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RESUMO 

O trabalho B uma reflexão da possibilidade de se conciliar direito e amor no atual 

momento histórico: contemporaneidade, onde os valores éticos esta0 sendo 

incorporados através de um novo movimento (o pós-positivismo jurídico). Para tanto, 

conceitua o amor em suas diferentes formas, e elenca de forma sucinta alguns 

eventos históricos, que cobraram este movimento, levando a crer na existência de 

Um direito natural positivado na órbita dos direitos ~ ~ n ~ t i t ~ ~ i ~ n a i ~  fundamentais. 

Correlaciona a liberdade, igualdade e fraternidade enquanto solidariedade e afeto, 

dando as referências politico-econômicas que intensificaram a atual estrutura 

existente hoje: um direito como engrenagem fadado ao insucesso, se não se 

adequar as novas realidades sociais. Apresenta O processo da subsunçao da norma 

ao fato trazendo com o uso da teoria tridimensional, O valor enquanto amor, 

~bjet ivand~, antes de tudo, a manutenção da finalidade do direito: a busca da 

justiça. Não se pode deixar de registrar, tamb&m, a sustentação do alegado atravbs 

de referências religiosas bem como o uso da filosofia e psicanálise. Encerra a 

Proposta, de amor enquanto valor ou principio, delimitando que amor é respeito, 

cuidado e reconhecimento em todas as relações, na0 SÓ nas particulares, mas 

também coletivas e globalizadas. 

Palavras chave: amor, direito, valor, pós-positivismo, Justiça. 



ABSTRACT 

The work presents the possibility of if conciliating right and love at the current 

historical moment, where the ethical values are being incorporated through a new 

movement: after-positivism legal. For in such a way, it in such a way appraises the 

lave in its different formç and correlate of form summarized some historical events 

that had originated this movement, leading to believe in the existence 0f a positivis 

natural law in the orbit of the basic constitucional laws. It correlates the freedom, 

equality and fraternity in the direction micron and macro, while solidarity and 

affection, giving the politician-economic referentes that had intensified the current 

existing structure today: a right while gear, declared insolvent to failure if n0t to adjust 

the new social realities. It presents the process of the adequace of the norm to the 

fact bringing with the use of the three-dimensional theory, the value while I o v ~ ,  

obJectifying1 before everything, the maintenance of the purpose of the right: the 

Search of justice. ~f it cannot leave to register, also, the sustentation of alleged 

through religious referentes as well as the use of the ~ h i l o s o ~ h ~  and the 

PsYchoanalysis. It locks up the lave proposal, while value, delimiting that love is 

'esPect, care and recognition in ali the relations not only in the particular ones, but 

also collective and globalized. 

Ke~words: love, iaw, value, after'positivism, justice- 
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Introdução 

O trabalho pretende apontar no processo jurídico, tanto de instrução 

quanto na execução, um possível caminho para a busca da Justiça, qual seja, a 

Presença do sentimento amor entre os operadores do direito, especialmente na 

Prestação jurisdicional. 

O direito contemporâneo apresenta um rol legislativo extenso, onde a 

cada dia são editadas novas normas, sempre tentando cercear os fatos para que 

exista uma moldura adequada quando da realização da subsunção legal. 

Fato é que por mais célere que sejam as edições legislativas, bem como 

0 ativismo judicial cada vez mais presente no preenchimento de lacunas, a letra da 

lei por vezes, principalmente no que se refere aos direitos fundamentais, não 

consegue por si só atingir sua finalidade, daí a necessidade de um olhar além da 

norma posta, utilizando-se de valores superiores irradiantes em toda uma sociedade 

independentemente da sua explicitude, decorrentes da imagem valorativa do 'ser 

humanofr. 

Tais valores foram conservados pelo direito natural, servindo de base e 

orientação para os diferentes sistemas de legalidade. Há quem diga que a corrente 

pós positivista afirma que os direitos fundamentais nada mais são do que a 

Positivação deste direito. 

Vale pontuar que sobre este assunto em particular, será destinado um 

capítulo específico. 

"De um modo geral, tanto 0 positivismo jurídico de nossos dias como 
as demais correntes do pensamento jurídico contemporâneo 
reconhecem a existência de valores superiores ao Direito Positivo, 
que servem de base e orientação para os diferentes sistemas de 
legalidade. As diferenças existentes entre as diversas concepções 
residem no papel atribuído a esses valores. O que os positivistas 
reivindicam é, sobretudo, autonomia científica do Direito Positivo, 
enquanto as correntes culturalistas, a fenomenologial e, em geral, os 
autores que se voltam para o estudo do direito vivo, consideram o 

Aprendizagem em intuição pura; 



valor e, especialmente a justiça como elemento integrante e 
indiss~ciável.~~~ 

Esta possibilidade, de uma hermenêutica que considere valores colocados 

à margem da razão, pode levar o leitor 2 situação de prejulgamento e discriminação 

quando da leitura do presente texto. 

Porém confirmando esta possibilidade, filósofos e doutrinadores, ao longo 

da História, têm debatido o envolvimento entre Razão e Amor como diretriz para a 

efetiva~ão da Justiça. 

Correntes que discordam, entendem a Razão como Único instrumento 

capaz de proporcionar a justiça, NO entanto, mais do que ewdente, Princípios 

Internacionais são exemplos dos anseias encontrados entre todas as Nações, 

demonstrando a convicção de que de outra forma a aniquilação da espécie humana 

será inevitável. 

Como o tema aborda sobre amor e sua possibilidade deste vislumbre, 

direito e a conciliação de ambos, serão apresentados ~ a p í t ~ i ~ ~ ,  primeiramente na 

definição, em segundo momento, na conciliação e finalmente, na aplicação. 

No tocante $ definição de amor, o primeiro capítulo Se encarregará de 

trazer 2 baila uma conotação religiosa, tendo em vista ser um dos mandamentos 

bíblicos do cristianismo, sua conceituação na visão de alguns filÓsofos/pensadores e 

finalmente, na visão da psicologia, ressaltando o defendido através de Erich Fromm, 

Por ser entre aqueles que debatem sobre o assunto, mais objetivo, abrangente e 

estar ao encontro da defesa que se pretende realizar. 

O próximo cap;tulo ilustrará o tema exemplificando momentos 

históricos, onde '0 mal" prevaleceu em contra senso a proposta apresentada, 

justificando a necessidade das mudanças ocorridas e das que ainda estão por vir. 

Trará também, algumas alegações sobre a origem do mal na sociedade, sob a ótica 

de Santo Agostinho, Çigmund Freud entre outros, dividindo o desamor em guerras 

~Úblicas, privadas e mistas. 

2 
MONTORO, André Francq. ~studos de Filosofia de Direito. São Paulo: saraiva, 29 Edição, 1995, 

PS 55; 



O terceiro capítulo trará conceitos fundamentais sobre o tema, como a 

diferença existente entre o direito natural e o direito positivo, a tridimensionalidade 

da norma, se existe diferença entre valor e princípio devido ao uso indistinto. Seguirá 

a Proposta abordando sobre o direito fundamental positivado hodiernamente na 

Constitui~ão da República Federativa do Brasil (CRFB), correlacionando amor e as 

dimensões destes direitos, para ratificar a necessidade de um vislumbre do valor ou 

Princípio amor, enquanto 'respeito" e "cuidadoff. 

Guardará o último capítulo para a integração da norma jurídica e como 

se realiza a operação através da interpretação; e que esta venha ao encontro não de 

um direito técnico, mas de uma ciência que aceite a interdisciplinariedade como 

instrumento de auxílio na busca da justiça. Nesta aceitação, dando volume ao dito 

Por vários religiosos, filósofos e pensadores como ferramenta na argumentação 

jurídica, possivelmente se encontrará resultados diferentes em termos da prevalência 

da dignidade humana. 

A reflexão não se restringirá apenas ao amor atualmente buscado 

através do abandono afetivo, mas em um contexto global, especificamente da paz 

entre os povos afirmando a solidariedade transnacional, para irradiar valores éticos 

onde se necessita do sistema jurídico enquanto recurso na solução de conflitos. 

O homem não é "sacerff, tampouco "faber", bem como o direito é 

Produto de uma empresa político-capitalista. 0 exagero técnico extermina a 

existência humana, e a ausência do amor, justificada pela liquidez do sentimento em 

Prateleiras comerciais, manterá o homem na sua despersonalização. 

Conciliar amor e direito pelo alegado nos capítulos, amor enquanto 

princípio ou valor em uma ponderação passível de "respeito e cuidado" ao próximo, e 

direito enquanto norma, ousará romper as barreiras criadas na moldura desta pintura 

da indiferença, do desrespeito e da agressividade! 



1 Conceito de Amor 

" ... agora permanecem [...I a fé, a esperança, e o amor; mas a maior 
de todas é o amor" 

(1 Cor 13:13) 

Amor possui múltiplos significados na língua portuguesa, como afeição, 

compaixão, misericórdia, querer bem. Como este trabalho não se restringe ao 

conceito popular, traremos também a etimologia da palavra. 

Amor em sua conceituação popular é tido por muitos como a maior 

conquista do Ser, de tal forma que sem ele a humanidade não existiria. 

Entre os filósofos, a palavra é discutida e trazida à baila, afinal, quem 

não imagina o que seria o amor platônico? Sócrates em um de seus discursos, afirma 

que fora iniciado na filosofia do amor pela sacerdotisa ~iotima' de Mantinea, 

Passando a acreditar "que a verdadeira ordem do amor começaria pelas belezas da terra e 

daí subiriam de formas bonitas a práticas bonitas, das práticas bonitas às noções lindas até a 

beleza absoluta". Ensinara-lhe a genealogia da palavra, tendo surgido o conceito 

socrático-platônico do amor. 

Por ser sentimento, sem forma ou cor, tamanho ou textura é passível 

de receber os mais variados nuances em sua ~0nceitua~ã0, como amor ágape, eros, 

philia, storge, @"ia, entre outros, inclusive "biofilia" no sentido do amor fraterno e 

solidário, conforme sugere Erich Fromm: 

"A biofilia é o amor apaixonado pela vida e por tudo 
que é vivo; é a sede de um crescimento complementar, numa 
pessoa, planta, ideia ou grupo social. A pessoa biófila prefere 
construir a guardar. Quer ser mais, em vez de ter mais. É capaz de 
admirar, e prefere ver algo novo a encontrar comprovação do que é 
antigo. Ama a aventura de viver mais do que a certeza. Vê, antes, o 
todo que apenas as partes; as estruturas ao invés de os somatórios e 
totais. Deseja moldar e influenciar pelo amor, pela razão e pelo 
exemplo; não pela força, pelo desmembramento das coisas, pela 
forma burocrática de administrar as pessoas, como se elas fossem 
coisas. Uma vez que oza a vida e todas as manifestações, não é um it consumidor apaixona o de excitações recentemente empacotadoras. I 

A ética biófila tem seu ,próprio princípio quanto ao bem e ao mal. 

3 
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DOUNGERI Jacob. Direito e Amor. l.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, pg.8. 



Bem é tudo que serve à vida; mal é tudo o que serve à morte. O bem 
é reverência pela vida, tudo que engrandece a vida, o crescimento, o 
desdobramento, O mal é tudo o que sufoca a vida, que a restringe, 
que a corta em pedaços." 

Em uma análise histórica, não só Jesus, mas em um compêndio de 

enfoques doutrinários e filosóficos, podemos observar as sugestões da direção ideal 

a ser tomada. No próprio "Hobbes" em sua obra "~eviatã", encontramos o amor sob 

0 contexto: "Faça aos outros o que gostaria que fizesse a Si mesm0". 

Montesquieu6, na obra Espírito das Leis, caminha no mesmo discurso, 

onde o amor é próprio em um Estado ~emocrático de Direito, em que o interesse 

público sobressai em relação ao privado: 

'O amor pelas leis e por nossa terra requer uma 
constante preferência pelo interesse público sobre o privado; é a 
fonte de todas as virtudes privadas. Este amor é peculiar às 
democracias. Somente nestas, o governo é confiado aos cidadãos 
privados e um governo é como tudo mais: para preservá-lo 
precisamos amá-lo. Teremos, porventura, ouvido falar de reis que 
não gostavam da monarquia, ou de príncipes despóticos que odiavam 
o poder arbitrário? Portanto, tudo depende de estabelecermos este 
amor na república e a principal meta da educação deveria ser 
justamente transmitir inspiração neste sentido: a forma mais certa de 
instilar este sentimento nas crianças e a de que os pais Ihes dêem 
exemplo. AS pessoas têm capacidade de transmitir ideias a seus 
filhos, mas ainda mais capazes são para transmitir suas paixões. 
Sempre existe a possibilidade de que as impressões colhidas em cada 
casa sejam apagadas pelas que recebem fora; não são os jovens que 
deterioram; isto só ocorre quando 0s mais maduros estão quase 
afundando em corrupção." 

Atualmente, os principias pós-modernos firmam a necessidade de 

reflexões e visam garantir novo sentido para O direito fundamental, considerando a 

natureza humana na busca da justiça. 

"...Analisar a natureza do amor é descobrir sua 
ausência geral hoje e criticar as condições sociais responsáveis por 
essa ausência. Ter fé. na possibilidade do amor, como fenômeno 
social e não apenas excepcional e individual é uma fé racional 

4 
FROMM, Erich. Anatomia da destrutividade humana, 2a edição, Tradução de Marco ~urél io  de 

Moura Matos, Rio de Janeirp:Guanabara, 1987, ~9.486-487; 
5 

I-IOBBES, Thomas. ~eviau-ou matéria, forma e poder de um Estado ~desi~st ico e civil. 
F d .  Alex Marins.São Paulo: pd. Martin Claret, 2002; 

MONTESQUIEU. Trqd. Roberto Leal Ferreira. Do ~spírito das Leis - ~ o l e @ A  obra-prima de cada 
autor- Ga reimpressão. são Paulo: Editora Martin Claret, 2012, pg.15-16; 



baseada na compreensão da natureza verdadeira do homem ... A arte 
de Amar - Erich ~romm"' 

Discorrer sobre esta possibilidade não é nenhuma novidade, é 
simplesmente reunir em um mesmo contexto mandamentos, sugestões, profecias e 
Proposições formuladas desde que a socladade @xlst@. 

''Múltiplas, atravbs dos tempos, h80 S I~O as 
conceituações do amor. Variando desde as exaltações 
grandlloquentes aos excelsos ideais da Humanidade, tem descido aos 
mais vis estágios da sensualidade desgovernada e crlmlnosa. 

Inspirando guerras de religião, como devotamento a 
Deus, ou levantando Nações contra agressores infelizes, sua 
mensagem tem transitado das explosões bárbaras as culminâncias da 
santificação. 

Para uns significa o alvo legítimo das nobres emoções 
do sentimento elevado: para outros é impulso grotesco da carne, em 
conúbio com a ambição desatrelada e a posse insaciada. 

Empédocles, por exemplo, motivado pela vitalidade 
poderosa do amor, deflniu-o como sendo a "força que preside à 
ordem do mundof1, incidindo, sem dúvida, no conceito de que a 
Divindade é amor, enquanto a Criação resulta de um ato de amor. 

Já Heráclito, desapercebido da transcendência do 
amor, informava que o amor tem como estlmulo os contrastes, sem 
mais significativas consequências. 

Sócrates, na sua doutrina 'Maiêutica', distinguia-o pela 
fei~ão divina - aquela que reúne todos e tudo - e pela expressão 
vulgar - como corrupção - aquele que abastarda os homens e os 
vence inexoravelmente. 

A doutrina 'hedoista' de Epicuro, não conseguiu situa- 
lo além das exigências de natureza fisiológica e sensual, 
animalizando-o apenas. 

Zenão tomou-o pelo ideal de beleza, que engendra a 
força estoica da libertação dos sentidos mais grosseiros, elevando o 
ser. 

piutarco descobriu-lhe as exteriorizações em forma de 
paixão arrastadora como de fervor enobrecido. 

0s modernos pensadores das linhas utilitaristas, os 
sensualistas e existencialistas reduzem-no ao apetite sexual, 
desconhecendo o equilíbrio dos centros genésicos, e, estimulados 
pela ideia da 'libido freudiana', não fazem honesta distinção entre o 
fator eminentemente reprodutor no uso do sexo e a perversão do 
abuso, no prazer anestesiante das imposições glandulares. 

7 
\ FROMM, Erich. 'A arte de amar". Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2006; 
Passin; 



Os santos, os heróis de abnegação, os apóstolos da 
Ciência, da Arte do Humanismo e da Fé, no entanto, nele 
encontraram sempre o 'élan' de enobrecimento e a força superior que 
os sustentaram nas ingentes batalhas que empreenderam pela 
beleza, pela vida, pelo progresso, pelo engrandecimento dos homens. - 

Jesus exalçou-o a maior culminância, lecionando-o pela 
vivência e Assis reformulando os ideais e os conceitos éticos até 
então vigentes, conclamando a que todos se amassem, mesmo em 
relação com os inimigos e verdugos, por serem exatamente esses os 
mais carecentes da força persuasiva e poderosa do amor. Com a 
dinâmica do amor, Ele revitalizou as esperanças humanas e 
inaugurou um reino ideal de paz e fraternidade, que, lentamente, 
vem dominando a Terra, fazendo desde agora anteverse a 
possibilidade de felizes e prósperos dias para todas as criaturas do 
futuro. 

O amor, sem dúvida, é hálito divino fecundando a vida, 
pois que, sem o amor, a Criação não existiria. Nos vórtices centrais 
do Universo o amor tem carhter preponderante como força de 
atração, coesão e repulsão que mantém o equilíbrio geral."@ 

1.1 Amor e religião: 

A religiãog pode ser definida como um vínculo entre o mundo profano e 

0 mundo sagrado. Por profano tudo que compõe a natureza e por sagrado, entende- 

Se as divindades que nela habitam ou em um lugar se~arado. '~  

Estas divindades são consideradas poderes misteriosos detentoras de 

"vontade". São misteriosas porque imprevisíveis para os critérios humanos de 

avaliação e detentoras de vontade, porque manifesta um querer pessoal, supremo e 

inquestionável. Daí ser a "lei divina" o caminho encontrado para expressar essa 

vontade: decretos, mandamentos, ordenamentos, comandos emanados pela 

divindade.ll 

8 Explanação do eçp. Joanna de Ângelis - FRANCO, Divaldo. Estudos Espíritas. Brasília: FEB, 3a 
edição, 1983, pgs.157 - 161; 
9 I 

Religião: a palavra religião vem do latim ieligio, formada pelo prefixo re ("outra vez", "de novo1') e o 
verbo Iigare ("ligar", "unirff, vincular"); 
10 CHAUI, Marilena. Convite 6 Filos~fia. 14a edição. São Paulo: Editora Ática, 2011, pg.317. , 
11 

Ibidem, pg. 320 e 321; 



"Assim como a ordem do mundo decorre dos decretos 
divinos, isto é, da lei ordenadora à qual nenhum ser escapa, também 
o mundo humano está submetido a mandamentos divinos, dos quais 
os mais conhecidos, na cultura ocidental, são os Dez mandamentos, 
dados por Jeová a Moisés. Também são de origem divina as Doze 
Tábuas da Lei que fundaram a república romana, como eram de 
origem divina as leis gregas explicitadas na Iliada e na Odisséia, 
obras atribuídas a Homero, bem como nas tragédias." 

A forma como a vontade se manifesta em leis possibilita a distinção de 

dois grandes tipos de religião: as que se utilizam de intermediários e as que não 
(religiões de iluminação individual e do êxtase místico - maioria das religiões 

orientais. Ex.: hinduismo, budismo e o taoísm~'~). 

DO primeiro grupo, destaca-se a judaica, cristã e islâmica onde as 

revelações se dão por escrito ou após a morte daquele que as rm3beu13 ou quando 

é recebida uma ordem dada por Deus para que a revelação seja escrita para integrar 

0s textos da história sagrada e posteriormente sua divu~gação'~. Por isso, tanto os 

Judeus quanto os cristãos e muçulmanos são chamados "POVOS do livro" e suas 
religiões; 'religiões do livro". 

