam terminar nos Estados
Unidos, ao que Deus respondeu: “Ronald, um dia tudo vai se
resolver, mas não será na tua administração!” Finalmente, quando
chegou a vez de Sarney, ele perguntou quando a inflação iria terminar no Brasil. E Deus, no seu infinito realismo, respondeu: “Sarney,
um dia vocês vão vencer a inflação, mas não será na Minha administração!”
A anedota exprimia, no seu código absurdo, o espírito do tradicional e bem estabelecido catastrofismo brasileiro segundo o qual o
país não tem jeito (ou “solução”). Realmente, a moral da narrativa
revela que a solução do maior problema brasileiro do século passado escapava de tal forma à ordem humana que, nem mesmo Deus –
que diria a sociedade – seria capaz de promover a cura do chamado
“dragão inflacionário”. Essa reafirmação cósmica à ética do “não tem
jeito” faz coro com as interpretações deterministas do Brasil quando
no plano racial ou político-econômico, a mestiçagem ou a exploração do trabalho só admitiam como solução o branqueamento ou a
revolução, ou seja, uma transformação radical, relativamente independente de agentes sociais rotineiros e de um tempo humano,
essencialmente político.
Na anedota, Deus representa um bem estabelecido sentimento
de descrença de a inflação poderia ser contida por instrumentos
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administrativos regulares. O mesmo ocorreu com os primeiros diagnósticos da chamada patologia brasileira, como o racismo e a questão social. Pela mesma lógica, estes não seriam administráveis por
meio de instrumentos regulares, mas por algum choque ou solução
extraordinária ou exógena às condições normais da vida política e
social. No plano imediato da política, eles se refletem com tomadas
rígidas de posição, porque as explanações se fazem não somente
muito antes dos fatos, conforme acentuam Albert Hirschman e
Fernando Henrique Cardoso (2006:63), mas são fatores que os congelam, tornando-os maiores do que realmente são. De fato, quem
assume que a mistura racial é determinante da paisagem social
brasileira ou que toda a elite nacional é canalha não é passível de
persuasão, pois jamais pode aceitar com boa-fé qualquer medida
governamental sem que nela veja uma segunda intenção. Ora, foram
exatamente essa múltipla intencionalidade e a ausência de referências éticas únicas (ou universais) – que, como sublinhei no meu
trabalho, marca o cenário social e político brasileiro – que o Plano
Real e a racionalidade de um liberalismo com ele implantado começaram, no meu entendimento, a minar 2.

2

Uma passagem do livro autobiográfico do ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso revela essa mudança de perspectiva numa fascinante tomada de consciência: “Curiosa a vida. Eu sempre olhara para a economia pelo viés sociológico
das questões estruturais. De repente, tive que entrar em cena em um momento no
qual o desafio a ser enfrentado requeria medidas ortodoxas de política fiscal e de
política monetária, sem contar as negociações com os banqueiros internacionais
para pôr fim à desafortunada moratória de 1987”. (Cardoso, 2006: 139). Ou seja,
era preciso abrir mão das posições estruturalistas, das decisões preestabelecidas,
para passar ao entrecho das observações conjunturais quando as decisões se
tomam em processo e em relação a problemas e pessoas. Mas nisso, será preciso
abandonar as receitas evolucionistas das etapas históricas e passar para um jogo de
convergências dialogadas que, como percebeu FHC, implicam um necessário
abandono de fórmulas políticas feitas.
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Mas o fato concreto foi que, mesmo sem uma “revolução”, o
Plano Real contradisse a onisciência divina (que é, de fato, uma
dimensão da coletividade), livrando o Brasil de um problema lido
não somente como crônico, mas como insolúvel.
Restabelecendo a efetividade das trocas com moeda estável, o
Plano Real permitiu, pela primeira vez em décadas, que a sociedade
tomasse o cálculo monetário como um instrumento de aferição de
todas as esferas da vida social. Das dádivas aos dízimos religiosos;
dos salários aos custos da administração pública; de um casamento,
curso superior, gastos com certos cargos a uma aventura sexual. E,
claro está, aos custos da chamada “corrupção política” – nome da
categoria social em que, no Brasil, inscrevemos os descalabros
administrativos que são “denunciados” subitamente nos jornais,
num outro plano igualmente importante de manifestação da transgressão vista não apenas como um delito ou escândalo político mas,
como diria Talcott Parsons, como um sistema social 3. Pois entre nós,
a corrupção tem um toque de ineditismo e surpresa, um certo “quem
diria” ou “logo quem” que confirma o seu viés elitista e atiça o
escândalo, que por incrível que pareça favorece o bandido.
Estou convencido de que o sucesso no controle de uma dimensão fundamental da economia do Brasil, como um Estado nacional,
forma o pano de fundo de uma reação crescente diante dos escândalos motivados pelas “transgressões”. De fato, eu ousaria mesmo
dizer que, historicamente, tais fatos nem seriam lidos como trans-