Os cristãos se concentram principalmente no Ocidente (três quartos 
vivem na Europa e nas Américas), o islã se tornou uma religião importante na Ásia e 

12 11 Principais diferenças entre as religiões ocidentais (OC) e orientais (0r): visão da história: visão 
linear da história, isto é, a história tem um começo e um fim; O mundo foi criado num certo ponto e 
Um dia irá terminar (oc,); visão cjclia da história, isto é, a história Se repete num ciclo eterno e o 
mundo dura de eternidade em eternidade (or,); conceito de Deus: Deus é O criador, Ele é todo- 
Poderoso e é púnico. O monotehmo é tipiamente ocidental (oc.); O divino está presente em tudo. 
Ele Se manifesta em muitas divindades (politerSmo), ou cOt'n0 uma força impessoal que permeia tudo 
e a todos (pantekmo) (m); noção de humanidade: Há um abismo entre Deus e o ser humano, 
entre o criador e a criatura, O grande pecado é o homem desejar se transformar em Deus em vez de 
Se sujeitar 6 vontade de Deus, ( 0 ~ ) ~ ;  O homem pode alanÇdr a união com o divino mediante a 
iluminação súbita e o conhecjmento,(or,); Deus redime O ser humano do pecado, julga e 
dá a punição, Existe a noção de vida após a morte, no céu o no inferno. (oc.); a salvação é se libertar 
do eterno ciclo de reencarnação da alma e do curso da a@0. A graça vem por meio de atos de 
Sacrifício ou do conhecimento mhtjco.(or,); ética: o fiel é um instrumento da ação divina e deve 
obedecer 6 vontade de Deus, abandonando o pecado e a passividade diante do ma/.(oc.); os ideais 
são a passividade e a fuga do mundo. (or.); culto: Orar, pregar e I O U V ~ ~  (0r.); meditaçdo e 
Sac r i f i ~ i ~ (~~ . )  HELLERN, Victor; NOTAKER, Henry; GAARDER, Jostein. O livro das religiões. 6 a  
Edição. São Paulo: Cia das Letras, 2001 .pg.38. Cumpre ressaltar que as diferenças aqui apresentadas 
Podem não exprimir em sua totalidade os preceitos religiosos diante da diversidade de religiões 
y;!stentes, possibilitando, em alguns casos, um misto do alegado. 

Torah é escrita após a morte de Moisés, os Evangelhos são escritos após a morte de Jesus, o 
Alcorão é escrjto ap@ a morte de /kfaoméM CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. 14a edição. São 
Paulo: Editora Ática, 2011, pg.321; 
14 

Como exemplo, cita-se o caso dos profetas do Antigo Testamento e de João de Patmos, autor de 
A~ocaiipse, no, Novo Testamento. CHAUI, Marilena. Convite Filosofia. 14a edição. São Paulo: 
Editora Ática, 2011, pg.321; 



na África sendo que estas duas religiões dividem a população. Não se discute, 

também, que o islã continua exercendo influência na cultura árabe e é dominante 

nos países do Oriente Médio. Mesmo assim, atualmente os árabes correspondem a 

uma parte pequena dos muçulmanos. Com relação ao judaísmo, metade deles vivem 

nos Estados Unidos, sendo que uma outra parte, aproximadamente 5 milhões dos 14 

milhões, estão em 1srae1.l~ 

No judaísmo, o livro sagrado (lei divina) e a Bíblia, compreendido de 24 

livros divididos em três grupos: Torá (o PentateucO OU OS cinco livros de Moisés; OS 

Profetas (Neviim) - o livro de históricos e proféticos e OS escritos (Ketuvim) - os 

demais livros. 

Um bom exemplo relacionado ao tema pode ser destacado do segundo 

livro, da pregação proposta por AmÓs (750 a.c), mas na verdade não só ele como 

vários profetas preocupavam-se com a justiça e ideais éticos, criticando a 

desigualdade social e a opressão dos ricos sobre os pobres: 

"Procurai o bem e não o mal para que possais viver, e, 
deste mundo, Iahweh, Deus dos Exércitos, estará convosco, como 
vós o dizeis! Odiai o mal e amai 0 bem, estabelecei o direito logo à 
porta; talvez Iahweh, Deus dos Exércitos, tenha compaixão do resto 
de ~ o s é " . ~ ~  

Já a religião no Islã não se restringe apenas no contexto espiritual, mas 

reflete em todos os cidadãos os aspectos sociais. OS lideres religiosos na maioria das 

vezes 60 0s que mais tem conhecimentos jurídicos e interpretam a lei no país. 

Também não há distinção entre a religião e a política, entre fé e a moral. Todas as 

obrigações, incluindo religiosas, morais e sociais decorrem da sagrada lei 
- 8  17 muçulmana: a xar~a. 

Dividida sua base em três tópicos: credo (monoteísmo e revelação); 

deveres religiosos (0s cinco pilares) e relações interpessoais (ética e política). 

l5 HELLERN, Viaor. NOTAKER, Henv; GAARDER, Jostein. O livro das religiÕe~. 6a Edição. São 
1 2~10: Cia das Letra's, 2001.~cj.98; 1 

Amós 5,14-15. ~~~d HELLERN, Vidor; NOTAKER, Henry; GAARDER, Jostein. O Iivm das religiões. 
7; Edição. São Paulo: Cia das Letras, 2001.~g.106 e 107; 

\ HELLERN, Viaor; NOTAKER, Henry; GAARDER, bstein. O livro das religiões. 6a Edição. São 
Paulo: Cia das Letras, 2001.pg.118 à 130; 



Estas obrigações religiosas "os cinco pilares" são: o credo, a oração, a 
caridade, o jejum e a peregrinação a Meca. 

Vê-se que se considerar o respeito e cuidado ao próximo na 

necessidade de ser "caridoço" é ratificar um dos cinco pilares: a caridade: 

"...devem-se dar esmolas apenas aos pobres e 
destituídos; àqueles que se empenham na administração das esmolas 
e aqueles cujos corações são simpáticos à fé; para a libertação dos 
escravos e dos devedores; para o avanço da causa de Deus; e para o 
viajante em necessidade.18" 

E a última religião a ser apresentada neste trabalho, é o cristianismo, 

centrado na vida e. nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Presente em grande 

Proporção como filosofia de vida na sociedade ocidental, tendo como a bíblia sua 

referência de "lei divina". 

A própria bíblia descreve Deus não apenas por suas ações mas também 

com as características que conseguem delimitar a "imagem divina1'. Dentro desta 

expressão: Deus é amor. 

No sentido ágape, a palavra é utilizada para designar o amor 

misericordioso e devotado de Deus pelo ser humano. 0 amor de Deus e incondicional 

independentemente se a humanidade o merece OU não. Na0 Se baseia em carência, 

mas em abundância, sendo dado a todos indistintamente do seu mérito. Sendo 

modelo da caridade cristã, a palavra ágape era utilizada quando das refeições 

comunitárias que encerravam sempre com a comunhão.1g 

Além disso, Deus é visto como a fonte do amor, que 6 espelhado no ser 

humano e em seus relacionamentos amorosos, e a preocupação com este ser no 

cumprimento dos mandamentos visava a perpetuação da espécie humana. \' Amar a 

Deus com todo o teu cora~ão, mente e força e amar ao teu próximo como a ti mesmo1120 

Destaque a primeira epístola aos Coríntios, de São Paulo: 

l8 HELLERN, vi ao^ NOTAKER, Henry; GAARDER, Jostein. O livro das rellglões. 6' Edição. são 
pulo: Cia das Letras, 2001.pg.128; I 

HELLERN, Victor. NOTAKER, Henry; GAARDER, Jostein. O livro das religiões. 6a Edição. São 
Paulo: Cia das Letrásf 2001,~.144. destaque da obra na parábola que ilustra a compaixão de Deus 
pelo homem e seu amor: parábola do Filho Pródigo". 
20 

\ 

MARCOS, Novo Testamento. 12-31; 



'O amor é paciente, o amor é prestável, não é 
invejoso, não é arrogante nem orgulhoso, nada faz de inconveniente, 
não procura o seu próprio interesse, não se irrita nem guarda 
ressentimento. Não se alegra com a injustiça mas rejubila com a 
verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor 
jamais passará." 

Ratificando a expressão do amor de Deus, 3esus21 era chamado de rabi, 

sendo que seus ensinamentos eram divididos em quatro categorias diferentes: 

Pequenas máximas, diálogos com seus  discípulo^, discursos ou sermões e as 

parábolas. 

Um dos sermões de grande relevância ao tema 6 o "sermão da 

montanha" com características de ser rigoroso nas exigências éticas e de ser 

caridoso. A insistência era num amor incondicional a Deus e ao próximo, ampliando a 

abrangência dos velhos mandamentos, estendendo este sentimento ao "inimigo".22 

"ouvistes que foi dito: Olho por olho e dente por 
dente. Eu, porém, vos digo: não resístais ao homem mau; antes, 
àquele que te fere na face direita oferece-lhe também a esquerda; e 
àquele que pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também 
a veste; e se alguém te obriga a andar uma milha, caminha com ele 
duas. Dá ao que te pede e não voltes as costas ao que te pede 
emprestado" (Mateus 5/38-42) 

Ainda, a caridade como mandamento primeiro: "Amarás o teu próximo 

como a ti mesmo".23 Este amor não no sentido de sentimento, mas no sentido de 

1 compaixão, justiça, respeito e cuidado. 

"Quanto a nós, amemos, porque ele nos amou 
primeiro. Se alguém disser: Amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é 
um mentiroso: pois quem não arna çeu irmão, a quem vê, a Deus, a 
quem não vê, não poderá amar. E este o mandamento que dele 
recebemos: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão." 

2' "Possivelmente, Jesus tenha nascido no ano de 749 do calendário romano. A data 6 incerta diante 
da discrepância cronológica dos utilizados na época que traziam uma diferença de cinco 
anos. Era judeu e quando do seu naçcimento, o reino judaico estava sob o controle de um oficial do 
Império Romano. Foi profeta itinerante, baseando sua propagação nas escrituras judaicas, deixando 
claro a proposta de uma doutrina independente. Nos anos 29 ou 30 foi acusado de blasfêmia por um 
tribunal religioso judaico e sentenciado a morte por PÔnci0 Pilatos (um alto funcionário romano) 
atendendo aos, apelos dos judeus." HELLERN, Vidor; NOTAKER, Henry; ÇAARDER, Jostein. O livro 
das religiões. 6a Edição. são Paulo: Cia das Letras, 2001.pg.154; 
22 Ibidem, 159; , 

23 ~ateus, 7/12; \ 
24 

Primeira epístola de São João 4,19-21; 



1.1.1 Santo ~gostinho~~: 

Não que no intervalo existente entre Jesus e Santo Agostinho faltou 
discussão no tocante ao 'amorr1, porém objetivando relacionar OS mais significativos, 

é importante destaca-lo neste trabalho. 

Para Santo Agostinho, a essência do homem 6 o amor. O homem bom 

é aquele que ama: aquele que ama, ama aquilo que deve amar. 

'Quando o amor do homem volta-se para Deus 

(amando os homens e as coisas em função de Deus) , é charitas; 
quando, porém, volta-se para si mesmo, para o mundo e para as 
coisas do mundo, é cupiditas, .Amar a si mesmo e aos homens não 
segundo o juízo dos homens, mas segundo o juízo de Deus, significa 
amar do modo j ~ s t o . " ~  

Pelo afirmado, Agostinho afirma que a existência autêntica do homem 

está na capacidade de amar a si e ao outro pois O outro passa a ser um 

Prolongamento de si, sendo capaz a transformação em decorrência do respeito 

mútuo. 

"são seres humanos e eu os amo, não por serem 
animais, mas por serem humanos, isto é, pelo ato de terem almas 
racionais as quais eu amo mesmo nos ladrões. Pois posso amar a 
razão de alguém, embora de direito ter aversão àquele que usa mal 
aquilo que amo. De modo que mais amo os meus amigos, quanto 
melhor eles usam a alma racional, Ou quando desejam fazer bom uso 
dela .1r27 

25 '"Agostinho (354-430) é o mais importante dos Padres da Igreja. Seu itinerário espiritual e filosófico 
foi muito articulado: a mãe Mônica, pela sua firma e tenaz fé, e o bispo Ambrósio, que lhe ensinou o 
n-tétodo da exegese alegórico-filosófica da Bíblia, tiveram papel decisivo na sua conversão ao 
cristianismo. Sua formação cultural foi sobretudo de língua e inspiração latina, marcada quando muito 
pela retórica, disciplina que Agostinho ensinou na Africa e em Milão. 0s modelos culturais que sobre 
ele influíram foram as seguintes: Cícero, que o converteu a filosofia; o Maniqueísmo, que influenciou 
boa parte de sua vida, anterior à e também a posterior, enquanto e prolongada foi sua 
~olêmica antimaniqueísta; o pensamento neoplatônico (particularmente de Plotino e de Porfírio), que 
lhe acrescentou a dimensão do supra-sensível, além, naturalmente, da Bíblia e particularmente das 
artas de Paulo."REALE, Giovanni; ANTISERI, D4rio. História da Filosofia - Patrística e 
Escolástica Vol. 2.3a edição. São Paulo: P~u~us, 2007, pg.81; 
26 

REALE, Giovanni; ANTISERI, Dário. História da Filosofia - Patristica e Escolástica Vol. 2.3a 
?$i@o. São Paulo: Paulus, 2007, pg.100; \ 

AGOSTINHO, Santo. Solilóquios. Trad. Adaury Fiorotti. São Paulo: Paulus, 1998, pg.22; 



A mensagem agostiniana sobre o amor é resumida pela seguinte frase: 

Pondus meum, amor meus,28 

1.1.2 São Thomás de Aquino: 

Outro filósofo, teólogo e também religioso que discorreu sobre o 

"amor1', foi São Tomás de ~quino~'. 

'Santo Tomás é o representante máximo da 
Escolástica. Sua filosofia é considerada como preambulum fidei, ou 
seja, como preparação para a fé, mas exatamente por isso ela goza 
de autonomia própria. Além disso, a filosofia de Tomás tem uma 
função apologética, pois permite discutir com quem não aceita 
nenhuma fé1130 

Para ele, a filosofia tem sua autonomia mas não consegue esgotar todo 

0 conhecimento ou dizeres, necessitando sua integração com O que está contido na 

sacra doctrina, ou seja, a conexão com Deus, com 0 h ~ t ~ ~ e m  e com 0 mundo, 

Possibilitando a salvação eterna, item não esclarecido na filosofia.31 

\\A fé, portanto, melhora a razão assim como a 
teologia melhora a filosofia. A graça não suplanta, mas aperfeiçoa a 
natureza. E isso significa duas coisas: a) a teologia ratifica a filosofia, 
não a substitui, assim como a fé orienta a razão, não a elimina; b) a 
filosofia, como preembulum tidei , tem sua autonomia, porque é 
formulada com instrumentos e métodos não assimiláveis aos da 
teologia." 

Quanto ao amor, Tomás de Aquino afirmava ser algo próprio da 

Vontade sendo que esta vontade poder-se-ia dividir em três tipos: a natural, 

28 
'0 meu peso está no meu amof'; 

29 '\Tomás nasceu em Rocasecca em 1221. Apesar da hostilidade da família, entrou na ordem dos 
dominicanOs, e de 1248 a 1252 foi discípulo de Alberto Magno. A seguir ensinou em Paris e depois nas 
Principais universidades europeiaç (Colônia, Bolonha, Roma, Nápoles) conforme era costume dos 
dominianos. Morreu em 1274 no Mosteiro de Fossanova." REALE, Giovanni; ANTISERI, Dário. 
História da Filosofia - patrística e ~scolástica Vol. 2.3a edição. Sã0 Paulo: Paulus, 2007, 
~69.211; 
30 REALE, Giovanni; ANTISERI,' ~ár io.  ~istória da Filosofia - Patrística e ~sa>l6sti* VO~. 2.3' 

$i&. São Paulo: Paulus, 2007, pg.211; 
REALE, Gíovanni; ANTJÇERI, Dário. ~istória da Filosofia - Patrística e Escaibstica Vol. 2.3a 

edição. São Paulo: Paulus, 2007, pg.213; 



totahente isenta da influência da razão; a sensível, aquela que é assimilada pelos 

sentidos e também, neste aspecto da razão se cinge, e aquela vontade propriamente 

dita, pela apreensão ao que se quer, um apetite racional OU intelectivo. 

Exprime amor com dileção e caridade, mas não inversamente, sendo 

Sua concepção a essência central da vida de Deus, pois quando amamos, amamos a 

Deus.32 

Nos meados dos séculos XI e XII, a estrutura hierárquica da Igreja não 

Permitia a comunhão dos ideais evangélicos e sim a preocupação com a política, 

economia e os privilégios trazidos pelo cargo espiritual. 

Movimentos existiram em desacordo com este quadro a partir do século 

XII1, onde a ordem deveria ser a propugnação do ideal evangélico da pobreza, de se 

Praticar a humildade, de se rejeitar o fausto clero, a hierarquia e a riqueza dos 

monges, devendo o sustento ser em decorrência do próprio trabalho." 

Nesta realidade Francisco de Assis encabeça 0s movimentos populares 

de viver segundo o evangelho, rejeitando o fausto e sustentando-se pelo próprio 

trabalho. Além de superar os elementos negativos como a insubordinação h Igreja, a 

tristeza e o pes~imismo.~~ 

32 Ibidem; " "Boaventura de Bagnoregios (1182-1226), nome de batismo Giovanni Fidanza, teve como precursor 
Alexandre de Hales, orientando-o na filosofia platônico-agostiniana para das origem as premissas de 
Boaventura, então seu diçc;pulo. Alexandre de Hales tornou-se franciscano quando já era mestre- 
regente da cátedra de teologia de Paris e foi o iniciador da escola franciscana. Sua obra mais famosa 
foi: "Summa universae theologiaettl'. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dário. História da Filosofia - 
Patrí~tiça e Escolástica vol. 2 . p  edição. São Paulo: Pauius, 2007, pg.254; 
34 REALE, Giovanni; AN~SERI, ~ár io .  História da Filosofia - PatrístiCa e Escolástica Vol. 2.3a 
~di@o. São Paulo: Paulus, 2007, pg.253; 

REALE, Giovanni; AN~SERI, Dário. História da Filosofia ,- Patrística e Escoiástica Vol. 2.3a 
São Paulo: Paulus, 2007, pg.253 



Com relação ao amor, afirma ser a forma mais eficaz de se aproximar 

de Deus, a realização do homem estaria no amor A Cristo através de um quotidiano 

refletido em simplicidade e pobreza. 

Se 0s ditames defendidos por ele estavam na base evangélica, daí a 

importância da renúncia aos bens materiais por amor guardando similaridade com a 

vida de Cristo. Neste mister, discute-se se Cristo realmente foi pobre ou se sua 

renúncia restringia-se A propriedade privada, usufruindo da propriedade comum. 

Independentemente desta discussão fato foi que esta renúncia, para Francisco de 

Assis, era o caminho para a liberdade interior. Seus textos mais famosos foram: "De 

Pauperta te" e "apologia pauperum '! 36 

1.1.4 Bento XVI 

Frei Boaventura ~ l ~ ~ ~ e n b u r g ~ ~  - Papa Bento XVI, editou sua primeira 

encíclica intitulada 'Deus é amor".  irec cio nada não só aos bispos, presbíteros e 

diáconos, mas também todos os fiéis leigos sobre o amor cristão. 

A carta encíclica pode ser destacada neste trabalho diante do profundo 

debate sobre o "amor". Bento XVI inicia sua obra com a frase da I Carta de João, 

onde diz: 'Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus 

neleff. (I JO 4,16), afirmando com estas o centro da fé cristã, ratificando com o Livro 

do Levjtjico, o qual contém a notória frase: "Amarás a teu próximo com a ti mesmo". 

Traz sua obra em duas partes, sendo a primeira especulativa, quando 

acredita no amor de Deus ser gratuito ao homem e a realidade do amor humano, e 

uma segunda parte com carater mais concreto, tratando da prática eciesial do amor 

ao próximo. 

36 Ibidem; 
37 

KLOPPENBURG, Frei Boaventura. Encíclica do Papa Bento XVI sobre o amor cristã& 
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Na primeira, vislumbra o termo nas varias culturas e afirma o vasto 
conteúdo semântico, quais sejam: da pátria, profissão, amigos, trabalho, pais e 

filhos, irmão e famnia, ao prdxlmo e a Deus. Sendo que a 8nCícli~a refere-se a 
compreensão e prática do amor na Sagrada escritura e na tradiçgo da Igreja. 