3

Cardoso elabora, numa privilegiada e rara visão de dentro, uma narrativa da formação do Plano Real no capítulo 3 do seu A Arte da Política. O seu ponto nodal,
a meu ver, é precisamente essa decisiva transição da política para a economia
como o ponto regulador da vida social nacional. Aquilo que, em acordo com Karl
Polanyi, teria ocorrido na Inglaterra do século XVII – a hegemonia de um mercado auto-regulável – ocorre no Brasil no final do século XX, desmentindo –
acrescento – o pessimismo polaniano.
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gressões caso estivéssemos no Brasil pré-mercado auto-regulável –
o Brasil que durou até o Plano Real, quando se chegou à Lei de
Responsabilidade Fiscal, o que na dimensão sócio-histórica repercute, conforme acentua Cardoso (2006:156), como o começo de uma
separação real entre os recursos do Estado, da administração pública e os da sociedade. Uma “transformação cultural” importante (mas
pouco discutida), porque ela é o ponto de partida para a aceitação
do englobamento tanto dos grupos políticos ideologicamente mais
marcados quanto da politicagem motivada por interesses locais e
pessoais, pela racionalidade econômica capitalista baseada na
autonomia e na universalidade do mercado.
Esse deslocamento de orientação situou a economia como a
principal referência para a sociedade como um todo. Nem a política
(com a sua sistemática cota de personalismo e de radicalismo ideológico que desarticula meios e fins e engendra uma insuportável
duplicidade) ficou de fora dessa demanda de auto-regulação. Só
que, na dimensão política, isso significa passar de uma ética de personalismos e partidarismos, em que as redes de elos pessoais e partidários predominam sobre a totalidade, para uma ética de eficiência, quando há um início de consciência de que o Estado não é um
fim em si mesmo, mas um dos meios que a sociedade utiliza para
promover o seu bem-estar. Em outras palavras, temos, pela primeira
vez no Brasil, uma exigência excepcional contra o estilo tradicional
de gerenciar o campo da política: a demanda de racionalidade. De
eficiência gerencial que começa a obrigar a substituir fins partidários por objetivos coletivos essenciais.
Suponho que é diante desse contexto de inegável sucesso coletivo que começamos a redesenhar a nossa visão relativamente ao
plano moral, incluindo nele uma série de fatos que, antigamente,
eram discutidos como “naturais” e, no limite, como essencialmente
“brasileiros”, logo imutáveis e incorrigíveis.
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PERCEPÇÕES DA TRANSGRESSÃO
Creio que o pano de fundo para as discussões contemporâneas
sobre a “transgressão” – com ou sem cultura; como um fato social
normal que, no entanto, deve ser evitado (como dizia o velho
Durkheim) ou como algo a ser procurado porque é um valor e dá
lucro e constrói carreiras (como tem ocorrido no Brasil), o que é
assustador – é o fato de que, numa outra área crítica da vida social,
a economia, o ethos inflacionário de um mundo de trocas feito
com uma hierarquia de moedas foi substituído por uma
medida única, transparente e, mais que isso, aceita por toda a
sociedade 4 .
Se Deus estava errado em relação ao Brasil da inflação, por que
não começar a desconfiar que os entendidos também poderiam estar
enganados nas suas “soluções” para a questão brasileira?
Penso que esse ponto passa pela experiência de que qualquer
projeto deve ser honrado pelo fato político da consistência, exatamente como ocorreu com o Plano Real. Essa consistência, que
constrói instituições capazes de deter ou revelar interesses
pessoais, faltou ao país, e sua ausência tem sido a grande responsável pela ausência de soluções para muitos problemas, inclusive o
da transgressão (e da impunidade) no Brasil.
Destaquemos os dois modos mais comuns de “ler” o crime, a
transgressão e a impunidade no Brasil.

4

No meu ensaio, “Em torno da matriz cultural da inflação”, publicado no livro Conta de
Mentiroso (Rocco, 1994), sugiro que uma vida social segmentada em muitas camadas propiciava o uso de muitas “moedas sociais”, com cada grupo tendo mais ou menos direitos que
outros em certos contextos sociais; do mesmo modo que, no campo financeiro, essa inflação
social era reproduzida por meio de um sistema complexo de múltiplas moedas. Lembro que,
em 1994, existiam no sistema econômico brasileiro dez indexadores financeiros mutuamente
traduzíveis entre si.
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O primeiro é o familiar moralismo popular (porque generalizado), fechado e radical; o segundo, uma rotineira visão normativa,
mais sofisticada e elitista. Ambos, quero dizer de saída, são legítimos e expressam a posição de grupos e pessoas, mas, quase sempre, implicam e revelam uma visão autoritária da sociedade, perspectiva segundo a qual existiria mesmo uma fórmula para extinguir,
de uma vez por todas, os chamados “problemas sociais”.
O sociologicamente relevante aqui é descobrir algo presente em
todas as visões antiindividualistas, pré-capitalistas e pré-igualitárias
da sociedade. Refiro-me ao credo segundo o qual seria possível
existir uma coletividade sem violência, inflação, subversão,
corrupção e impunidade. Uma sociedade tão perfeita, um sistema
fundado numa ideologia tão generosa, precisa e onisciente, uma
coletividade tão bem “cuidada” por um Grande Irmão de tal modo
identificado ao seu povo que nela não existiriam pecado, crime,
erro, injustiça, corrupção, impunidade ou transgressão. E se isso
surge, aparece como uma ficção política ou como um desvio de conduta: como conspiração motivada pelos inimigos do regime ou dos
poderosos.
Nesse caso, a solução para a transgressão é simples. É o que
ouvimos de qualquer motorista de táxi com a sensibilidade dos
nossos colegas radicais: basta enforcar ou fuzilar os agentes do
problema!
O segundo modo de lidar com a transgressão propõe reforçar
ou criar mecanismos formais – legais e institucionais – mais
avançados para o seu controle. Nesse caso, precisaríamos de uma
“reforma”. De um ponto de referência “político-moral”. De um
forte embasamento legal que, por meio de uma nova (e mágica),
gênese social, corrigisse o problema. Não deve ser por acaso que
a palavra “novo” surge tantas vezes no vocabulário político
nacional.
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As soluções político-ideológicas traem a ausência de agentes. As
soluções a partir do Estado esquecem o ponto capital da questão da
“transgressão”: o fato de que os donos e os funcionários do Estado
têm nome, são os nossos parentes e amigos não vêm do planeta
Marte. Devemos fazer uma força policial inspirada no FBI, só que
não temos ianques para honrá-la ou sequer segui-la.
Ou seja, uma coisa é a percepção da questão no plano retórico
em que uma visão ingênua e asociológica da dinâmica entre lei,
Estado e sociedade resolveria. Uma outra coisa muito diferente, é a
descoberta dos problemas a serem enfrentados quando somos forçados a lidar concretamente com os delitos. E lidar com eles num contexto igualitário permeado de todo tipo de liberdade, e não mais no
âmbito de uma sociedade baseada na desigualdade e, portanto, segmentada entre nobres, letrados, clérigos, comerciantes, pobres e
escravos que, por sua vez, subsegmentavam-se em outras tantas
camadas ou estados. Cada qual plenamente consciente do seu lugar:
do que podia ou não podia fazer, de onde poderia ou não andar, do
que vestir, comer, festejar e falar.
Num sistema marcado pela hierarquia, pelo regime do privilégio (da lei particular que, naquela época, não era um apêndice da
legalidade corrente, como ocorre hoje com as leis de prisão especial
e os fóruns privilegiados), não havia problemas em dar um “jeitinho” nos casos de corrupção porque todos “sabiam com quem
estavam falando”, assim como era comum que decretos fossem promulgados visando pessoas ou grupos ligados ao governo. Todos
sabiam os seus limites e a igualdade não tinha o mesmo poder como
um princípio nivelador. Havia não só um regime legal e político
diferenciado, mas também um regime econômico que demarcava
círculos de troca distintos, um regime de diferenciação especial que
priorizava certos produtos, hierarquizando preços e impedindo a
competição e a autonomia de preços e do mercado.
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Hoje, porém, o problema não se resume a lidar com os dramas
engendrados pela ultrapassagem da lei por ignorância, malandragem ou má-fé, mas sobretudo com o que resulta quando movimentamos as engrenagens punitivas que criamos com o fim de
reparar os delitos. Nossa questão não é tanto de legislação, mas
também do que ocorre quando se trata de aplicá-la.
Ou seja, o que temos hoje é uma insuportável contradição que
apresenta pelo menos dois níveis capitais.
O primeiro decorre do fato de que vivemos num ambiente social
marcado por uma liberdade e uma igualdade que permitem denunciar pessoas, abrir inquéritos em cima de seus eventuais delitos,
comprovar suas transgressões, vê-las presas e, em seguida, soltas
por alguma formalidade jurídica. Penso que a estabilização da
moeda reforçou a possibilidade de viver a igualdade se não no mercado, pelo menos como o uso de uma mesma moeda (algo, salientese, que não ocorria no Brasil hiperinflacionário, onde os ricos
lidavam com moedas fortes e os pobres com uma moeda nacional
podre) e, acima de tudo, pela exigência da aplicação do axioma da
igualdade também no campo político-administrativo.
Hoje, o que está em jogo é uma forte demanda igualitária no
plano mais visível da sociedade: o da conduta e dos procedimentos
dos eleitos no trato com a coisa pública. Não apenas no sentido da
consciência da vergonha do escândalo que produz eventual
escárnio, mas na expectativa, cada vez maior, de culpar e punir os
transgressores, promovendo retribuição. Tudo indica que a vergonha como elemento punitivo está perdendo lugar para um regime de
culpa no qual não se pode mais utilizar como desculpa elementos
relacionais do tipo: “fiz em nome da minha família”; “por causa do
meu partido”; “do povo ou do meu amigo”; ou, pior que isso, “ele já
pagou pela vergonha que passou...”