Aborda sobre o amor do homem e da mulher, que se dá em corpo e 

alma, e da possibilidade deste amor ofuscar, porém Surge a questão: Todos OS tipos 

de amor se unificam, ou usamos uma palavra para indicar realidades diferentes? 

Além disso, discorre sobre as outras semânticas da palavra: Amor Eros e Philia:Eros 

vem da Grécia, o amor entre homem e mulher, um amor inebriante; Philia é o amor 

amizade: (Para João, o amor de Jesus e seus disc;pulos); 

É do papa a observação que o antigo teStament0 somente utiliza duas 

vezes a palavra Eras, sendo que o NOVO não mais utilizou. Agape foi privilegiada nas 
escritos neo-testamentários e ~ r o s  não mais, desta forma ficou a questão: O 

cristianismo destruiu a palavra Eros? 

Para responder, Eros é analisado no pré-cristianismo. Para os Gregos, 

uma subjugação da razão por uma loucura divina. Assim, o eros indicou degradação 

do homem, decorrendo uma conotação sensual, carecedora de purificação. Porém, 

deduz-se que não há rejeição de ~ros, mas a necessidade de amadurecimento, pois 

é unificação de corpo e alma. 

Se existir o amor Eros somente espiritual, haverá a perda de dignidade, 

ao passo que se for somente carnal, não haverá grandeza, destarte, a grandeza do 

homem somente se dará no amor Eros unificado. 

Hodiernamente, Bento XVI encontra respostas sobre estas questões, de 

duas maneiras, acreditando que o amor é uma realidade com distintas dimensões, 

ou a fé bíblica não constrói uma mundo paralelo Ou um mundo Contraposto ao 

fenômeno amor, mas aceita o homem por inteiro, intervindo na sua busca para 

purificá-la. 

Assim, a fé bíblica se manifesta em dois pontos, a imagem de Deus e 

do homem. I I 

\ 
\ 



- A imagem de Deus, na maioria das religiões, Ele é considerado único, 

e 0 Eras de Deus pelo homem, é totalmente agape, porque 6 gratuito e 

Perdão."Deus ama tanto o homem que, tendo-se feito Ele próprio homem, segue-o 

até a morte, deste modo, reconcilia justiça e amor" 

Pela visão bíblica, no tocante ao aspecto filosÓfi~0 e histórico religioso; 

"Deus é absolutamente a fonte originária de todo o 
ser, mas o princípio criador de todas as coisas - O Logos-, a razão 
primordial- é ao mesmo tempo, um amante com toda a paixão de um 
verdadeiro amor. Deste modo, o Eros é enobrecido ao máximo, mas 
simultaneamente tão purificado que se funde com o agape". 

- A imagem do homem 

Inicialmente esférico, segundo Platão, mas por sua soberba, foi dividido 

em dois por Zeus, e sempre ansiará pela sua metade. A ideia é que o homem 

Somente se completará na comunhão com o outro sexo, portanto, Eros está 

enraizado na natureza do homem, cabendo citar que a Bíblia relaciona Eros com o 

matrimônio, 

Pelo NOVO testamento e na afirmação de que Jesus Cristo é O amor 

encarnado de Deus, Deus vai atrás da ovelha perdida, que é o homem, sendo este o 

ponto de partida desta obra: 'Deus é amor". Jesus, na última ceia, já se entrega de 

corpo e sangue, na comunhão sacramental, que é muito mais do que se imagina, 

Pois esta tira o homem de si e o projeto para Deus, tornando-os um só corpo, 

fundido-os numa Única existência. 

O Papa conclui nesta primeira parte que, o amor é Divino, porque vem 

de Deus e nos une a Deus, e através desse processo unificador, transforma-nos em 

um Nós, que supera as nossas divisões e nos faz ser um só, até que no fim, Deus 

seja tudo em todos. 

Na segunda parte da encíciica é tratada a prática do amor pela igreja 

"cáritas". A fundamentação se dá conceituando a santíssima trindade: O Espírito 

Santo, por Deus e seu filho Jesus, formam a santíssima trindade, e o amor destes 

pelos seus irmãos na terra, conduzem i caridade. b Espírito também transforma a 



comunidade Eclesial, que se manifesta levando amor e evangelização, por meio de 

palavras e sacramentos, portanto amor é o serviço da Igreja. 

Na busca deste princípio eclesial, a igreja católica, em sua origem, criou 

um organismo chamado Sete homens, a Diaconia - o serviço do amor ao próximo 

de maneira ordenada- , como parte da estrutura fundamental da própria Igreja, e 

com a difusão da Igreja, a prática da caridade confirmou-se como um dos seus 

âmbitos essenciais. 

Em defesa deste objetivo, o pontífice Maior não Se olvidou dos 

Pensamentos de Marx, que afirmava que os pobres não precisam de caridade, mas 

sim de justiça. O que concorda em parte, Primeiramente porque considera que 

realmente a Igreja foi tomando conhecimento disto gradativamente e a partir do 

século XIX, por intermédio de novas religiosas, intensificaram O 

combate à pobreza que culminaram em 2004, no Compêndio da doutrha social da 

Igreja, pelo pontifício conselho "Justiça e Paz". 

Desta forma, aponta duas situações fundamentais na relação entre a 

caridade e a justiça social, quais sejam: 

a) A justa ordem da sociedade e do Estado é dever central da política. 

O Estado não pode impor religião, mas deve garantir a liberdade de 

todas as religiões, ao passo que a Igreja, como expressão social de fé, tem sua 

independência e age em prol da comunidade, devendo haver respeito e uma relação 

recíproca entre ambos. 

A Igreja não pode tomar a batalha política, mas não pode ficar à 

margem na luta pela justiça. 

b) O amor caritas será sempre necessário, mesmo na sociedade mais 

justa. 

O amor é indispensável. sempre existirá sofrimento, porquanto sempre 

haverá aqueles que precisam de amor, consolação e ajuda, e mesmo que não seja 

ajuda material possivelmente a espiritual pois o homem sempre terá necessidade de 

amor. 



Finalizando, o Sumo Pontífice conclui sua obra citando exemplos de 

caridade realizada pelos Santos e monges, assim como OS institutos religiosos e de 

forma~ão cristã, que exercitaram a caridade ao longo da história, e acima de todos, 

Maria, Mãe de Jesus; 

"Maria, Virgem mãe, mostra-nos o que é o amor e 
donde este tem a sua origem e recebe incessantemente a sua força. 
A ela confiamos a Igreja, a sua força. A Ela confiamos a Igreja , a sua 
missão ao serviço do amor: Santa Maria, Mãe de Deus, Vós destes ao 
mundo a luz verdadeira, Jesus, vosso Filho - Filho de Deus. 
Entregastes-vos completamente ao chamamento de Deus e assim 
Vos tornastes fonte da bondade que brota dlele. Mostrai-nos Jesus. 
Guia-nos para Ele. Ensinai-nos a conhecê-lo e amá-lo para podermos 
também nós tornar-nos capazes de verdadeiro amor e de ser fontes 
de água viva no meio de um mundo sequioso".38 

1.1.5 Razão e Fé 

A responsabilidade das religiões frente ao tema e sua contribuição de 

linguagem não podem ser desprezadas. Com0 se observa grande parte de 

movimentos religiosos atuais e antigos vêm ao encontro da preservação dos povos, 

da paz universal obtida através do amor ágape. Do respeito a ser dado ao próximo 

objetivando a busca da igualdade e liberdade, por que não dizer: justiça. 

Eduardo 6ittar3' discorre sobre esta proximidade da linguagem religiosa 

e a dos direitos humanos: 

'As religiões são expressão da forma comunicativa de 
ação, e por isso preservam sua força particular no fato de apelarem 
para a produção de condições de interação privilegiadas do ponto de 
vista comunicativo. A genuína interlocução religiosa pressupõe 
convencimento. Ao abordar esse tópico, é Habermas que afirma que 
",,.a força retórica da fala religiosa continua exercendo o seu direito, 
enquanto não tivermos encontrado uma linguagem mais convincente 

38 KLOPPENBURG, ' Frei Boaventura. Enciclics do Papa Bento )<VI Sobe O amor cri~tá0. 
5.12.2005. que todo o alegado neste subitem fora destacado da encíclica papal; 
39 BTTrAR, Eauardo C.B. O Direito na p6s Modernidade. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2o091 Pg,468. 



para as experiências e inovações nela con~ervadas.~~" Daí a 
continuidade de sua importância, não absorvida completamente nem 
pela força das explicações científicas e nem pela profunda 
emergência da ratio tecnológica." 

Independentemente da roupagem, a religião tem atuado na proteção 

dos direitos humanos e, por óbvio, sido fonte para proposições jurídicas, que só 

fazem ratificar a ética intrinseca ao ser humano. 

Almejar um direito racional que da religião pretenda se desvincular 

totalmente é levar o direito ao patamar diverso de se buscar a justiça. 

"Atualmente, percebe-se, com clareza, que, mais do 
que simplesmente adaptadas entre si, as linguagens da religião e dos 
direitos humanos se tornaram linguagens complementares, 
especialmente quando se trata da convergência da luta a favor de 
questões de justiça social. Por isso, constata-se que o discurso 
religioso não é incompatível com o discurso dos direitos h~rnanos."~ 

Este entendimento é reforçado pelas palavras de Goffredo Telles 3r4', 

que aponta 0 Direito como disciplina da convivência humana e também, vê neste 

mandamento "0 princípio de base da ordem jurídica, pois é O e10 tácito da comunhão 

humana, realçando que o amor ao próximo sustenta o respeito ao 

Também ratificado por Lafayette ponoli* na defesa do bem comum e não do 

individual: 

'0 que se espera da humanidade? Qual o caminho a 
seguir? Que ela tenha estruturas sociais, instituições e leis dignas, 
inspiradas no espírito de amizade fraterna, e que oriente cada vez 
mais vertiginosamente as energias da vida social para uma 
concepção de amor. Uma nova sociedade, baseada em valores 
fraternos, teria o amor como princípio dinâmico essencial. A 
sociedade é composta de pessoas humanas e tem como fim o bem 
coletivo. Esse bem comum não significa simplesmente o bem 
individual, mas o empenho de cada um na realização da vida social 
dos demais, das outras pessoas. O bem comum de um ser humano 

a ~ ~ ~ ~ ~ ~ A S ,  Jurgen, Penmmento p&s-metafisico.Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996, w.61; 
41 B~TAR, Eduardo c.9 O Direito na Pós Modernidade. 2. Ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2009, pg.469; 
4 VEELLES ,R, Goffredo. ~ ~ i ~ i ~ & o  na Ciência do ~ i r e i t i .  X. ed.? São Paulo, 2001, 382-384. -- 
fi3 

DOLINGER, Jacob. Direito é Amor. l.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, prefácio. 
44 POZZO~, Lafayet-e, A imporencia do humanismo de Maritain na formação do mediador 
familiar. Revista ~otaç y Documentos. Caracas, n.63-64,2002, , pg.154-165; 



está na realização do bem comum de outro ser humano: aqui o 
verdadeiro sentido do bem comum de uma h~manidade."~ 

O prefácio citado faz parte da obra de Jacob Dolinger - Direito e amor, 

que dentre outras afirmações declina sobre a força do amor, como a capacidade de 

alterar a natureza do ser humano, transformando-o em outro alguém, em um poder 

capaz de transcender em todas as manifestações, citando inclusive Freud - 
"Psicologia de Grupo e Análise do Ego" quando este sentimento é capaz de agir 

com0 fator civilizador, na transformação do egoísmo em altruísmo, não só na esfera 

individual mas na esfera coletiva: a humanidade.46 

"Omnia vincit amor - O amor tudo conquista - já 
proclamava Virgílio, e foi Platão quem em seu "banquete1', contendo 
o debate entre a Filosofia, a Comédia e a Tragédia sobre o amor, 
demonstrou a força do amor, a invencibilidade do exército que fosse 
formado de pessoas que se amam.'"' 

Rizzatto Nunes não fica atrás. Em suas afirmações reforça o alegado, o 

da moralidade cristã e também citando o gênio da física, Albert Einstein na mesma 

conjectura, de que a religião e a ciência não sã0 forças que Se repulsam, mas sim 

forças que se auxiliam. 

O autor defende que o princípio universal é Uma força religiosa que liga 

o ser humano ao que é divino:48 

'e, nessa linha de pensamento, temos de colocar, 
então, que, ao menos no Ocidente - que é o que nos interessa - , o 
fundamento último e primeiro de toda moralidade é cristão. E, por 
isso, não se trata nem se trataria de afirmar valores relativos, mas 
sim de apontar, desde logo, isto é, Jesus Cristo, o abso~uto.~"~ 

Com relação à Albert Einstein, Riuatto ratifica que o cientista dizia que 

OS mais elevados princípios e aspirações das pessoas do mundo contemporâneo 

eram fornecidos pela tradição judaico-cristã. 

45 Destacado do artigo: ANGELUCI, Cleber Affonso. Valor Jurídico do Afeto nas Relações do 
Direito de Família. Marília: UNIVEM, 2006; 
46 Eduardo C,B, O Direito na pós ~odernidade, 2 O  Edição, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2009. passin; 
47 Ibidem.pg.4; 
48 NUNEs, RinaRo, O princípio Constitucional da Dignidade da Petma Humana dout'rina e 
JIJrisprudência, 30 Edição, São Paula:Editora Saraiva, 2010, pg. 20; 
49 NUNES, RizzaRo, O prinGpio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana,doutrina e 
Jurisprudência, 30 Edição, são Paulo:Editora Saraiva, 2010, pg. 21; 



"A ciência, considerada como corpo completo de 
conhecimento, é o mais impessoal das obras humanas; mas, se 
considerada como projeto que se realiza progressivamente, é tão 
objetiva e psicologicamente condicionada quanto qualquer outro 
empreendimento humano160 

Não para por aí o gênio cientista, por "subjetividade" entende-se 

ultrapessoal, oriundo de um ato de fé que proporciona um método construído para 

referência dos princípios fundamentais: ' princípios absolutos que descrevessem uma 

ordem harmoniosa no universo" Uma ciência simuilawN'm?nte cósmico-religiosa e 

elegante, com poucos enunciados fundamentais.51"~ã~ POSSO conceber um cientista 

autêntico que não tenha uma fé profunda. Pode-se resumir a situação na seguinte 

imagem: sem a religião a ciência é manca; sem a ciência a religião 6 cega."2 

O conflito entre ciência e religião sempre foi palco de grandes 

discussões, mais sob o codinome de "razão e fé": 

O conflito entre razão e fé não resulta de acontecimentos da época 

contemporânea, na verdade manifestaram-se desde muito cedo, nos primórdios da 

Grécia Antiga, nas críticas de Heráclito, ~itágoras e XenÓfanes. Condenações em 

nome da fé já existiam, tendo Anaxágoras fugido Para evitar condenação pública, 

Por inventar um novo Deus, e na mesma linha, sócrates culpado de impiedade e de 

corrupção de juventude, fora condenado h n ~ o r t e ~ ~ ~  

Na Renascença, Giordano 6runos4 foi condenado h fogueira e Galileu, 

na época moderna, desdizer o que havia afirmado em termos de mecânica clássica. 

Vindo em contrapartida a esta fé cega, a filosofia ocupou-se dos pontos 

de vista logos e não do mflhos, despojando 0s mistérios e transformando em 

conceitos e teorias. 55 

50 Apud Pierre Thuillier, Ciência e O caso Einstein, Einstein por ele mesmo, 
P-129. ibidem pg.22; 
51 NUNES, Rizzatto, O principio constitucional da Dignidade da Pessoa Humana doutrina e 
Jurisprudência, 30 Edição, são paulo:Editora Saraiva, 2010, pg. 23; 

Pierre Thujllier, Ciência e subjetividade: O EaSo Einsteint Einstei,n por ele mesmot pg.134. 
ibidem pg.23; 
53 

CHAUI, Marile~, Convite Filosofia; Editora Ática, São Paulo, 2011, passin; 
54 Penqamento do filósofo: "0 uno é a forma e matéria, figura da,natureza inteira, operando no seu 
interiorf> 



"No entanto, apesar da teologia e das doutrinas, certas 
crenças religiosas jamais poderão ser transformadas em teses e 
demonstrações racionais sem serem destruidas. Não há como provar 
racionalmente que Jeová falou a Moisés, no monte Sinai. Não há 
como provar racionalmente a virgindade de Maria, a encarnação do 
Filho de Deus, a Santíssima Trindade, a Eucaristia. São verdades da 
fé e, como tais, mistérios. Estes são verdades inquestionáveis, isto é, 
dogmas. Eis porque o apóstolo Paulo declarou que 'A fé é um 
escândalo para a razão" (é misteriosa e incompreensível) e que 'a 
razão é um escândalo para fé" (soberba e orgulhosa, querendo 
entender o inc~m~reensível)."~ 

Parafraseando a autora, as dificuldades desta relação ocuparam os 

medievais, os modernos e nossos contemporâneos, parecendo insolúveis, de um lado 

a religião acusando a filosofia e a ciência de heresia e ateísmo e ambas acusando a 

religião de dogmatismo, superstição, atraso e intolerância. 

Talvez se houvesse uma separação do joio e do trigo, os pontos fortes 

de cada uma para somar e não cindir, teríamos um resultado eficaz na luta pela 

injustiça, pois na "guerra" sobra destruição, falta "respeito e cuidado", falta amor ... ! 
"Nessa medida, a religião perde seu caráter estrutural 

para a sociedade, e o desaparecimento do místico e do metafísico 
deixa lugar para a racionalização do mundo da vida. Isso não 
significará, ao longo da história da humanidade, um avanço 
significativo do ateísmo, mas significará sem dúvida alguma 
privatização da fé. E isso especialmente em face da dinâmica 
segunda a qual, a partir da modernidade, as diversas esferas de 
ação, bem como os subsistemas sociais, haverão de ganhar um 
alento específico de diferenciação no âmbito de suas esferas de 
atuação; nessa medida, O direito perde o seu caráter de preservação 
do divino, Lex humana com0 mimese da Lex eterna, e se torna 
tecnologia de Estado, burocratizando-se com a ascensão de uma 
nova forma de legitimação, do exercício do poder fundada na 
legalidade e na impessoalidade; a moral perde seu fundamento 
metafísico e caminha em direção à destradicionalização, o que causa 
a sensação de perda de referenciais estruturantes da solidariedade 
pré-moderna; a religião por sua vez, é redimensinada para o foro 
privado; a economia ganha foros de forma de troca capitalista, e, na 

55 \\ Para a alma religiosa, há um Deus, para a filosofia, 6 preciso provar a existência da 
divindadepara a alma piedosa, Deus é um ente perfeito, bom e misericordioso, mas justo, 
punindo 0s maus e recompensando os bons. Para a filosofia, Deus é uma substância infinita, 
mas é preciso provar que sua essência é constituída por um intelecto onisciente e uma 
Vontade onipotente" CH~U, ~arilena, Convite à Filosofia; Editora Ática, São Paulo, 2011, pg 
332; 
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base desse sistema, opera-se a instrumentalização crescente da 
natureza e da sociedade. Para o espírito de tutela religiosa da vida, a 
diferenciação representa um golpe fatal à sua capacidade de 
determinação existencial mundana, e isso porque, com a 
"...diferenciação funcional dos subsistemas da sociedade, a vida das 
comunidades religiosas se separa também de seu entorno social."' 

1.2 Amor e Filosofia: 

Não é uma divisão coerente separar 0 amor no sentido filosófico do 

religioso, pois muitos "pensadores" fazem parte ou foram infi uenciados uns pelos 

outros. Mas excetuando-se aqueles com um viés totalmente religioso, não podemos 

deixar de trazer a concepção do amor por Platão (amor ao bem e a beleza), Plotino 

(com0 desejo inesgotável), Marsili0 Ficino (o amor 6 furor divino) entre outros. 

A começar pela própria conotação da filosofia antiga, significa "amor 
de já constamos que o amor e a existência OU não de Deus, foram e 

são pontos discutidos nesta ciência. Almejar um direito contemporâneo que não 

considere a importância filosófica e esqueça suas origens 6 continuar no caminho da 

"fo~silidade", e do direito enquanto produto capitalista. 

57 Bittar, Eduardo c.B., O direito na pós-Modernidade, Forense Universitária, 2O edição atualizada 
e ampliada, FU; 2009 pg. 450 e 451; 

"conforme a tradição, o criador do termo 'mo-s0fiâ1 foi Pitágoras, O qW, embora não sendo 
historicamente seguro, é no entanto verossímil. O termo certamente foi cunhado por um espírito 
religioso, que pressuponha ser possível só aos deuses uma 'sofia' (sabedoria), OU seja, a posse certa e 
to~ãl do verdadeiro, enquanto reservava ao homem apenas uma tendência Sofia, uma contínua 
aproximação do verdadeiro, um amor ao saber nunca totalmente saciado - de onde, justamente, o 
nome 'filo-sofia: ou seja, \qmor pela sabedoria'. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. Vistória da 
Filosofia - filosofia pagã e antiga. Vol. 1.5a edição. São Paulo: Paulus, 201 1, pg. 11; 
59 Platão nasceu em Atenas, em, 4281427 a.C. Seu nome era Aristocles, sendo Platao apelido pelo seu 
vigor físico. Foi, inidalmente, discípulo de Crátilo, seguidor de Heráclito e, na sequência, tornou-se 
discipulo de Socrátes quando tinha perto dos seus vinte anos. De Platã0 temos 36 diálogos, 



'É um tanto longo de explicar, disse ela; todavia, eu te 
direi. Quando nasceu Afrodite, banqueteavam-se os deuses, e entre 
os demais se encontrava também o filho de Prudência, Recurso. 
Depois que acabaram de jantar, veio para esmolar do festim a 
Pobreza, e ficou pela porta. Ora, Recurso, embriagado com o néctar - 
pois vinho ainda não havia - penetrou 0 jardim de Zeus e, pesado, 
adormeceu. Pobreza então, tramando em sua falta de recurso 
engendrar um filho de Recurso, deita-se ao seu lado e pronto 
concebe o Amor. Eis por que ficou companheiro e servo de Afrodite o 
Amor, gerado em seu natalício, ao mesmo tempo que por natureza 
amante do belo, porque também Afrodite é bela. E por ser filho o 
Amor de Recurso e de Pobreza foi esta a condição em que ele ficou. 
Primeiramente ele é sempre pobre, e longe está de ser delicado e 
belo, como a maioria imagina, mas é duro, seco, descalço e sem lar, 
sempre por terra e sem forro, deitando-se ao desabrigo, às portas e 
nos caminhos, porque tem a natureza da mãe, sempre convivendo 
com a precisão. Segundo o pai, porém, ele é insidioso com o que é 
belo e bom, e corajoso, decidido e enérgico, caçador terrível, sempre 
a tecer maquinações, ávido de sabedoria e cheio ele recursos, a 
filosofar por toda a vida, terrível mago, feiticeiro, sofista: e nem 
imortal é a sua natureza nem mortal, e no mesmo dia ora ele 
germina e vive, quando enriquece; ora morre e de novo ressuscita, 
graças à natureza do pai; e o que consegue sempre lhe escapa, de 
modo que nem empobrece o Amor nem enriquece, assim como 
também está no meio da sabedoria e da ignorância. Eis com efeito o 
que se dá. Nenhum deus filosofa OU deseja ser sábio - pois já é -, 
assim como se alguém mais é sábio, não filosofa. Nem também os 
ignorantes fiIosofam ou desejam ser sábios; pois é nisso mesmo que 
está o difícil da ignorância, no Pensar, quem não é um homem 
distinto e gentil, nem inteligente, que lhe basta assim. Não deseja 
portanto quem não imagina ser deficiente naquilo que não pensa lhe 
ser preciso. ''O 

Para Platão, beleza se liga ao terna do Eros e do amor, que é a força 

existente entre o sensível e o suprassensível, dando asas e levando aos vários graus 

da beleza. O belo é o que é bom na visão grega.61 

Em sua análise, o amor não é nem belo e nem bom, mas a busca de 

ambas coisas. Também não é Deus (porque Deus é sempre belo e bom) nem 

homem. Também não é nem mortal ou imortal. Está mais para aquele ser 

demoníaco entre o homem e ~ e u s . ~ ~  

- - 

Subdivididos em tetralogiaç. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dário. História da Filosofia - filosofia 
Pagã e antiga. vol. 1.p edição. ção ~auio: Paulus, 2011, pg.132; 
60 P l a ~ o ,  "0 banquete" . file: ///~./site/livros-gratis/o-banquete,htm. 28.06.2001, 12:58. Pg.21 e 
22; 
61 

REALE, 'Giovanni; ANTISERI, Dário. História da Filosofia - filosofia pagã e antiga. Vol. 1.5a 
edição. São Pauto: Paulus, 2011, pg.150; 
62 

\ 

Ibidem; 



Afirma, ainda, que a denominação dada pelos h~f r~ens  Para 0 amor, 

não representa uma pequena parte dele pois o amor verdadeiro consiste na busca do 

belo, do bem, da sabedoria, da felicidade, da imortalidade, do Absoluto. O 

verdadeiro amante é aquele que percorre este caminho da "busca" até chegar no 

ápice da visão do belo.63 

Divide o amor em graus: 

a) O grau mais baixo da escala do amor é o físico, que 

resume-se no desejos de se possuir um corpo belo para gerar outro corpo 

belo; 

b)Na sequência, o grau dos amantes, aqueles que 

demonstram a fecundidade com relação 6s Suas almas: amantes das 

justiças e das leis, das ciências puros; 

c) No ápice da escala do amor, encontra-se a visão do belo 
64 65 absoluto. , 

\\E a ti eu te deixarei agora; mas o discurso que sobre 
o Amor eu ouvi um dia, de uma mulher de Mantinéia, Diotima, que 
nesse assunto era entendida e em muitos outros - foi ela que uma 
vez, porque os atenienses ofereceram sacrificios para conjurar a 
peste, fez por dez anos recuar a doença, e era ela que me instruía 
nas questões de amor - o discurso então que me fez aquela mulher 
eu tentarei repetir-vos, a partir do que foi admitido por mim e por 
Agatão, com meus próprios recursos e como eu puder. É de fato 
preciso, Agatão, como tu indicaste, primeiro discorrer sobre o próprio 
Amor, quem é ele e qual a sua natureza e depois sobre as suas 
obras. Parece-me então que 0 mais fácil 6 proceder como outrora a 
estrangeira, que discorria interrogando-me, pois também eu quase 
que lhe dizia outras tantas coisas tais quais agora me diz Agatão, que 
era o Amor um grande deus, e era do que é belo; e ela me refutava, 
exatamente com estas palavras, com que eu estou refutando a este, 
que nem era belo segundo minha palavra, nem bom,"6 

63 Ibidem; 
64 

65 
Ibidem; 
"amizade: Para PlaGo a amizade, de um lado, distingue-se do Eros, porque nela prevalece o 

elemento racional e ausente o passional; mas, de outro lado, liga-se ao Eros, porque 
ela também vai em busca de algo que falta ao homem, e que lhe e necessário. E isso e o Bem, que, 
portanto, pode-se considerar como "Primeirp em f~nÇã0 do qual toda coisa particular é 
amiga. Com o amigo, o homem quer alcançar o Primeiro amigo." REALE, Giovanni; ANTISERI, 
Dário. História da Filosofia - filosofia pagã e antiga. Vol. 1.5a edição. Sã0 Paulo: Paulus, 2011, 
pás. 150 
66 
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Piatão, ' 0  banquete" . file: ///~./site/livros-gratislo-banquete. htm. 28.06.2001, 12:58. Pg.20; 



Plotino articulava a realidade sob três hipóteses: o Uno, a 

inteligência/espírito, e a Alma. 

Por uno entendemos o supremo e se ele existe, existe porque é aquilo 

que é:68 

"para sermos precisos, 0 Uno tem duas atividades: - 
uma chamada atividade do Uno, que lhe permite subsistir; - outra, 
chamada atividade a partir do Uno, que faz com que do Uno derivem 
todas as coisas. E çe a primeira 6 atividade livre, a segunda é 
necessária, como é necessário que, uma vez acesa a chama, desta 
derive o calor. ~e um ponto de vista metafísico, poderemos dizer que 
o Uno deve gerar as outras hipóstase para realizar toda a sua 
potência infinita." 

Do Uno deriva o espírito, que atua pelo pensamento com duas 

consequências: o espírito ou inteligência é qualificado como ser e em segundo 

momento, sendo pensamento nasce a dualidade: "pensamento" e "pensad~".~~ 

A partir do Uno temos o pensamento que se torna "Espírito" e temos a 

criação que se torna "alma", um decorrendo do outro, 0 espírito do uno e a alma do 

espírito. Quanto mais afastada a alma estiver do Uno, mais perderá seu unidade. Sua 

função é a vida ao cosmo, dividida entre O mundo material e imaterial, ela se 

encontra em tudo.70 O mundo físico é a forma criada petas almas. Na sequência das 

derivações vem Deus, depois a inteligência e por último a aima. 

Ainda conceitua consciência, sendo a capacidade que temos de 

encontrar a verdade dentro de si, e dentro destas verdades encontramos Deus. A 

Partir do conhecimento, purificamos nossas virtudes: inteligência, sabedoria, 

6767 "Amônio Sacas fundou a Escola ~eoplatÔnica de Alexandria. Entre seus discípulos sobressai 
Plotino (205-270 a,c), o último dos grandes pensadores gregos que, com um imponente sistema, se 
coloca., em certa medida, no mesmo plano de Platão e Aristóteles." 67 REALE, Giovanni; ANTISERI, 
Dário. História da Filgsofia - filosofia pagã e antiga. Vol. 1.5a edição. São Pqulo: Paulus, 2011, 
~á9.355; 
68 

Ibidem, 356; 
69 Ibidem; 

Ibidem; 
\ 

\ 





certo modo ela própria produz. A alma é o centro da natureza, é o nó 
e a cópula do mundo.ff75 

c) O repensamento em sendo crítico cristão do amor platônico: 

'O amor na sua mais alta manifestação coincide com a 
reintegração do homem empírico com sua metaempírica ideia de 
Deus: esta reintegração é possível através da progressiva ascensão 
na escala de amor, e portanto é uma espécie de "endeu~amento~~, 
um tornar-se eterno no Eterno. A teoria do 'amor platônico" teve 
larga difusão na Itália (Pico, Bembo, Castiglione) e também na 
  rança .ff76 

d) a importância da magia "natural" 

"Ficino não hesitou em Se prochmar "magor1, seguidor 
porém não da magia profana, fundada sobre O culto dos demônios, e 
sim da magia natural, que liga as coisas celestes às terrenas. A magia 
natural implica a animação universal das coisas, e age por meio do 
"e~pírito~~, a substância natural sutilissima que permeia todos os 
corpos; particularmente, ela predispõe O "espírito" do homem a 
receber o mais possível o "espírito" do mundo. E em tudo isso Ficino 
não via nada de contrário ao Cristianismo: o próprio Cristo, em 
alguns casos, fora um curador."' 

Com relação a sua concepção de "amor", Ficino o coincide com a 

reintegração de homem empírico a meta-empírico. Quanto maior a escala do amor e 

sua ascensão, maior a ideia de Deus e de Se fazer eterno. 

"certamente - escreve Ficino no comentário ao 
Banquete - aqui estamos divididos e truncados, mas depois, ligados 
pelo Amor à nossa Ideia, voltaremos a ser íntegros, de modo que 
parecerá que nós primeiro amamos a Deus nas coisas para depois 
amar as coisas nele e que nós h ~ ~ r a m o s  as coisas de Deus sobretudo 
para nos recuperarmos - e/ amando Deus, amamos a nós 
mesmos. r3879 

75 Ibidem; 
76 Ibidem; 
77 Ibidem; 
78 REALE, Giovanni; AN~SEN, Dário. História da Filosofia - do humanismo a Descartes Vol. 
a 3 a  edição. São Paulo: Paulus, 2009, rn.41; 

A obra: Alteração de Lourenço de Medici, apresenta a divulgação desta doutrina do amor onde 
Pressupõe que amando a Deus nós elevamos e que nossa alma "amando Se Converte em Deus, e ,  
Sobre o Deus visto se dilatao. SIEALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. ~istória da Filosofia - do 
humanismo a Descartes vol. 3.3a edição. Sã0 Paulo: Paulus, 2009, pg.41; 



1.2.4. Benedito ~ ~ i n o z a * '  

Spinoza foi o autor da formulação mais radical do monismo imanentista 

e Panteísta. Seu primeiro trabalho foi "Breve tratado sobre Deus, sobre o homem e 

sua felicidadeff (1660)~ entre outros de grande Sucesso com0 "éthical' (1661) 

publicado postumamente em 1 6 7 7 . ~ ~  

Interpretava paixões, vícios e as loucuras realizadas pelos seres 
humanos como um procedimento geométrico, derivando de teoremas relativos. Da 

mesma forma como a ordem da natureza pode ser explicada, o homem não foge a 

regra, devendo ser explicado e compreendido através de suas manifesta~ões.~~ 

Por "amor" entendia ser originado de uma paixão que favorecia 

Positivamente seguida de uma alegria interna e de uma razão externa: 

"Spinoza entende as paixões como resultantes da 
tendência (conatus) a perseverar no próprio ser por duração 
indefinida, tendência que 6 acompanhada pela consciência, ou seja, 
pela respectiva ideia . Quando a tendência refere-se apenas à mente, 
chama-se vontade; quando se refere também ao corpo, chama-se 
apetite. Aquilo que favorece positivamente a tendência a perseverar 
no próprio ser e a incrementa chama-se alegria; ao contrário chama- 
se dor, E dessas duas paixões basilares brotam todas as outras. Em 
particular chamamos de "amor" a sensação de alegria acompanhada 
da ideia de uma causa externa suposta Como razão para essa alegria, 
e chamamos de "ódio" a sensação de dor acompanhada da ideia de 
uma causa externa considerada como causa dela.ld3 

80r\ Baruch dlEçpinoza nasceu em Amsterdam em 1632, de Uma família de hebreus espanhóis que se 

refugiram na Holanda para escapar das perseguiçÓe~ da Inquisição. Aprendeu hebraico, leu a fundo a 
Bíblia e o talmude, estudou latim e ciências, e em 1656 tornou evidente a inconciliabilidade de seu 
Pensamento com o credo da religião hebraica: spinoza foi excomungado e expulso da Sinagoga, e foi 
abandonado por amigos hebreus e parentes. Transferiu-se para diversas aldeias, onde compôs suas 
obras mais importantes. Em 1673 recusou uma cátedra universitária em Heidelberg, que lhe fora 
oferecida pelo Eleitor do Palatinado. Morreu de tuberculose em 1677." REALE, Giovanni; ANTISERI, 
Dário. História da Filosofia - De Spinoza a Kant. Vol. 6.3a edição. %O Paulo: Paulus, 2009. 
Pg.ll; 
81 REALE, Giovanni; AN~SEW,  Dário. História da Filosofia - De Spinoza a Kant. Vol. 6 . 3  
Zição. São Paulq: Paulus, 2009, pg.12 e 13; I 

REALE, Giovanni; ANTISE~, Dário. História da Filosofia - De Spinoza a Kant. Vol. 6.3a 
8;diFão. São Paulo: Pauius, 2009.pg.26; 

REALE, Giovanni; ANTIÇEW, Dário. História da Filosofia - De ,Spinoza a Kant. Vol. 6.3a 
edição. São Paulo: paulus, 2009.pg.26; 



Asseverava, também, que a intuição intelectiva pertencia a uma forma 

de conhecimento dentre outras, consistindo que todas as coisas são procedentes de 

Deus, inclusive esse saber "de si mesmo" enquanto procedência de Deus. O 

conhecimento, ou melhor, esta compreensão que Deus 6 a causa de tudo, leva-nos a 

ver alegria em tudo e consequentemente tudo produz amor a Deus. Definia como 

"amor Dei intellectualis'! 84 

"o amor intelectual da mente por Deus é o próprio 
amor de Deus, com o qual Deus ama a si mesmo, não enquanto 
infinito, mas enquanto pode ser explicado mediante a essência da 
mente humana, considerada sob a espécie da eternidade. Ou seja, o 
amor inteledual da mente por Deus é Uma parte do amor infinito 
com o qual ~ e u s  ama a si mesmo." 

Ainda, entendia este amor como o amor intelectual de Deus como 

Predecessor de todas as coisas e a alegria oriunda desta aceitação, e da aceitação 

que tudo o que acontece depende de uma necessidade divina.85 

Im2.5 Friedrich Daniel Ernst schleierrnachera6 

Schleiermacher interpretou religião de uma forma romântica, como 

intuição e sentimento, não necessariamente especificando este sentimento como 

amor. A princípio via todas elas de igual forma, ~6 vindo a prestigiar o cristianismo 

84 REALE, Giovanni; AN~SERI, Dário. História da Filosofia - De Spinoza a Kant. Vol. 6.3a 
edição. São Paulo: Paulus, 2009.pg.28; 
85 REALE, Giovanni; ANTISE~, Dário. ~istória da Filosofia - De SpinoZa a Kant. Vol. 6.3a 
edição. São Paulo: Paulus, 2009.pg.28; 

Nasceu na Breslávia no ano de 1768. Em 1797, em Berlim, conheceu F.Schlegel e uniu-se ao círculo 
dos românticos, colaborando com o "Athenaeum". P~~teri~rmente, ensinou em Halles e, a partir de 
1810, na Universidade de Berlim. AS obras que lhe deram maior notoriedade foram Os "Discursos 
sobre a religiãon (1799) e 0s \ \ ~ ~ ~ ó l o g o S "  (1800). Em 1822, publicou "Doutrina e fé", que tem 
importância, sobretudo em relaçao à teologia dogmática protestante. Entre 1804 e 1828 traduziu os 
diálogos de Platão. postumamente, foram publicadas suas aulas relativas a Dialética, a Etica e a 

1 Estética, além de outros temas, entre os quais reveste-ge de particular importância a "Hermenêutica", 
na qual se revela precursor, são três as razões pelas quais Schleiermacher deve ser recordado: 1)por 

' Sua interpretação romântica da 2) pelo grande relançamento de Platão; 3) por algumas ideias 
antecipadoras de sua n~ermenêutica". REALE, Gjovanni; ANTISERI, Dário. História da Filosofia - 
do romantismo ao empiriocriticism~. Vol. 5.2a edição. São Paulo: Paulus, 2007, pg.20; 



mais tarde, vendo em Jesus um mediador e redentor, características estas negadas 

por ele anteri~rmente.~~ 

Via na religião, a ligação do homem com a totalidade e esta totalidade 

se relacionava com a metafísica e a moral. Para ele este caráter interdisciplinar só 

agravou os equívocos trazidos para a religião com a quantidade de ideias filosóficas e 

morais. Pois religião é intuição e sentimento do infinito, que distingue tanto da 

metafísica como da ética.88 

'não aspira a conhecer e a explicar o universo em sua 
natureza, como a metafísica, nem aspira a continuar seu 
desenvolvimento e aperfeiçoa-lo através da liberdade e da vontade 
divina do homem, como a moral. Sua essência não está no 
pensamento nem na ação, e sim na intuição e no sentimento. Ela 
aspira a intuir o universo; quer ficar contemplando-o piedosamente 
em suas manifestações e ações originais; quer fazer-se penetrar e 
preencher por suas influências imediatas, com passividade infantil. 
Assim, ela se opõe a ambas em tudo 0 que constitui sua essência e 
em tudo o que caracteriza seus efeitos. Em todo o universo, elas não 
veem nada mais além do que O homem no centro de toda relação, 
como condição de todo ser e causa de todo devir; esta, porém tende 
a ver no homem, não menos que em todas as outras coisas 
particulares e finitas, o infinito, a imagem, a marca, a expressão do 
infinito".89 

1.2.6 Friedrich ~ i e t z s c h e ~ ~  

87 REAL€, Giovanni; ANTISEW, Dário. História da Filosofia - do ~0mantism0 ao 
empiriocriticismo. Vol. 5.p edição. São Paulo: PaUlUs, 2007, pg.21; 

Ibidem; 
89 Ibidem; 
gh~rítico irnpiedo~o do passado e profeta 'inatuai' do futuro, dessacralizador dos valores tradicionais e 
PrOpugnador do homem que ainda está por vir, Friedrich Nietzsche (1844-1900) é um pensador cuja 
obra deixou marca decisiva, fasciqado pela literatura de Schopenhauer, vê a vida como irracioyialidade 
Cruel e cega, destruição e dor. E pensa que apenas a arte possa oferecer ao indivíduo força e 
Capacidade para enfrentar a dor darvida, fazendo-o dizer sim a vida." REALE, Giovanni; ANTISERI, 
Dário. História da Filosof@ - de Nietzsche à Escola de Frankfurt. V01.6 .za ediç40. São Paulo: 
Paulus, 2008, pg. 11; 



Para Niehsche, o niilismogl é a "consequência necessária do 

cristianismo, da moral e do conceito de verdade da onde na falta de uma 

máscara, fica o nada absoluto, o abismo. 