128

Transgressão 117-136/4

2/12/08

7:25 PM

Page 129

ROBERTO DAMATTA

Pois a culpa ou a inocência são individuais e operam num jogo
de soma zero, ao passo que a vergonha (daí a força do refrão de
Boris Casoy) é relacional. Ela é contextual e depende de contra
quem se faz, de quem sabe e de como se sabe (ou se descobre o
delito). Em regimes de culpa fazem-se acusações; nos de vergonha,
revela-se. A culpa liga-se a regimes legais explícitos, como os dez
mandamentos; a vergonha a leis ambíguas e ao escândalo. Não se
pode punir numa escala de tempo a vergonha que, de certo modo,
é inseparável da própria constituição dos seres humanos. Um “código de vergonha” seria mais complicado do que um “código penal”,
que aloca responsabilidade do delito individualmente. Não importa
a quem o indivíduo roubou, o roubo é um crime e conduz à culpa.
Mas no Brasil roubar do Estado é menos vergonhoso e menos criminoso do que roubar de um amigo ou de um parente próximo. Entre
nós, tudo indica que vergonha e honra permeiam a noção de transgressão. Se transgrido em nome do povo, da liberdade ou, como é
mais comum, da família, posso me sentir culpado, mas não envergonhado. Desse modo, posso estar envergonhado, mas não me sentir culpado; posso estar culpado e deixar de sentir vergonha porque
estou quite com a justiça e comigo mesmo; posso também me sentir
culpado e envergonhado ao mesmo tempo. Ademais, reitero, pode
haver inocência (plena ausência de culpa), mas jamais ausência de
vergonha 5. As possibilidades que, sugiro, estão no fundo das crises