O estado psicológico deste nada é a busca de um sentido que para o 

autor pode ser o fortalecimento de um valor moral (amor, harmonia nas relações, 

felicidade, etc.). ISSO decorre da desilusão que se encontra O homem, das mentiras 

ouvidas nos vários milênios, dos valores que na verdade são desvalores, não há 

nenhuma ordem cósmica. 

Mesmo assim, existe a vontade, de se aceitar e de Se repetir - o eterno 

retorno: "todas as coisas retomam eternamente e nós Com elas; nós Já existimos 

eternas vezes e todas as coisas conosco"3, sem a C O ~ V ~ C Ç ~ O  religiosa ou hegeliana 

do progresso. 

E desta aceitação de si e do eterno retorno, Nietzsche denomina 

doutrina cosmológica vinculando outra doutrina, a do amor fati: amar o necessário, 

aceitar este mundo e amá-lo. 

A este que aceita esta doutrina é dado 0 codinome de super-homem. 0 

homem novo, que cria um novo sentido para a terra, abandona velhas cadeias e 

corta os antigos troncos, vai além do ho~nem.~~ 

Diz Zaratustra: 'um novo orgulho ensinou-me o meu 
EU, e eu o ensino aos homens: não deveis mais esconder a cabeça na 
areia das coisas celestes, mas mantê-la livremente: uma cabeça 
terrena, que cria ela própria O sentido da terra" ... /'O homem é uma 
corda estendida, estendida entre O bruto e o super-homem, uma 
corda estendida sobre 0 abismo" 

Coincidindo com Protágoras, 0 homem também é a medida de todas as 

coisas, devendo criar novos valores e pô-los em prática. O homem quando 

embrutecido, se curva diante das ilusões cruéis do sobrenatural e quando super- 

homem, ama a vida e cria o sentido da terra, sendo fiel a isso. 

91 

92 
Ausência ae finalidade; I 

Ibidem, w.13; 
" Ibidem, ~~3.14;  
94 RKALE, Giovanni; AN-~IÇERI, Dário. História da Filosòni) - de Nietzsche à Escola de 
Frankfurt. Vo1,6,2a edição. são Paulo: Paulus, 2008, pg.15; 



1.3 Amor e a arte de amar: 

Em termos de diversidade quanto a possibilidade de 'amar", 6 

apresentado e destacado da obra de Erich ~ r o m m ~ ~ ,  as formas existentes de amar 

considerando seu ponto de vista subjetivo, especificamente no capítulo destinado aos 

objetos do amor. 

\\ O amor não é, primacialmente, uma relação para com um 
pessoa especifica; é uma atitude, uma orientação de caráter, que 
determina a relação de alguém para com 0 munco como um todo, e 
não para com um "objeto" de amor." 

A obra "A arte de amar", trás uma sequência do que se convencionou 

chanar de formas de amor, iniciando pelo amor fraterno O qual será tratado no 

trabalho como "solidário - solidariedade", posteriormente pelo amor materno o amor 

de mãe, amor erótico, amor próprio e encerrando com 0 amor de Deus, ressaltando 

que conforme discorrido, existentes outras classificaçÕes e denominações sendo mais 

adequado ao tema o apresentado pelo ilustre autor. Cumpre aqui, trazer a baila, 

também, a teoria lacaniana do 'amor' a título de registro diante do não coadunação 

desta com o trabalho. 

"Se verdadeiramente amo alguém, então amo a todos, amo 
o mundo, amo a vida. Se posso dizer a outrem, 'eu te amorl devo ser 
capaz de dizer: "Amo em ti a todos, através de ti amo o mundo, amo- 
me a mim mesmo em tisrd7 

1.3.1 O amor Fraterno 

" Fromm (1g00-1g80), afirma que o homem nasce quando 6 arrancado a união originária com a 
natureza que caracteriza a existência animal. Quando este evento se realiza, permanece 
essencialmente só. Psicanalista filósofo e sociólogo, em uma de suas obras 'fuga da liberdade' 
afirmou que o homem que se afasta do mundo físico e social, não consegue aceitar o peso da 
liberdade, então sede ao 'conformiçmo gregário', obedecendo as normas estabelecidas e aceitando o 
grupo (sendo inimigo 0s outros homens e os Outros grupos). Aquele que busca sua identidade acaba 
perder sua saúde mental, Um de seus livros mais conhecidos 6 'Ter ou ser", onde ele examina as duas 
modalidade da existência: a de ser e a de ter. 95 REALE, Giovanni; ANTISERI, Dário. História da 
Filosofia - de Nietzsche 5 ~scola de Franvurt. V01.6 .za edição. São Paulo: Pauius, 2008, 
pá9.482; 

I 

FROMM, Erich. aite de amar. ~ r a d u ~ ã o  de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes. 2006. 
P9.48-49 
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Para o autor, a mais fundamental espécie de amor, sendo ratificado 

pela bíblia quando da necessidade de se amar o próximo Com0 a ~ Ó s  t?leSmoS. 

Também denominado "Cáritas" para alguns, é aquele existente entre irmãos, o amor 

fraternal, solidário, Erich Fromm assim o entende no "sentido de responsabilidade, 

cuidado, respeito, conhecimento de qualquer outro ser humano, 0 desejo de melhorar sua 
vida.. ." 9* 

Historicamente encontramos um esboço deste amor quando dos 

direitos e garantias individuais que foram originados pós Revolução Francesa: 

Liberté, Igualité e Fraternité. Direitos estes irradiados nas constituições de quase 

todas as Sociedades, onde o ser pelo simples fato de sua existência já detentora de 

direitos irrenunciáveis e irrevogáveis. 

Esta consideração leva ao senso de unidade em termos de povo, 

dando-nos o carater de que a felicidade só se 6 possível Se coletiva. Atualmente os 

movimentos são no sentido de uma globalizaçã~ de direitos e garantias, bem como 

deveres de uns com os outros, e dos outros para Com todos, com a consciência da 

vuherabilidade do ser e da interdependência dos POVOS para um ideal coletivo, 

sendo cada vez mais cogentes a signatura de tratados internacionais, propostas de 

Parcerias e ações conjuntas para erradicação das desigualdades sociais, fome, 

miséria, mortes, e preservação das diferenças culturas. 
'0 amor fraterno é o amor entre iguais. Mas, na 

verdade, mesmo como iguais nem sempre somos "iguais": sendo 
humanos, todos precisamos de ajuda. Hoje eu, amanhã você. Mas 
essa necessidade de ajuda 1-120 significa que um é desamparado e o 
outro, poderoso. Estar desamparado é uma situação transitória; a 
capacidade de ficar de pé e andar com as próprias pernas é a 
situação permanente e CO~TIIJIT-I." 99 

Dentre as formas de amar, esta 6 a considerada mais importante diante 

de sua desvinculação com qualquer elemento exterior ou interior na sua influência, 

bastando única e simplesmente, a "afinidade humana': 

Sobre o amor fraternal, diante do tema escolhido, serão discorridas 

maiores informações nos capítulos e itens seguintes, sob o ponto de vista de direito 

interno e externo e sua influência. 
I 

98 
Ibidem, pg. 58; . , 

99 Ibidem. p.59-60; 



1.3.2 O amor de mãe. 

Vindo de encontro a uma ratificação do já registrado, o amor de mãe é 

aquele Considerado incondicional, garantindo tanto a sobrevivência quanto o 

desenvolvimento do ser humano nos seus primeiros dias de vida, até seu completo 

desenvolvimento. 

"A maioria das meulheres quer filhos, sente-se feliz com o 
recém-nascido, ansiosa em seu cuidado com ele. Isto é, assim, 
apesar do fato de que elas nada 'recebem' do filho em retribuição, h 
exceção de um sorriso ou uma expressão de satisfação no rosto.d00 

Em sua forma desvirtuada, uma mãe na sua maioria das vezes não 

consegue ver naquele que gerou suas atitudes ilícitas, sendo esta possibilidade 

considerada no nosso diploma legal, não exigindo-se desta uma conduta que não 

poderia ter.lol NO nosso diploma penal a utilização do artigo 348 "favorecimento 

Pessoal" na sua maioria das vezes, é a mãe na sua incapacidade de entregar o 

"criminosoJJ, seu filho, às autoridades públicas, quando agente provocador de 

transgressão penal. 

Quando condizente com os padrões uma mãe acaba por 

auxiliar na formação, e consequentemente preparando-o para amar na sua melhor 

forma, superando esferas do egoísmo individual. 
\'O amor materno pelo filho que cresce, amor que não 

quer nada para si, talvez seja a forma mais difícil de amor a realizar, 
tanto a mais enganadora, em razão da facilidade com que a mãe 
pode amar seu filho pequenino. Justamente, porém, em vista de tal 
dificuldade é que a mulher só pode ser mãe em verdade amorosa se 
puder amar, se for capaz de amar seu marido, outras crianças, 
estranhos, todos os seres humanos. A mulher não não for capaz de 
amar nesse sentido poderá ser uma mãe afetuosa enquanto o filho 

'O0 Ibidem; 
'O1 Art. 348, e parágrafo: Favorecimento real. Auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública autor 
de crime a que é pena de reclusão: 
.. . 
Parágrafo 20 se quem presta auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica 
isento da pena. 
'O2 Diante da existência de mães que não amam seus filhos, atentando contra suas vidas, ou 
abancjonandoos a própria sorte. NOSSO próprio Código Penal ,prevê ilícitos daquela que gera e 
abandona: ~ ~ t ,  133 Abandono de Incapaz: Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, 
vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defemder-se dos riscos resultantes do 

,abandono...aumento de pena: 30 as penas cominadas neste artigo aumentam-se em um 
ter~0.11- se o agente é ou descendente, cônjuge, irmão, tutor OU curador da vítima; 



estiver pequeno, mas não poderá ser mãe amorosa, pois a prova 
disto é a boa vontade em suportar a separação - e, mesmo depois da 
separação continuar amando." 'O3 

1.3.3 O amor Erótico 

Difere do anterior no sentido da previsão da separação entre mãe e 

filho e neste, pretende-se a união do que não estava unido, fazendo parte da 

essência do ser, da sua busca eterna "da outra metade" com objetivos de 

manutenção e perpetuação da espécie. 

A necessidade de procriação não restringe apenas a natureza humana, 

podendo ser detectada nos animais, daí alguns entenderem Ser O instinto existente 

na nossa parte inconsciente cerebral. 

O homem em nome deste amor confunde-o com paixão e outros 

sentimentos mais estimulantes e arrebatadores, lembrando mesmo aquele instinto 

adormecido, levando a barbáries que serão abordadas oportunamente e em um 

momento mais crítico, no cometimento de transgressões de todas as orbes, quando 

da sua insatisfação e incapacidade para amar.lo4 

Não que em uma classifica~ão de grau de qualidade, o amor erótico 

estaria em desvantagem com relação aos demais, e assim só seria se considerado 

como um fenômeno do impulso sexual da natureza animal. Na verdade vai muito 

mais além: 

'Em nossas relações com os outros o mesmo paradoxo 
se repete. Por sermos todos Um, no sentido do amor fraterno, Mas, 
por sermos todos também diferentes, o amor erótico requer certos 

'O3 FROMM, Erich. A arLe de amar. Tradução de Eduardo Brandão. %O Paulo: Martins Fontes, 
2006.pg.65; 

''A anomala atividade sexual manifesta-se tanto na esfera física, dando iugar a superexcitação 
genésica, como na esfera ps;quica, produzindo-se imagens eróticas e sendo, como pondera 
MORSELU, sintomática de vesânias e psicoses exaltadas; É mais frequente no homem do que na 
mulher, e nos seus aspebos mais intensos b is  manifestações tomam a denominação de satirismo no 
homem e ninfomania na mulher, No grupo da parestesia sexual, as que efetivamente interessam, 
encontram-se nas aberrações dentretelas, destacam-se: fetichismo; sadismo; masoquismo; 
necrofilia; estupro. pedofilia," ~ ~ f ~ m ~ õ e s  destacadas: FERNANDES, Newton & Valter. Criminol~gia 
Integrada. 2a Ed!Gão, sã0 Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, paain; 



elementos específicos, altamente individuais, que existem entre 
certas pessoas, mas não entre todasmdo5 

Dolingerlo6 por sua vez, já defende que só na relação humana há o 
encontro do singular com o çingular, nesta relação entre o homem e a mulher diante 

do encontro não só carnal como espiritual, capaz de elevar-se AS alturas de amar O 

divino, possibilitando a explica@o na inclusão do Cântico dos Cântic0~ na Bíblia 

Sagrada - o Poema composto pelo Rei Salomão: 

"...e que talvez seja esta a explicado teológica para a 
inclusão do Cântico dos Cânticos - o romântico e erótico poema 
composto pelo Rei Salomão - na Bíblica Sagrada, que nos estaria 
ensinando o caminho da sublimação do amor, inspirando-nos com a 
mensagem de que o amor sincero e desinteressado, o amor que só é 
capaz de ver a beleza, a grandeza e a bondade do ser amado, este o 

11107108 
amor capaz de alcançar as alturas. 

Para Jacques ~acanlO~ (1901-1981) é um sentimento de gozo pleno, 

oriundo da mãe e interditado pelo pai. Deste princípio, o homem vive uma busca por 

sanar sua incompletude. Sendo cada mulher uma tentativa, sempre fracassada, de 

saciar seu desejo primordial. 

Tanto a mulher quanto a relação sexual não existem, fundamentando 

seu pensamento através de suas teorias "objeto a" e O "nome-do-Pai". Faz USO do já 

citado conto de Sócrates sobre a concepção de Eros, precisamente onde o Deus do 

105 FROMM, Erich. A arte de amar. Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 
2006.pg.65; 
'O6 Dolinger, Jacob, Direito e Amor, 10 ~di$o, Rio de Janeiro. Renovar, 2009, ~~6"AristÓteles 
discorre sobre as relações de amizade, caracterizadas pela desigualdade entre as partes como a do 
PaiJfilho, do velho/jovem, do homemImulher, do governantelsúdito e como elas diferem umas das 
Outras. Tive certa vez de salientar como as humanas se baseiam, via de regra, no encontro 
do singular com o plural, do plural com o ~ingular, ou então do plural com o plural, a relação do pai 
Com seus filhos ou de ambos 0s pais com um filho, ou ainda dos pais para com os filhos e vice-versa, 
12 mErt'las Variantes ocorrendo no parentesco entre OS colaterais." 

Dolinger, Jacob. Direito e Amor, 10 Edi@o, Rio de Janeiro, Renovar, 2009, pg.7; 
108 \\ Vê como tu és formoça, amiga minha, vê como tu 6s bela, OS teus olhos são como O das pombas. 
E responde a amada: 'vê como tu és formoço, amado meu e gentil. O nosso leito está alcatifado de 
flores. As traves das nossas caças de cedro, os nossos tetos de cipestre".."O meu amado 6 para 
mim, e eu para ele, que se apascenta entre as açucenas." E ele retribui: "Toda tu és formosa, amiga 
minha, e em ti na há máculam,.eu conjuro, filhas de Jerusalém, pelas cabras montesas, e veados 
do campo, que não perturbeis à minha amada o descanso, nem a façais despertar, até que ela se 
queira erguer." Ela professa: yu vos conjuro, filhas de Jerusalém, que se encontrardes ao meu 
amado, lhe fawis saber que estou enferma de amor." Dolinger, Jacob. Direito e Amor, 10 Edição, 
2 de Janeiro, Renovpr, 2009, pg.7; 

LACAN, Jacques - Seminário 8: A transferência. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Èditor, 1992; 
U a N ,  Jacques - Seminário 18: de u m  discurso que não fosse semblante. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Editor,~~og; \ 

UUN, Jacques - Seminário 20: Mais, ainda. Rio de Janeiro: Zahar Editor, 1982."passin" 



Amor nasceu de Penia: uma mulher com os caracteres da carência e pobreza - e de 

Poros - o astuto. 

Da dialética entre carência e astúcia nasce 0 desejo. Daí vem sua teoria 

do "objeto arrI que seria: A letra 'arf, do "objeto a", refere-se a palavra francesa 
11 

autrerrl significando que alguma coisa esta para além do sujeito, a qual ele quer 

Para si. 

Lacan afirma que a relação sexual não existe Porque 0 falo sempre vai 

significar uma falta, e como homens e mulheres não são iguais, a relação simétrica 

nunca existirá. E quanto à mulher não existir, explica que por mais que a mulher 

esteja ao lado do homem, este nunca a vê, pois na verdade, em sua busca 

incessante, ele vê as outras mulheres. 

Finalmente conclui que o homem está preso h fantasia original de 

desejo por todas as mulheres e por aquela mãe interditada que pettenceu ao Pai 

mistico. 

1.3.4 O amor Próprio. 

"0 amor próprio não é a mesma coisa que o egoísmo 
e, sim, o oposto; isto é, a pessoa que se sente intimamente indigna 
precisa valorizar-se pelo egoísmo, e aquela que tem uma 
compreensão sadia do próprio valor e que ama a si mesma possui as 
bases para agir com generosidade em relação ao próximo. Felizmente 
torna-se também claro, de uma perspectiva religiosa mais distante, 
que muito da autocondenação e desprezo pessoal contemporâneos 
$0 produto de problemas específicos do nosso tempo. O desprezo 
de Calvino pelo seíf estava intimamente ligado ao fato de que 0s 
indivíduos se sentiam insignificantes nos círcuios industriais dos 
tempos modernos. E o autodesprezo do século XX resulta não só do 
cal\liniçmo, mas também do nosso vazio doentio. Assim, a atual 
ênfase no desprezo pessoal não 6 representativa da tradição - 11110 hebraico-crista. 

I 

110 MAY, Rollo. O homem i pmcurs de si memo. Trad. Áurea Brito Weissenberg. Petrópolis: 

vozes, 2004. pg. 83; 



Pelo tudo discorrido até o momento, conclui-se que nas formas de ZImar 

encontramos seus extremos, e nestes, os desajustes que resultam em uma 

sociedade cheia de direitos, justificando as barbáries. O amor próprio assim e visto 

Por alguns, como o egoísmo puro. Assim deve ser considerado na sua forma 

desequilibrada, mas quando ponderado corresponde à capacidade de se desenvolver 

internamente, o amor. 

A falta de amor próprio leva o ser a Uma vida sem ~ro~ósito,  sem 

Produtividade na aceitação de se intitular o próprio 'homo sacer"'" quando na 

verdade não o é, mas sim estigmatizadofi2 como. 

Amar a si é querer o melhor para si e consequentemente para O outro. 

E preocupar-se com o 'seu quintalw e com o "do vizinho", levando a vida com 

responsabilidade, respeito e cuidado pessoal. 

Na filosofia, o lema délfico de 'conhece-te a ti mesmo' leva a uma 

interpreção da necessidade de primeiramente conhecer e amar a si, 

consequentemente, o outro.'l3 

O fundamento religioso trás em suas premissas no sentido de "amar ao 

próximo como a si mesmo", levando a conclusão que antes do amor fraterno, 

necessário se faz o amor próprio, objetivando um desenvolvimento harmônico e 

intenso da capacidade de amar. 