5

A distinção, que eu saiba, jamais foi examinada no Brasil. Ela foi introduzida nos
estudos sociais pela célebre antropóloga Ruth Benedict, no seu estudo da
sociedade japonesa, The Chrysanthemum and the Sword, publicado em 1946 (há
uma tradução brasileira realizada pela Perspectiva em 72). Em 1951, o helenista
de Oxford E.R. Dodds, retomou-a no seu clássico, The Greeks and the Irrational.
No seu estudo de Memórias de um Sargento de Milícias (1970), Antonio
Candido,refere-se a um universo sem culpa, mas não atenta para o fato de que,
sendo um mundo relacional, está repleto de vergonha.
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do momento são enlouquecedoras. A multiplicidade interpretativa
denuncia a ausência de um código comum e facilita o uso de múltiplos critérios na leitura de um mesmo evento.
O ponto crítico do segundo nível é o elo entre transgressão e
regeneração social. Não pode haver reparo da transgressão se a
sociedade, por meio de seus agentes jurídicos legítimos, não tem o
menor controle sobre os procedimentos que entram em operação
depois da denúncia e, pior que isso, se esses procedimentos variam
não de acordo com o crime cometido, mas com quem o cometeu.
Fácil admitir que todos queremos enriquecer. Mais ou menos
complexo compreender que se pode usar um cargo público, eletivo
ou não, para tanto. Problemático ao extremo descobrir que quem
ficou rico à custa do erário foi um parente, um amigo ou um correligionário político.
Não há dúvida de que prcisamos de leis e instituições modernas
para combater o crime. Mas temos de nos preparar para internalizálas em nós mesmos, suas conseqüências, seus procedimentos e,
como revela o caso brasileiro à exaustão, quem pode ser punido. A
questão básica de quem pode ser já não digo apenas punido, mas
acusado de algum delito. Num sistema que, até hoje, imuniza categorias sociais inteiras de acusações, há uma relação paradoxal ou
negativa entre o cidadão e a lei e entre a lei e a possibilidade de retribuição social.
Se a experiência social consolidada revela e comprova que as
pessoas mais importantes estão acima da lei e podem se defender
com o “eu não sabia” ou com o direito ao adiamento de seus processos penais que, pasmemos todos, prescrevem; se os políticos mais
bem-sucedidos e populares são eleitos pelo princípio do “roubo, mas
faço”, e do “é ilegal, e daí?”, a imagem da honestidade tem uma
dupla face. Ou, muito pior que isso, cumprir a lei é um sinal de inferioridade social.
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Assim, de um lado temos o cumpridor da lei que representa a
dimensão igualitária e o procedimento mais transparente da vida
social moderna; do outro, entretanto, temos a possibilidade real e
legal de introduzir nos ideais de justiça a seguinte verdade: fulano ou
sicrano podem dispensar a lei. Ora, essa duplicidade ética, na figura
de uma lei impessoal que valeria para todos, mas não se aplicaria a
certas pessoas, faz com que a relação entre a norma legal e a sociedade seja marcada pela ambigüidade. De fato, qualquer brasileiro
sabe que no escândalo do momento (qualquer que seja), a punição
vai depender menos das circunstâncias e muito mais da pessoa. Não
é somente uma questão de indeterminação, pois poderia haver uma
competição entre a lei e a pessoa. Não! O que há é uma certeza de
que a lei varia de acordo com a pessoa a qual ela se aplica. A lei não
seria um instrumento da Justiça, mas de pessoas.