'... o amor aos outros e o amor a nós mesmo não são 
alternativas. AO contrário, uma atitude de amor a si mesmo será 
encontrada em todos os que são capazes de amar os outros. O amor, 
em princípio, é indivisivel no que concerne à conexão entre "objetosff 
e nosso próprio ser. O amor genuíno é uma expressão de 
produtividade e supõe cuidado, respeito, responsabilidade e 
conhecimento. Não é Um "afeto" no sentido de ser afetado por 
alguém, mas um esf0r~0 ativ0 no sentido do crescimento e da 

111 Denominação dada por Agamben aqueles considerados portadores de uma "vida nua": 'Soberana 
6 a esfera na se pode matar sem cometer homicídio e sem celebrar um sacrifício, e sacra, isto é, 
matável e insacrifi&vel, é a vida que foi capturada nesta esfera. (vida nua OU vida sacra). AGAMPEN, 
Giorgio. Homo sacer - o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte: UFMG, 2002, passin; 
112 

Marcado pelo estigma; cicatriz; marca; sinal; 
113 BIT~AR, Eduardo c.8, O ~ i re i to  na P6s Modernidade, 2 O  Edição, Rio de Janeiro, Forense 
Universitária, 2009. pg.412; 



felicidade da pessoa amada, arraigado em nossa própria capacidade 
de amar."l14 

Dolinger115 ratifica a necessidade deste desenvolvimento, deste 

sentimento pessoal para originar a capacidade de amar outro: 

"a compreensão do amor próprio é importante porque 
os filósofos entendem que a origem de todo o amor de que o homem 
é capaz deriva do amor que tem por Si mesmo. E o que vamos 
encontrar de Aristóteles e Aquino e de Aquino a Freud - o 
entrelaçamento das diversas formas de amor de que o homem 6 
capaz, que se manifestam ao longo de sua vida." 

Vê-se que com base neste entrelaçamento, neste aprendizado e 

exercício de "amar a si e amor o outro", não há como Separar as normas do valor 

que o sentimento apresenta e por incrível que isso possa Parecer, a o ~ e r a ~ ã o  já vem 

sendo realizada de maneira interpretativa, levando a i n t e ~ e n ~ ã o  pelo "dever-ser", 

quando o "ser já vem acontecendo positiva ou negativamente. 

1.3.5. Amor de Deus 

Em sua obra, Fromm correlaciona Deus a medida que o homem evolui 

espiritualmentenas, Afirma que independentemente das religiões existentes teístas, 

se poli ou mono, fato é que Deus representa o mais alto va~or."~ 

Desde a transformação de um animal em totem, onde seu perfil é 

transformado em máscara para uso nos ritos religiosos, até a adoração de Ídolos de 

'I4 FROMM, EriCh A afie de amar. ~radução de Eduardo Brandão. Sã0 Paulo: Martins Fontes, 
2006.pg.74; 115 , 

Dolinger, Jacob. Direito e Amor, 10 Edição, Rio de Janeiro, Renovar, 20'09, w.5; 
'I6 FROMM, ~~i~..,.  A .ae de amar. Tradução de Eduardo Brandão. Sã0 ,Paulo: Martins Fontes, 
2006 .pas$jn; \ 



barro, 0 desenvolvimento religioso acaba por refletir O estágio ~ V O ~ U ~ ~ V O  deste 

homem, dando a seus deuses em sua maioria, a forma dos seres humanos.117 

Passando das religiões de centralização materna, justificou-se por ser 

na fase matriarcal o ser mais elevado, a mãe. Detentora deste amor incondicional, 

Onde Sua presença dá um sentimento de bemaventurança e falta, Um sentimento de 

abandono e desespero. Ama por ser mãe e não por serem seus filhos bons e 

Na sequência, passando as religiões para a centralização paterna, a 

mãe 6 destronada e o pai passa a ser o Ente Supremo, não só na religião como na 

sociedade. A natureza deste amor deixa de ser incondicional, independentemente da 

bondade e obediência do filho, e passa a ser alicerçado por princípios e lei, 

dependendo da obediência ao estabelecido. A condição deste amor, ainda, reside no 

fato de quanto mais o filho se assemelhe o pai, mais este filho é amado.llg 

O amor de Deus acompanha o desenvolvimento do homem nesta 

maturação do que antes era centralizado na mãe e posteriormente no pai: 

'Tive de discutir esta diferença entre os elementos 
matriarcais e patriarcaistriar~ais ou patriarcais na religião a fim de 
mostrar que o caráter do amor de Deus depende do peso respectivo 
dos aspectoç matriarcais OU patriarcais da religião. 0 aspecto 
patriarcal faz-me amar a Deus Como um pai; imagino que ele é justo 
e estrito, que pune e recompensa; e que poderá eleger-me seu filho 
favorito, como Deus elegeu Abraão-ISrael, como Isaac escolheu 
Jacob, como Deus escolhe sua nação favorita. No aspecto matriarcal 
da religião, amo a Deus Como a uma mãe que tudo abraça. Tenho fé 
em seu amor; ela me há de amar, não importa que ES seja pobre e 
impotente, não importa que eu tenha pecado; não preferirá a mim 
qualquer de seus outros filhos; aconteça o que acontecer, redimir-se- 
6, salvar-me-á, perdoar-me-á. Desnecessário é dizer que meu amor a 
Deus e o amor de Deus por mim não podem ser separados. Se Deus 
é um pai, ama-me com0 filho e amo-o como pai. Se Deus é mãe, o 
seu e o meu amor são detemrinados por esse fato."120 

A obra de Fromm continua delimitando só a natureza deste amor de 

amor, bem como o grau de maturidade em que se encontra o indivíduo para 

'I7 FROMM, Erich. A arte de amar. ~radução de ,Eduardo Brandão. Sã0 Paulo: MaNns Fontes, 
2006. passin; 

' li' Ibidem; 
119 Ibidem; 

Ibidem; 
\ 



conceituar Deus e para sentir seu amor por ele, ou como pai, OU mãe OU em ambos 

0s casos. 

A importância de se amar a Deus faz parte do exercício de "amor". Se 

amo a Deus, na verdade me coloco na situação de igualdade com relação a toda a 

humanidade pois leva a crer 0 sentido de irmandade. Enquanto irmãos, implicará no 

desenvolvimento deste amor genuíno defendido na obra: uma expressão de 

Produtividade, implicando cuidado, respeito, responsabilidade e conhecimento. 

1.4 Amor e Direito - conciliação dos arqudtipos. 

P~ ~~ Iocação  de Hillel assume importância ante a 
interpretação de uma autoridade talmúdica da Idade Média que 
explicou que Shammai afastou O gentio com a regra de construção 
como indicação de que assim como uma casa não pode ser 
construída sobre uma base apenas, também a Lei não pode subsistir 
sobre apenas um fundamento. O direito, como a construção de uma 
habitação, necessita de muitas bases, a harmoniosa dogmática 
erigida sobre os princípios gerais do direito, a analogia e as demais 
fontes do direito, não sendo possível sintetizar todo este manancial 
por meio de uma só expressão. Já Hillel adotou outra orientação: 
para ele há um fenômeno que capta toda a construção do Direito, um 
aspecto na vida social que é capaz de resumir todas as obrigações do 
homem para com seu semelhante, uma manifestação-mor que 
compreende tudo, engloba tudo, fundamenta tudo: é o Amor, o amor 
que ordena o homem a compreensão pelo semelhante, a empatia 
pelo vizinho, a tolerância para com o estranhomd2l 

Vendo então, o "amor" sob dois enfoques, do enfoque individual, 

tratado como afeto e do enfoque coletivo, tratado como solidariedade, pode-se 

relacioná-los com o direito sem a necessidade de se causar "mal estar" nos 

extremamente positivistas. 

Paul Johnson, A hiStory o/ &e jows pg. 127 e 128, constando na obra que Jesus &isto fora 
disc;pulo de Hillel, da; a justificativa da identidade encontrada nas lições dos mestres do Talmud e dos 
Evangelhos sobre a conexão entre o Amor e a Lei. Dolinger, Jacob. Direito e Amor, l0 ~dição, Rio 
de Renovar, 2009, pg. 14; 



De todo 0 exposto no item anterior, vimos que na visão platônica e 

naqueles que deram continuidade aos seus ideais, ser 0 amor uma busca, a busca do 
\I 

belo absoluto; sendo o belo a de tudo que é bom. Não quer dizer 

que esta busca terá ou não o resultado esperado, mas o próprio caminho passa a ser 

a "iluminação". 

Em termos valorativos na concepção do amor, pode-se destacar os 
seguintes adjetivos comuns em quase todas as concepções: "responsabilidade" e 
\\ 

cuidado", se assim houver um proceder tanto do legislador, quanto do intérprete e 

aplicador da lei, teremos a possibilidade de resolver grandes questões que envolvem 

a liberdade, a igualdade e a fraternidade. 

"A revelação de que todos OS seres humanos, apesar 
das inúmeras diferenças biológicas e culturais que os distinguem 
entre si, merecem igual respeito, Como Únicos entes no mundo 
capazes de amar, descobrir a verdade e criar a beleza. É o 
reconhecimento universal de que, em razão dessa radical igualdade, 
ninguém - nenhum indivíduo, gênero, etnia, classe social, grupo 
religioso ou nação - pode afirmar-se superior aos demaisdz2 

Não se olvida afirmar que a convicção de que todo o ser humano tem 

direito a ser igualmente respeitado pelo simples fato de sua humanidade, fez nascer 

a instituição social da lei escrita, como regra geral e uniforme igualmente aplicável a 

todos os indivíduos, e ocasionou um tratamento desigual Para OS desiguais, o que na 

sua aplicação cega, originou "maiores" injustiças- 

Porém tal resultado veio principalmente da necessidade do dinamismo 

da ciência jurídica, acompanhando o homem na Sua atuai condição: a de homo 

faber. Sendo produção resultado e não levando em consideração nem a pessoa a 

que se destina, nem aquele que dela faz uso. 

'Na sociedade dominada pela concepção homo faber a 
troca de produtos se transforma na principal atividade política. Nela 
0s homens começam a Ser julgados não como pessoas, como seres 
que agem, que falam, que julgam, mas como produtores e segundo a 
utilidade dos seus produtos. AOS olhos do homo faber a força do 
trabalho é apenas um meio de produzir um objeto de uso ou um 
objeto de troca. Nesta sociedade, na sociedade dominada pela ideia 

I I 

122 COMPARATO, Fábio Konder, A afirma@o histbrica dos Direitos Humanos. 40 Edição. são 
Paqlo~ Editora Saraiva, 2005, passin; \ 



de troca, o direito passa a ser considerado como um bem que se 
produz. É a identificação do jus com a Lex. O bem produzido por 
meio da edição de normas constitui então um objeto de uso, algo 
que se tem, que se protege, que se adquire, que pode ser cedido, 
enfim que tem um valor de troca. Ora, como no mercado de trocas 
os homens não entram em contato diretamente uns com os outros, 
mas com os produtos produzidos, o espaço de comunicaç~o do homo 
faber é o espaço alienante porque de certa maneira exclui o próprio 
homem. O homem neste espaço se mostra através de seus produtos. 
Esses produtos são as coisas que ele fabrica ou as máscaras que ele 
usa. Em consequência, no mundo do homo faber o direito 
transformado em produto, também se despersonaliza, tornando-se 
mero objeto. O direito considerado objeto de USO é o direito encarado 
como conjunto abstrato de normas, conjunto abstrato de 
correspondentes direitos subjetivos, enfim 0 direito, objeto de uso, é 
um sistema de normas e direitos subjetivos constituídos 
independentemente das situações reais, mero instrumento de 
atuação do homem sobre outro homem. Está aí a base de uma 
concepção que vê no direito e no saber lur;dico um sistema neutro 
que atua sobre a realidade de forma a obter fins úteis e 

Novas soluções devem ser apresentadas e o movimento atual visa 

adequar a realidade, não em uma moldura pré-estabelecida, mas na possibilidade da 

interdisciplinariedade, inclusive norteando-se por valores por muito tempo 

que não única e exclusivamente, a letra da lei, que por si SÓ passou a ser "uma 

fabricação legislativa". De uma racionalidade que exclui a em0~ã0 e todo o alicerce 

que ela poderia trazer. " ~ ã o  podemos limitar O estudo do Direito ao conhecimento 

Pretensamente "neutro" e "objetivo" da norma posta, Para Sua "cega" aplicação."124 

'A racionalidade que merge da modernidade não 
esgota a noção de razão e não realiza plenamente a idéia de razão. A 
racionalidade que emerge da modernidade é um minus com relação à 
própria idéia, em potencial, da razão. Por isso, entre outras coisas, o 
que se constata é que a idéia de razão que emerge da modernidade 
forma uma relação de excluso com a idéia de emoção. O conflito 
entre razão e eros é um claro produto da modernidade, seguindo 
uma tradição que já está instalada na dimensão da tradição 
ocidental, que dicotomiza alma e corpo, que diferencia o "alto" do 
"baixoJr, 0 céu do inferno, dentro da tradição platônico-agostiniana e 
do monoteísmo logocêntrico judaico-cristão, permitindo que cisões e 
fraturas vertiginosas e inconciliáveis existam também entre 
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pensamento e sentimento, entre mente e coração e entre verdade e 

Falar de uma conciliação entre amor e direito não é estar totalmente 

alienado de um ideal por muito tempo ensinado, é ter a coragem de dar um nome 

como muitos já fizeram e vêm fazendo. 

"Esse deve ser o pontapé inicial para um conjunto de 
ações, reflexões e iniciativas que identificam a 'transitividadel de 
nossa condição hodierna a privilegiada situação de quem assiste a 
uma passagem da história da razão à história do afeto. A razão 6 
capaz de equipar materialmente o mundo, mas somente o afeto é 
capaz de incentivar a lógica bioflica da continuidade da existência. 
Em tempos sombrios, com a ameaça de Uma extinção global da vida, 
somente se torna possível pensar em desafios da existência e sua 
superação pela ampla projeção do afeto e da valorização da vida."126 

Daí conclui-se que o direito contemporâneo tão racional, não seria 

Substituído bem como não perderia a necessidade da reflexão, porque a proposta é a 

de incorporação: 

\'..como instâncias complementares, ambas sobrevivem 
lado a lado após 0s longos percursos modernos de expurgos em que 
logos soterra eros. Para isso, foram necessárias experiências que 
demonstraram o desenfreado caráter logomaníaco da razão, que 
aporta a barbárie. Onde o equilíbrio prepondera, essas instâncias 
estão em relação de complementariedade; onde o desiquilíbrio 
prepondera, elas litigam, e, a0 litigarem, se anulam como forças 
capazes de afirmarem a vida. Portanto, a filosofia que extrai da 
biofilia o seu fundamento deve necessariamente alinhar-se na 
perspectiva da disseminação de uma identidade humana capaz de 
transpirar responsabilidade e afeto no trato entre ego e alter,"12' 

Universitária, 2009.,pg.412; \ 

12' Ibidem, pg.412; 



2 Aspectos históricos - 'o ma t na humanidade" 

Na obra de Eduardo ~ i t t ~ ~ ' ~ ~  "Curso de Filosofia de Direitorr, encontram- 

se as principais características dos valores baseadas nos dizeres de Miguel Reale. 

Dentre elas estão: bipolaridade, implica~ão recÍpr~ca'~~, referibi~idade'~~, 

Preferibilidade, incomensurabilidade, . graduação hierárquica, objetividade, 

historicidade e inexauribilidade. 

Quanto à característica bipolar, significa que Para cada valor há sempre 

um desvalor, ou seja, belo-feio, forte-fraco, presewação e destruição. 

Quando se fala em valor: o amor em sua característica bipolar 

encontra-se o desamor que pode ser expresso no "mal". Por mal, da mesma forma 

que vários pensadores, filósofos e religiosos conceituaram 0 amor, este também foi 

terna de discursos calorosos que ratificam a necessidade de se buscar a paz para 

assegurar a preservação dos povos. 

Na filosofia pagã, ~mpédocles (484/424 a.c), afirmava que havia quatro 

elementos que unindo-se davam origem à geração das coisas e separando-se, 

davam origem à corrupção. Para ele as forças que l ~ r ~ e m  eram o amor e a amizade e 

as que separam eram o ódio e a discórdia. Tais forças, segundo uma alternância vão 

prevalecendo uma sobre a outra em determinado tempo fixado pelo destino. Quando 

Predomina o amor e a amizade, h6 a reunião de elementos, quando predomina o 

ódio e a discórdia, há a separação.13' 

Na religião a realidade é focada com base em dois princípios: O bem e 

0 mal (um a luz e o outm a treva). A divindade judaico-cristã e islâmica é definida 

Por um Iado positivo e outro negativo, sendo Deus bom, justo, misericordioso, 

clemente, criador único de todas as coisas, onipotente e onisciente, mas sobretudo, 

128~ittar, - - Eduardo c.6 e Almeida, Guilherme Assis de. CUI'SO de Filosofia do Direito. 100 Edição. 
saq Paulo, Editora Atlas. pg.572; I 
129 a realização de um determinado valor influencia, direta Ou indiretamente, outros valoresr'. Ibidem; 
130 t i  
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São Paulo: Pauius, 2011, ~9.39-41; 



eterno e infinito e de outro, aqueles que formaram um reino separado, de caos e 

trevas, por terem aspirado a ter o mesmo poder e o mesmo saber da divindadeni3' 

Religiosamente, o mal é um pecado que significa a transgressão da lei 

divina, tendo seu início quando 0s anjos "caidos" corromperam a criatura humana, 

no início: o primeiro homem e a primeira mulher, e com0 puni~ão surgindo outros 

males: morte, doença, dor, fome, sede, frio, tristeza, Ódio, ambição, luxúria, gula, 

preguiça, avareza 

A questão que por vezes fora alvo de algumas discussões, é se Deus 

sendo bom, supremo e criador de tudo que existe, seria 0 n~al  parte de sua 

' 3 5 ~  resposta para a indagação consiste na afirmação de que o mal é a 

ausência de Deus. 

" ~ ã o  é uma força positiva da mesma realidade que o 
bem, mas é pura ausência do bem, pura privação do bem, 
negatividade e fraqueza. Assim Como a t rem não 6 algo positivo, mas 
simples ausência de luz, assim também o mal é pura ausência do 
bem. Há um só Deus e o mal é estar longe e privado dele, pois Ele é 
O bem e o Único bem.fd36 

Nossa história consegue de uma forma inenarrável diante da 

quantidade, pontuar acontecimentos onde o "ódio" ditou regras de conduta e houve 

a ausência do bem: o mal propriamente dito. 

132 CHAUÍ, Maritena. Convite Filosofia. São Paulo: Ática, lqa  edi@o, 2011. W. 323 e 324; 
133 Ibidem; 
134 "Schelling (Friedrich Wilhelm Schelling - 1775/1854 pensamento de Uma filosofia positiva, fundada 

sobre a religião e sobre a revelação, em vez de sobre a Pura razão) afirmou que Se existe mal no mal 
6 porque ele já existe em Deus," Po*nto o aspecto obscuro, negativo e angustioso da existência tem 
sua origem no próprio absoluto. ~á mesma forma, a inteligência, a luz e o amor que existem no 
mundo já existem antes em Deus. 0 drama humana é esta luta entre o bem e o mal. E a vitória da 
liberdade, da inteligência e do positivo é reflexo da vitória que se realiza eternamente em Deus. O 
mal, como negativo, é superado eternamente por Deus, é eternamente rechapdo para o não-ser e, 
como tal, não contrasta com a liberdade, com O bem, com a santidade, com O amor."REALE, 
Giovanni; ANTIÇERI, Dário. História da Filosofia - do romantismo ao empiriocriticismo. Vol. 
5.za edição. São Paulo: Pauius, 2007, pg. 79-88; 
135 "Bo&jo ainda levanta outra dúvida: '0 mundo é governado por Deus: como então existe o mal o 
mal e porque maus permanecem impunes? OS bons sofrem as penas devidas ao delito, ao passo 
que os maus se apropriam da recompensa que Cabe a virtude. Qual é a razão de tão injusta confusão 
de valores? A resposta vem através da filosofia que afirma ser a providência divina que regula todas 
as atividades, daquilo que foi chamado de destino. A providência 6 a própria razão divina. Tal resposta 
foi dada no quinto livro de Boécio 'de consolatione". O autor (480-524), mediador entre a antiguidade 
e a Idade Média, foi ministro do Rei Teqdoríco e por ele preso porque Suspeito de traição, escreveq 
no cárcere sua obra mais famosa "de consolatione philosophiae" REALE, Giovanni; ANTISERI, Dário. 
História da Filosofia - patrística e ~scolhsti~a VO~. 2.3a edição. sã0 Paulo: P~u~uS, 2007, pg.132- 
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Da escravidão presente na construção das pirâmides, do coliseu e até a 

cr~cifica~ão de Cristof a agressividade humana esteve presente. 

O próprio Sócrates, acabou por receber uma condenação legítima 

quando ameaçou a estrutura da democracia grega137, onde a igualdade era somente 

para alguns. Mesmo tendo a oportunidade de fuga, o filósofo dela não fez uso, por 

defender que ''não se deve retribuir a injustiça com a injusti~a~ pois 0 procedimento 

injusto é sempre inadmissíve~."~~ 

"Quão precioso é teu ardor! Porém, não desejo que, 
com esta possivel fuga que vós me propondes, sejais molestados 
pelos sincofantas e obrigados a abrir mão de todos os vossos 
haveres, bem como condenados a penas ultrajantes. De igual forma, 
se sairmos daqui por outras vias, além das estabelecidas pela 
legalidade, estaremos lesando as Leis e, Por conseguinte, a futura 
paz da cidade. Por acaso, imaginas que pobsa subsistir e não 
esteja derruída uma cidade onde nenhuma força tenham as 
sentenças proferidas, tornadas inoperantep e aniquilidas por 
obra de simples particulare~?(grifo meu). Por isso mesmo, como 
eu poderia continuar pregando 0 valor da virtude e da justiça, indo 
contra a legalidade e as leis? Pois todas as esferas são de suprema 
importância para a humanidade. Em suma, importa cumprir e 
executar as ordens da pátria, OU, entao, obter a revogação pelas vias 
criadas pelo direito. Além do mais, como poderia exemplificar tudo 
que falei sobre o pouco valor que devemos dar sobre as coisas 
transitórias ao mesmo tempo em que temi a morte fugindo, ainda 
mais com esta idade avançada que tenho? Permanecer, portanto, 
tranquilo diante de tudo isto é a única forma que encontro para 
demonstrar 0 valor de uma existência filosófica que tanto exortei e na 

n 139140 qual procurei viver . 
Já, Santo Agostinho presenciou 0 Império Romano ser destruido pelos 

bárbaros. Para ele, Roma morreu porque não soube viver sob O manto da "justiça": 

dando a Deus o que é de Deus. Afirmou que O Estado cujas leis respeitam a Lei 

Eterna, caminha rumo à Cidade de Deus. E a0 contrário, não as obsetvando, 

constroem a Cidade do ~ ~ m ô n i o ,  da C O ~ ~ - U ~ Ç ~ O  e do mal. É daí Sua afirmação de que 
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uma vista panorâmica da Agora" MACHADO, Leonardo. OS Últimos dias de Um shbio. Porto Alegre: 
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só persistem aquelas sociedades pautadas sobre a Justiça pois trarão a ordem e a 

paz.141 

Hobbes e Rouçseau não tinham uma visão otimista do caráter humano. 

Na obra uIeviatãu, Hobbes descreve o homem como 'mau" e "anti-social". Segundo 

Sua filosofia, a primeira lei é a da autopreservação impondo-se aos demais: a guerra 

de todos contra todos. Um ser que crê na sua força e tudo lhe pertence. "O homem 

é lobo do próprio homem - homo homini l~pus~~*''~ 

Jean -Jacques Rousseau segue a ideologia de que o ser humano nasce 

bom e é corrompido pela sociedade e pelo desenvoivimento social. 

"Enquanto os homens se contentaram com suas 
cabanas rústicas, enquanto se limitaram a costurar com espinhos ou 
com cerdas suas roupas de peles, a enfeitarem-se com plumas e 
conchas, a pintar o corpo com várias cores, a aperfeiçoar ou 
embelezar seus arcos e flechas, a cortar com pedras alguns 
instrumentos grosseiros de música - em uma palavra: enquanto só 
se dedicavam a obras que um único homem podia criar e as artes 
que não solicitavam o concurso de várias mãos, viveram tão livres e 
sadios, bons e felizes quanto o poderiam ser por sua natureza. 

O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro 
que, tendo cercado o terreno, lembrou-se de dizer isto é meu e 
encontrou pessoas suficientemente simples para acredita-lo. Quantos 
crimes, guerras, assassíniosf misérias e horrores não teria poupado 
ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o 
fosso, tivesse gritado a seus semelhantes: "Defendei-vos de acreditar 
nesse impostor, estarei perdidos se esquecerdes que os frutos são de 
todos e que a terra não pertence a ninguém."" 

La Boetie não aposta em nossa ingenuidade, mas em uma servidão 

voluntária, Freud em injustiças naturais e John Locke na "preguiça1', ao que a revolta 

Protestante tratou de colocar o trabalho em primeiro lugar. Quando La ~oétie'" 

afirma na submissão 6 vontade de um só, em geral o mais covarde e temeroso de 

todos só tem duas respostas: ou porque desejamos a tirania, com um desejo latente 

de sermos um dia tirano também: 

141 Queiroz, josé Fleuri. Código de Direito Natural E s ~ .  - Projeto para aperfeiçoamento das 
F2iS civis e penais, são paulo: Mundo ~urídico,2~ edição, 2010.Pg.77 e 78; 

HOBBES, Thomaç. ~ ~ ~ i a u - o u  matéria, forma e poder de um Estado Eclesiástico e Civil. 
z d .  Alex Marins,ção paulo: Ed. Martin Claret, 2002- Passin; 

1 ROUSSEAU, Jean Jacques Rousseau. Discurso sobre a origem e dos fundamentos da 
desigualdade entre os homens, da desigualdade entre OS homens. sã0 Paulo: Nova Cultural, 
2005, 144 passin; 

Filósofo francês que escreveu "discurso da servidão voluntária" - escrita no século XVI. LA B O ~ ~ E ,  
Etienne. Discurso da senridão voluntária. são Paulo: Brasiliense, 1986; 



"a sociedade é como uma imensa pirâmide de 
tiranetes que se esmagam uns aos outros: o corpo do tirano é 
formado pelos seis que o aconselham, pelos sessenta que protegem 
os seis, pelos seiscentos que defendem OS sessenta, pelos seis mil 
que servem aos seiscentos e pelos seis milhões que obedecem aos 
seis mil, na esperança de conseguir o poder para mandar em outros." 

ou porque desejamos ter bens e riquezas, desejamos ser proprietários. 

'...de onde vem esse desejo de ter posse? DO 
desprezo pela liberdade. Se desejássemos verdadeiramente a 
liberdade, jamais a trocariamos pela posse de bens, que nos 
escravizam aos outros e nos submetem 21 vontade dos mais fortes e 
tiranos."145 

Nas duas possibilidades, a ser tirano ou a de desejar ter posses, 

levamos a injustiça que é a expressão do mal na nossa sociedade. 

\\La Boétie emprega essa terrível expressão para 
indicar que a tirania existe e persiste porque não somos obrigados a 
obedecer ao tirano e aos seus representantes, mas desejamos 
voluntariamente servi-los porque deles esperamos bens e garantia de 
nossas posses. Usamos nossa liberdade para nos tornarmos servos," 
146 

Paul ~ icoeur '~~,  um dos mais conhecidos filósofos franceses afirma que 

0 fio condutor do homem é a sua \\falibilidadetf, permitindo Uma interpretação de que 

é frágil por natureza, sendo capaz de pecado e de falhas. Cita   dão na 

universalidade de todo o mal da humanidade: Seu pecado também é nosso pecado; 

e o novo  dão deverá vir na sequência do primeiro para anular a queda do abismo 

no mal, no pecado. 

Sigmund ~ r ~ ~ d ~ ~ ~  afirma ser injusta a natureza e a agressividade não 

ter sido criada pela propriedade: 

se a propriedade privada fosse abolida, possuída em 
comum toda a riqueza e permitido a todos a partilha de sua fruição, a 
má vontade e a hostilidade desapareceram entre os homens (...) Mas 
SOU capaz de reconhecer que as premissas psicológicas em que o 
sistema se baseia são Uma ilusão insustentável. A agressividade não 

145 Transcri~o da obra de La ~ ~ é t i e  através dos escritos de Marilena Chaui CHAUI, Marilena. Convite 
*Filosofia. São Paulo; Editora Ática, 2011. W 473 e 474; 

CHAUI, Marilena. Convite ~ilorofia. São Paulo; Editora Átia, 20ll.pg.474; 
14' Paul Ricoeur nasceu em Vaence no dia 25 de fevereiro de 1913, de família protestante. Estudou no 
liceu de Rennes laureando-se em fjlosofia, e sucessivamente ensinou durante a~guns anos nos liceus. 
REALE, Giovan;; ANTISERI, ~ á ~ i o .  História da Filosofia - de Niebche 9 Escola de Frankfurt. 
Zl.6 .Za edição. são Paulo: paulus, 2008, ~m268-269; 

Sigmund Freud (1856-ic~~g), criador da psicanalise, laureado em medicina, estudou primeiro a 
anatomia Cerebral para posteriormente estudar as doenps mentais. 



foi criada pela propriedade (...) certamente (...) existirá uma objeção 
muito óbvia a ser feita: a de que a natureza, por dotar indivíduos 
com atributos físicos e capacidades mentais extremamente desiguais, 
introduziu injustisas contra as quais não há remédio14'. 

Para o psicanalista, também existe O instinto da vida que se expressa 

no amor, na criatividade e na construtividade, e o instinto de morte que se expressa 

Ódio e na destruição. Com relação a este último instinto, diz ser poderoso porque 

0 homem é agressivo. 'homo homini p/us:. "existe no homem Uma agressividade 

Cruel que nele se revela uma besta selvagem, para a qual 0 respeito pela própria 

existência é estranho". 

Daí decorre que na opinião de Freud, graças a esta hostilidade, a 

sociedade civilizada está continuamente ameaçada de destruição, sendo necessária a 

defesa de valores e ideais que possam dominar este instinto de morte. A vida social 

não pode enlouquecer o homem partindo-se do ~ressuPost0 que ele abre mão de 

sua felicidade para tornar possível a convivência, em contrapartida de um pouco de 

segurança. O homem deve aprender a coexistir de rrIaneira que a vida seja 

süportável, e não ao contrário e desumana, e sob a da agressividade 

humana.150 

Porém é correto afirmar, que sob qualquer denominação, mal, 

agressividade, ódio, injustigas...todos acabam Por desaguar em um resultado: no 

desequilíbrio das forças que se repulsaram gerando a lide, e dependendo da 

intensidade, na guerra, A guerra contrária h paz, contrária a fraternidade entre os 

Povos, em profundo "deçamor" tanto na forma individual quanto na forma coletiva. 

Hugo Crócio entende guerra sob 0s seguintes enfoques: 

a) Guerras públicas, aquelas que Sã0 travadas entre Estados; 

b) AS guerras privadas, travadas entre as pessoas, resultando em 

assassinatos, sequestros, enfim todas as formas de violência; e por 

último 

I 
149 Sigmund ireud Ma, estar da ~i~ilização, FREUD, Sigmund. Mal estar na civilizaçáo. Rio de 
i:neirO: Editora I&~CJO, 1997, passin; 

Em .'mal estar da civiliza~ou REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da Filosotia - de 
F r e ~ d  à atualidade. ~ ~ 1 . 7  .3a edi@O. Sã0 Paulo: P~u~us, 20111 ~69.71; 



C) As guerras mistas: travadas dentro de um país contra um grupo 

em particular de pessoas e o ~stado. '~ '  

Ilustrando o alegado serão apresentados alguns acontecimentos 

ocorridos na história da humanidade onde prevaleceu a O desequilíbrio entre "eros" e 

"10gof. 

2.1 Guerras Públicas 

\\o assassinato frio de um milhão e meio de crianças, a 
tortura lenta e inenarrável de jovens submetidos às mais brutais e 
desumanas experiências biológicas, a destruição de milhares de 
templos e bibliotecas centenárias, 0 transporte de velhos e infantes 
em carros hermeticamente fechado durante dias e noites sem luz, 
sem água, quase sem ar, através de ferrovias européias, rumo a 
Auschwitz e aos outros campos de extermínio, tudo planejado e 
executado de acordo com ordens, regulamentos emanados das mais 
altas esferas de um governo que, tecnicamente, tivera origens lícitas, 
que tudo arquitetou partindo das leis de Nuremberg, que ordenaram 
a discriminação, a destituição, a desnacionalização perda da 
nacionalidade), a desumanização Tudo inspirado numa teoria política 
destituída de qualquer sentimento, uma lei sem humanidade, um 
Direito sem amor."152 

Em termos de registros históricos, argumentos e eventos não faltam 

demonstrando o excesso de egoísmo e a falta de respeito e cuidado que para alguns 

seria a própria expressão do amor. 

Para ~ ~ b b i ~ ~ ~ ~ ,  citação feita em uma das suas obras "o problema da 

guerra e as vias da paf, a paz positivada só seria possível a partir de uma radical 

mudansa, o que por si só já nos leva ao enfrentamento de uma sociedade 

151 
Queiroz, José Fleuri. Código de Direito Natural Esp. - Proleto Para aperfei~oamento das 

leis civis e penais, são Paulo: ~undo  ~urídico,2~ qdição, 2010.~~1.84; 
lS2 Dolinger, Jacob, Direito e Amor, 10 Edição, Rio de Janeiro, Renovar, 2009, pg.16; 
153 Norbett.0 Bobbio, O problema da guerra e as vias da paz, 2003, p.146 - BitDir, Eduardo C.B e 
Almeida, Guilherme ~~~i~ de. curso de ~i:lo$ofia do Direito, 10° Edição, sã0 Paulo, Editora Atlas. , 
Pg.676; 



promo~ão da justiça social e elimina~ão de desigualdades, O que também não parece 
uma solução mais fácil de ser atingida. 

Por outro lado, fato é que o temor Por um novo embate deve-se a 

Possibilidade do fim ou quase da humanidade.'" E é este medo que a t ~ a  de forma 

Positiva na prevenção quando a solu~ão estaria na solidariedade entre OS povos. 

\\O estado de paz, torna-se o único viável para 
conservação da vida do planeta Terra, pois, no caso de uma guerra 
travada com armas atômicas, o completo ,r 155 aniquilamento planetário é 
algo viável, não meramente virtual . 

O genocídio do povo armênio massacrado pelos turcos ocorrido nos 

anos de 1915-1916 onde foram eliminadas aproximadamente um milhão e meio de 

pessoas dentre as quais homens, mulheres, crianças e velhos. Autores consideram 

como o primeiro genocídio do século apesar da Pouca recorda~ão em termos 

históricos da iniciativa tomada pelo governo de Istambul, que depuseram à época o 

sultão Abdul Hamid em 1909 e consequente OS atos bárbaros de eliminação de 

POVOS. 156 

"0 c o s t ~ ~ e i r o  consiste em cercar toda 
população de determinada' cidade, levá-la para fora da cidade; nos 
subúrbios os homens são separados das mulheres e crianças; os 
homens são conduzidos para um lugar conveniente onde são 
fuzilados. 

AS mulheres e crianças são levadas pelos soldados. 
Muitos caem no caminho, muitos t-norrem de fome, pois não recebem 
alimentacão alguma e em muitos casos despem as mulheres de toda 
sua indumentária e forçam-nas a continuar o caminho nuas debaixo 
do sol escaldante. Muitas mulheres enlouquecem e fora suas 

--- - - 

154 I 'Há nesse quadro um problema jurídico outrora importante, e hoje revestido do mais estrito 
a ~ a d e m i ~ i ~ ~ ~ .  De fato, uma nova guerra total não faria desaparecer apenas o direito que rege as 
relações entre ~ ~ t a , j ~ ~  mas vi*ualmente tudo quanto resultou de alguns milênios de trabalho, reflexão 
e aprimoramento da r a p  humana, se essa mesma, de algum modo, puder subsistir. Ninguém 
desconhece tal perspectiva, e em razão dela se tem dito que O armamento nuclear, para os países 
que ainda o preservam e desenvolvem, é algo a não Ser jamais utilizado. Há Uma espécie de crise da 
grande guerra desde que esta se excluiu do rol das possibilidades razoáveis. O resultado são 
exercícios variantes de violência, c ~ ~ c u ~ S C ~ ~ ~ O S ,  muitas Vezes anacrÔnicos e de 

motivação frívola, nagelando de OS pequenos e OS fracos, OS que de modo inevitável se 
Privam do essencial quando envolvidos no empreendimento bélico, e que mais €?~ement~rmente 
dependem, nesse conte*o, dos princípios e preceitos do direito internacional humanitário.* REZEK, 

Direito ~ n t e ~ n a c j o n a l  Público - curso elementar São Paulo: Editora Sgraiva, 13 o 
2011, pg.426; 

155 
-- &&ar, Eduardo C B e ~ l ~ ~ i d a ,  Guilherme Assis de. CU~SO de Filosofia do Direito, 100 Edição, 

Editora Atlas.pg.571; \ 156 Dolinger, ~ ~ ~ ~ b ,  Direito e Amor, 10 ~ d i ã o ,  Rio de Janeiro. Renovar, 20091 Pg.23; 



crianças. A rota da caravana está marcada por uma linha de corpos. 
Poucas pessoas chegam ao de~tino."~' 

Mas a atrocidade maior nem foi o que Ocorreu, foi Sim a tragédia 

armênia ser referida por um massacre pelos Estados Unidos e não um genocídio 

como de fato ocorreu. 

Um dos sobreviventes de Auschwitz e ex-presidente da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, atual juiz da Corte Internacional de Justiça, 

Prof. Thomas Burgenthal, em suas declaraçÕes, diz não entender porque os turcos 

Conseguem admitir seus atos em relação a0 POVO armênio e deles prosseguir, 

Sendo isto pior por significar matá-los duas vezes-158 

Desde os cristãos, as "bruxas", os hereges, chineses, cambojianos, 

africanos, enfim, milhões de seres humanos foram e são sacrificados em um coliseu, 

ainda presente na mente brutal humana e após todo este sofrimento, conseguimos 

ficar em silêncio. 

O mais assustador é o que leva ao silêncio: se 0 medo de um dia fazer 

Parte de uma estatística esquecida ou fazer parte do 'longa manus-" de um líder que 

não conhece a palavra amor em seu dicionário. "O amor entre OS ~OVOS". 'Ide, matai 

Sem piedade; quem se lembra dos armênios" Hitler, ~do l f '~ '  

A segunda guerra, representada pelo HO~OC~US~O, consegue de 

maneira nsingularu representar até que ponto a "maldade humana" pode levar a 

destruição: 

'Em Monique, durante a 2O Guerra Mundial, podiam-se 
ouvir desde a Entrada da sala de conserto onde se apresentava um 
soberbo ciclo de De Débussy, 0 grito dos deportados, berrados nos 
trens que levavam a Dachau, situado bem perto dali. Não se viu um 
único artista levantar-se e dizer: "Não posso tocar, faria uma afronta 
a mim mesmo, a Débussy e à música." E em instante algum isso 
diminuiu o gênio da ~ X ~ C U Ç ~ O .  Na0 Se sabia que era possível tocar 
Çchubert à noite e torturar um ser humano na manhã seguinte." 
George steiner160 

157 D01i3ger, Jacob. Direito e Amor, 1 o Edição, Rio de Janeiro, Repovar, 2009, pg.30; 
158 Dolinger, Jacob. Direito e Amor, 1 o Edição, Rio de Janeiro, Renovar, 2009, pg.44; 
159 Dolingw, Jacob. Direito e Amor, 1,O Edição, Rio de Janeiro, Renovar, 20091 ~g.61; 
l ' ? ~ p o o ~  NUNES RiZzaeo O prinapio Constitucional ,da Dignidade da Pessoa Humana 
doutrina e JUri~prudênci'a, 30 ~di$o, são Paulo:Editora Saraiva, 2010, prefácio; 



Em continuidade ao desenvolvimento, não se pode deixar de citar 
Auschwik. 