Tal certeza conduz a uma visão formal da transgressão e a uma
relação paradoxal com a lei. Perguntadas como classificariam uma
pessoa que seguia a lei no Brasil, cerca de 250 pessoas que inquiri
na pesquisa que resultou no ensaio sobre o “você sabe com quem
está falando?”, nos início da década de 70, em pleno regime militar,
obtive como resposta um grosseiro e taxativo: “Quem segue todas as
leis é um babaca!” Hoje, numa pesquisa que estou realizando para o
Detran do Estado do Espírito Santo, ouço a mesma reposta na forma
de um estarrecedor “não existe uma pessoa que siga todas as leis no
Brasil!” Quer dizer, evoluímos da condição de otário ou ingênuo,
para a de ausente.
Seria isso uma sobrevivência aristocrática? Sem dúvida. Mas
como explicar sua permanência numa sociedade tão desejosa, mas
tão desejosa de mudança que elegeu Lula e fez do PT um fenômeno
eleitoral? Como entender que esse elo negativo ou ambíguo com a
lei contamine todo o sistema, sendo apanágio e moeda corrente de
todas as classes sociais? Naquele ensaio, sugeri que éramos presas
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de uma dialética social complexa, pois quanto mais leis se inventavam para corrigir abusos, mais as relações pessoais que sustentavam as imunidades pessoais se reforçavam. Isso me levou a repensar as noções de igualdade e de cidadania que, no caso brasileiro,
surgiam bifurcadas entre o “indivíduo” sem capital relacional,
sujeito preferencial das normas da igualdade, e a “pessoa” que,
sendo quem é, seria o sujeito das exceções legais manifestas e de
todo um conjunto implícito e, por isso mesmo, ainda não politizado
de normas sociais de aceitação axiomática.
Na minha reflexão, salientei que o modelo de transgressão
brasileiro tem uma característica e um problema. É que, no Brasil,
não basta apenas legislar sobre o crime e suas circunstâncias, mas é
preciso justamente examinar todas as representações ao redor de
quem o comete. A variável “quem foi” engloba, entre nós, a natureza do crime cometido, remetendo a um processo complicado de ligação entre valores igualitários e hierárquicos. Nosso problema não
seria a lei, mas o cuidado na sua aplicação, o que obriga a considerar quem cometeu o crime.
Nesse sentido, a verdadeira inovação não seria somente reiterar
o redesenho do Estado, mas repensar valores sociais profundos,
como o reconhecimento de um etos hierárquico que permeia todo o
nosso sistema e surge de modo claro em todos os julgamentos,
sobretudo nas transgressões ligadas à administração pública. O estilo bombástico de apresentar tais casos ao público pelos jornais tem
muito a ver com intenções políticas duvidosas como gosta de dizer
o governo, mas também com o fato de que, se não houver um
exposição violenta e bombástica do delito, o criminoso, que é uma
pessoa poderosa, sairia intocado.
Finalizando, quero reiterar que sem a politização, ou seja, sem termos consciência dessas diferenças entre “transgressão” e as “trans-
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gressões” concebidas e vividas em sociedades específicas, dotadas de
regimes de culpabilidade, vergonha, respeito e honra igualmente particulares, vamos continuar a produzir mecanismos legais que, mesmo
capazes de cercar todo o quarteirão, por não tocarem nos pontos críticos do delito como um sistema social ou, como dizia Marcel Mauss,
como um fato multifacetado e total, deixam escapar o ladrão.
Jardim Ubá, 21 de agosto de 2007
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