'0s díreitos do homem estão acima dos direitos do 
Estado. Se porém, na luta pelos direitos do homem, uma raça é 
subjugada, significa isso que ela pesou muito pouco na balança do 
destino para ter a felicidade de continuar a existir neste mundo 
terrestre, pois quem não é capaz de lutar pela vida tem o seu fim 
decretado pela providência. O mundo não 6 foi feito para os povos 
covardes."Adolf ~ i t l e r ' ~ '  

No século 19, a palavra holocausto fora sinônimo de catástrofes e 

exterminando milhões de pessoas Por pertenceram a um grupo 

politicamente indesejado para o regime nazista, sob O comando de Adolf Hitler. 

Conforme George Marmelstein ratifica em Seu trabalho, dizer que Hitler 

desconhecia o significado dos direitos do homem e que estes estão acima do Estado 

Seria uma afirmação errônea. É lógico que Sua acep~ã0 era totalmente 

discrirninatória e distorcida, pois acreditava na existência de Uma "raça superior'' e 

esta deveria ter o privilégio de gozar destes direitos. A dignidade não era para todos 

a não ser para os descendentes da raça ariana. 162 

E O mais espantoso de tudo 6 que seus atas tinham O respaldo jurídico 
do seu país: 

"Em 1993, Hitler assumiu o poder através de sufrágio 
onde obteve a maioria dos votos dos eleitores alemães. Naquele 
mesmo ano, foi aprovado 0 chamado "Ato de Habil i ta~ão~~ 
(EmachtigongsgesetZ), conferindo ao gabinete de Hitler o poder de 
editar normas capazes de alterar até mesmo a Constituição. Foi esse 
ato, formalmente válido, que deu supoite jurídico para as 
basbaridades contra judeus. As chamadas "Leis de 
Nurembergtr, aprovadas em 1995, no auge do regime nazista, 
oficializaram o anti-semitismo, proibindo por exemplo, a união 
matrimonial, a coabitação e as relações sexuais entre judeus e 
alemães, além de estabelecer uma divisão social que relegava os 
judeus a cidadãos de segunda categoria." 

161 MARMEL~E~N, George. c U w  de ~ i r e i t o s  Fundamentais; 3O Edição. Sã0 Paulo: Editora 
Atlas. 20 1 1, passin; 
162 

MAR MEL SEI^, Georgem de Direitos Fundamentais; 3O Edição. São Paulo. Editora 
A t l a s . ~ o l l . ~ . ~ ;  N~~~~ mesmo livro também se encontra uma citação em nota de rodapé das 
"entrevistas de ~ ~ ~ ~ ~ b ~ ~ ~ n  de Leon ~oldeqsohn - psicólqlo dos nazistas na época em estavam , 
Presos aguardando julgamentoo. Uma das entrevistas merece destaque: Rudolf Hess.'7ui comandante 
de Auschwitz durante quatro anos, de maio de 1940 a l0 de dezembro de 1943". O psicólogo 
Pe[guntou quantas pessoas foram naquela época. "O número exat0 não dá para saber. 
Estimo que uns 2r5 de judeus." Somente judeus? "Simr'. Mulheres e crianps também? "Sim."; 



"O que Hitler ordenava era lei.. ."63 (grifo meu) 

0 Tribunal de Nuremberg fora criado para julgar OS crimes em questão: 

contra a humanidade praticados pelos nazistas. AS crjticas formuladas por críticos de 

todo 0 mundo não faltaram diante da falta de base legal prévia para justificar sua 

instalação, criado ex post fado, Mesmo assim, a sentença condenatória por ele 

Proferida, violando bases principiológicas do direito penal, significou no mundo 

Jurídico, o surgiment-o de uma nova ordem legal, tendo a dignidade da pessoa 

humana um valor suprapositivo, estando acima da própria lei e do ~ s t a d 0 . l ~ ~  

"Um juiz não faz a lei. Ele faz cumprir as leis de seu 
pais [...I Deveria ~ r n s t  Janning fazer cumprir as leis de seu pais ou 
deveria ter se negado a fazê-las cumprir e se tornado um traidor? 
Este é o ponto crucial deste julgamento-"'' 

Ser judeu, militante comunista, homossexual, cigano, eslavo, deficiente 

motor, deficiente mental, prisioneiro de guerra, testemunha de Jeová, criminosos 

Paciente ...fosse o que fosse, assim considerado O "h~mo s a ~ e r ~ ' ' ~ ~  aOS olhos do líder 

nazista, sua vida estaria para lá de nua, e seu decreto condenatório a ser cumprido 

no campo de concentração. 

167 168 chamou de 'banalidade do mal" essa prática Hannah Arendt , 
mecaniçta de atas de crueldade: confisco de bens, esterilização, tortura, 

163 MARMEL~~EIN, George, cume de Direitos Fundamenmis; 3O Edião. São Paulo. Editora 
Atias.Z0ll.~.6. Na página seguinte, 7, Marmelstein destaca trecho do filme:Julgamento de 
Nuremberg, lançado em 1961 que demonstra a razão dos juizes estarem no banco dos réus: "Este 
caso é incomum, já que os réus &o acusado de crimes cometidos em nome da lei. Estes homens (os 

junto com seus companheiros mortos ou foragidos, são a encarnaG0 do que era a Justiça no 
Terceiro Reich. os acusados serviram de juizes durante O terceiro Reich ... OS acusados conheciam bem 
Os tribunais. Eles sentaram com suas togas pretas e pe~erteram, distorceram e destruíram a justip e 
a lei Alemanha. IS~O, por si só, já e indubitavelmente um-grande crime. Mas a acusa@o não requer 
dos acusados que respondam por violar as garantias constitucionais OU por alterar O legítimo curso da 
lei. A acusagão quer que os acusados respondam po! assa~inatos, brutalidades, torturas, atrocidades. 
Eles Compartilham, com todos os líderes do Tercetro Reich, a responsabilidade pelo mais maligno, 
mais calculado, os mais devastadores crimes na historia da humanidade. E talvez sejam mais culpados 
do que alguns dos outros .á ue eles tinham alcançado a maturidade muito antes de Hitler chegar ao 

1 3  9 
poder. suas mentes não foram corrompidas na juventude pelos ensinamento nazistas. Eles abraçaram 
a ideologia do terceiro ~ ~ i ~ h  como adultos, quando deveriam, mais do que ninguém, fazer valer a 
Justiça.lr; 
164 MARMELSTEI~, George. curso de Direitos Fundamentais; 3" Edição. São Paulo. Editora 
Atlas.2~ll.pg. 165 8-9; 

166 Ibidem, pg.8; 
167 Definição já apresentada em nota de r d a ~ é ;  

ARENDT, Hannah. ~ i ~ h ~ ~ ~ n  em ~erusaI6m: u m  relato sobre a banalidade do mal. são 
gub: companhia das Letras, 2000, passin; 

Hannah Arendt (1906-1975) exerceu e ainda exerce forte influência sobre a cultura européia e 
americana. ,?,dverSária dos regimes totalitários, também foi critica em relag0 às carências das 



experimentos médicos com seres humanos, Pena de morte, de~ortação, 

banirnento.lfj9 

AOS executores posteriormente submetidos ao Tribunal de Nuremberg 
170 171 a seguinte alegação: Cumpriam ordens 

~ o d o s  esses grupos pereceram lado a lado nos campos 
de concentração e de extermínio, de acordo com textos, fotografias e 
testemunhos de sobreviventes, além de uma extensa documentação 
deixada pelos próprios nazistas com o saldo de registros estatísticos 
de vários países sob ocupação Hoje, já se sabe aproximadamente o 
número de mortes. Morreram 17 milhões de soviéticos (sendo 9,s 
milhões de civis); 6 milhões de judeus; 5,s milhões de alemães (3 
milhões de civis); 4. milhões de poloneses (3 milhões de civis); 2 
milhões de chineses; l r 6  milhão de iugoslavos; 1,5 milhão de 
japoneses; 535 000 franceses (330 000 civis); 450 000 italianos 
(150 000 civis); 396 000 ingleses e 292 000 soldados norte- 
arneri~an0s.l~~ 

Para encerrar a disposição deste cap;tuloI oportuno citar as palavras do 

Professor de Filosofia David Hartman destacadas na obra de ~olinger"~, da 

Universidade Hebraica de Monte Scopus, em ~erusalém: 

\\O futuro do mundo depende de o islam, o 
Cristianismo e o Judaismo se conscientizarem que Deus fala árabe às 
sefia feiras, hebraico aos sábados e latim aos domingos e que Ele 
aceita e acolhe homens e mulheres diferentes, que se aproximam 
dlEle através de sua própria história, por rlleio de seu legado 
linguística e cultural. O Divino não se exaure por um só caminho 
religioso." 

sociedades democráticas: "sempre o fato de Ser judia como um dos dados de fato 
indiscutíveis de minha vida, que jamais desejei mudar OU repudiar, Sequer durante a infância". REALE, 
Giovanni; ANTISERI, Dário. História da ~ilosOfla - de Niebche 5 Escola de Frankfurt. Vo1.6 .2a 
Z i F o .  São Paulo: Paulus, 2008, pg.225 e 239; 

a expressão "banalidade do mal'' relaciona-se, portanto, com a indiferença dos executores da 
política nazista, de da raça judia, enquanto pessoas normais, e ao sofrimento infringido 
nos campos de concentração e pelos ~insatzgruppen.~) "r-t-talrr ao qual Hannah Arendt se referiu e 
aquele ligado eliminação física de homens e mulheres LEINSTER, Margareth Anne. COSTA, Arlei da. 
"a banalidade do mal - uma releitura da ~ICpressã0 criada por Hannah Arendt. Osasco: 

Mestrado em Direito, ano 10. N. 2. Dez 20101 
No verão de 1941 fui chamado a Berlim para me encontrar Com Himmler. Recebi a ordem de 

erigir campos de e*en;nio. Consigo repetir praticamente as palavras exatas de Himrnler que foram: 
o Fuhrer ordenou a solução final do problema judaico. Nóst da SS, precisamos executar esses planos. 
E Uma tarefa difícil, mas se a for imediatamente realizada , em vez de nós exterminarmos 0s 
judeus, serão eles que 0s alemães no futuro1' Goldensohn, Leon. AS entrevistas de 
F?rembeg.companhia das Letras, 20W, São Paulo pg 348-362. 

I MARMELsT~~~, George. curw de Direitos Fundamgntais; 3' Edição. São Paulo. Editora 
Atlas-2~11. 172 pg.4 e 5; 

DDUNGE~, ~ ~ ~ ~ b .  Direito e Amor, 10 Edição. Rio de Janeiro: Renovar. 2009.pg.62 , 173 
D " U ~ ~ ~ ~ t  Jacob. Direito e Amor, 1 o Edição, Rio .de Janeiro: Renovar, 2009.pg.62; 



2.2 Guerras Privadas: 

Historicamente falando, em termos tanto de "guerra privada" quanto do 

aspecto bipolar do valor amor, reportam-nos ao relato bíblico do homicídio 

duplamente qualificado, com agravante genérica, por ter cometido homicídio por 

motivo torpe, e provavelmente, à traição na pessoa de seu irmão. 

O texto refere-se à passagem bíblica que relata O crime cometido por 

Caim e procura observar a agressividade humana entre OS seres da mesma espécie. 

Continuando no curso da história, poder-se-ia relatar várias outras 

Ocorrências de condutas onde a agressividade (ou O desamor) estiverem presentes, 

deixando suas marcas e uma herança coletiva inesquecível. 

Em Roma, por exemplo, as atitudes tomadas por Caligula (41 AC) e 

Nero (54/68 AC) demonstram que, se não eram detentores de uma agressividade 

Para além da normalidade da época, eram considerados ~sicóticos. Calígula tornou- 

se célebre pelo aspecto comportamental de suas condutas: libertino (assassinos 

sexuais, seu prazer está diretamente relacionado ao Proporcional sofrimento da 

vítima sob tortura), (matava por pura diversão, utilizava requintes sádicos e 

Cruéis) e fúria homicida. Nero, igualmente dotado de perversidade, assassinou seu 

irmão, sua esposa e a própria mãe, ao final culminando por mandar incendiar, 

sadicamente a cidade de Roma, que queimou durante seis dias seguidos, dela pouco 

restando. 

no século XD(, na Inglaterra governada pela rainha Vitória, em 

meados de 1888 no bairro de whitechepel, em Curto eSpaÇ0 de tempo, cinco 

prostitutas foram assassinadas e habilmente mutiladas a golpes de punhal e de 

instrumento AS do assassino, apelidado de "Jack Estripador", 

no rosto e no ventre das meretrizes. A violência do crime provocou 

clamor e a própria Rainha vitória exigiu providências. Era canibal e arrancou os 
I 

órgãos internos de quatro de suas vítimas. Chegou a mandar numa carta um peda~o 

\ t 



do rim d e  uma delas, quando as autoridades duvidaram da autenticidade de suas 

C O r r e ~ p o n d ê n c i a ~ . ~ ~ ~  

Contudo, "Jack Estripador" nunca foi efetivamente identificado. 17' 

No século XXf encontram-se outros nomes que deixaram marcas na 

história pela mesma forma que praticaram suas condutas: acentuado padrão de 

agressividade. E independentemente destes abaixo citados a título d e  exemplo, seria 

Um contrassenso não mencionar leis e condutas a serem ~bservadas  diante do 

desrespeito específico por determinadas classes de Pessoas- 

NOSSO país fora condenado pela corte interamericana Justamente pela 

Omissão e descaso, sendo compelido a editar leis OU coibir condutas para a não 

incidência e m  novas condenações, inclusive cabendo indenização financeira. Como 

exemplo podemos citar a edição d a  Lei 11.340 em agosto de 2006, vulgarmente 

chamada d e  Lei Maria da que trás e m  seu ca?ut: 

"Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher, nos termos do art. 8O do art. 226 da 
Constituição federal, da C O ~ V ~ ~ Ç ~ O  sobre a eliminação de todas as 
Formas de ~ i ~ ~ r i m i n a ç ã 0  contra as mulheres e da Convença0 
Interamericana para prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher; dispõe sobre a criação de Juizados de Violência Doméstica e 
familiar contra a Mulher, altera 0 Código de IProcesso Penal, o 
Código Penal e a Lei de D<ecu~ao Penal, e da outras 

Sigmund Freud relaciona tais condutas com0 "Teoria dos Instintosrr, 

herdando-se a agressividade o u  destrutividade como inerentes da própria pessoa 

humana. Por outro lado, 0s próprios instintos dão origem a união e preservação que 

só podem ser conquistados através do amor inclusive n o  universo jurídico, nas 

174 
A -- CASOY, ~lana, seria1 Killer - LOUCO ou Cruel. 6a Edição, São Paulo: WCV Editora, 2004, p. 111; 
115 

176 
Ibidem, pg. 111. 
Maria da Penha Fernandeç foi biofarmac&utica residente em Fortaleza, &ar& NO ano de 1983 seu 

marido, professor da Faculdade de  nomi mia, tentou matá-la com um tiro nas costas, que a deixou 
Paraplégica. Apesar das duas nunca chegou a ir preso O que gerou a perplexidade de 
Maria, que não encontrou outra senão a procura de aux;li0 nos organismos internacionais. Em 
2001 o Estado Brasileiro foi rnndenado pela Organizago dos Amerimnos (OEA), Por 

negiigGncla e omissa0 em relaggo violência doméstica. tendo , ainda, que tomar providências 
Objetivando a ocorr~ncia de demais delitos desta natureza. A ~ P O C ~ .  0 pais tambdm tornou-se 
slgnatárlo da Convengão sobre a ~ l i~ inaÇã0  de Todas as Formas de Discrimiwção contra as Mulheres 
e da ConvenSli Inkramer,ana prevenir, Punir e Erradlcar a Vlolêncla contra a Mulher ., Belém do 1994 - pelo Decieto 1.973/96), O que Culminou a criação 
das Lei 11340/2006, bãti~adâ de "Lei Maria da PenhaW..ANDREUCCI,, Ricardo Antonio, LepislaCgo 
Penal Especial, Editora Saraiva, 50 edição, 580 Pauia, 2009; 

601 e 602; 



relações de direito de família, nas relações de direito t ran~na~i~nai ,  no ~nivers0 

jurídico como um todo177 

Afora os exemplos citados, convém registrar barbáries conhecidas pela 

maioria das pessoas realizadas pelos denominados "seriais killers". 

Merecem destaques as condutas de:178 

a) Theodore Bundy - o cidad30 acima de qualquer suspeita que 

atuou na década de setenta. Foi eletrocutado em 24 de janeiro de 1989, com 42 

anos, confessando ter matado 28 mulheres. Trabalhava em um centro de 

atendimento a suicidas e disse aos médicos que Seu ódio pelo sexo feminino foi 

causado por sua mãe, que tinha a, mesma aparência das vítit'nas quando era jovem. 

Para enganá-las, além do gesso, fingia mancar e adotava vários 

sotaques diferentes, pedindo ajuda. Depois que estas 0 ajudavam, as estrangulava, 

desmem brava e as decepava.17' 

b) Jeffrey Dahmer - o mais famoso canibal americano: Nasceu em 

1960 e sua na sua infância já denotava uma agressividade acima do comum: fazia 

experimentos com animais, decapitando-os, branqueando OS Ossos com ácido e 

outros. 

AOS 18 anos, ao dar carona a uma pessoa do sexo masculino, 

convenceu-o a tomar uns aperitivos e matou-o quando ele quis ir embora. Na 

maioria das vezes encontrava e escolhia suas v í t ~ ~ a s  (geralmente negras), em bares 

para homossexuais ou saunas. Atraía-as para Seu apartamento, oferecendo dinheiro 

177 
FREuD, Sigmund, estar na civiliza@o. Rio,de Janeiro: Editora Imago, 1997, passin; 
Conforme consta na obra de Ilana casoy, os paises onde existe maior número de assassinos em 

série conhecidos são em ordem descreçcente: EUA, Grã-Bretanha, Alemanha e França. Mas outros 
países também têm seus recentemente, no México, Um C r i ~ i n ~ s o  C O ~ ~ ~ S S O U  ter 
matado mais de 100 vítimas. Na China, 0 'Cidadão X" pode ser responsável por mais de 
1.000 mortes. 
Em 1999, a polícia paquistanesa caçava um homem que dizia ter assassinado 100 crianças. Na 

ColÔmbia, Pedra Alonso Lopez matou mais de 300 pessoas. 
Outras estatísticas: 
- 84% dos assassinos em série &O caucasianos; 

I - 93% dos assassinos em série são homens; I 

- 65Oio das vítimas são mulheres; 
' - 8g0/0 das vítimas são caucasianas; 

- 90% dos assassinos em série têm idade entre 14 e 39 Xios. Ibidem, pg. 'l6). 
179 

Ibidem, pg. 112; 



para que posassem para fotos ou simplesmente convidava-as para tomar cetveja e 

assistir ~ í d e ~ , ~ 8 0  Depois de matá-las, as canibalizava. Toda Sua as80 era p0st- 

mortem, 181 

c) José Augusto do Amaral - Preto Amaral: 

José Augusto do Amaral, nascido em 15 de agosto de 1871, solteiro, 

era natural de Conquista, Minas Gerais. Seus pais, escravos africanos do Congo e 

Mo~ambi~ue, haviam sido comprados pelo visconde de Ouro Preto. Praticava atos de 

pederastia na região do Campo de Marte, em São Paulo, e na sua confissão disse 

que esses atos eram praticados somente após a certeza da morte da vítima. 

Seu diagnóstico médic0-psiquiátric0, feito pelo Doutor Antonio Carlos 

Pacheco e Silva foi o seguinte:182 

Trata-se, a nosso ver, de um criminoso sádico e 
necrófilo, cuja perversão se complica de pederose, em que a criança 
é objeto especial e exclusivo da disposição patológica. Teria 
habilidade de praticar seus crimes sem ser descoberto. Amara1 
enquadrou-se no grupo dos pervertidos sexuais caracterizados por 
aqueles que se encontram em Permanente estado de hiperestesia 
sexual, que sob a influência dessa excitação, que é continua e 
mortificadora, M o  levados ao ato, mais ou menos automaticamente, 
sem terem a capacidade de refletir e julgar o ato impulsivo. 

d) Febrônio Índio do Brasil: 

FebrÔnio Índio do Brasil foi um assassino em série que praticou a 

maioria dos seus delitos no Estado do Rio de Janeiro, por volta do ano de 1920. 

Escolhia suas vítimas entre as crianças do Sexo masculino que tivessem 

aproximadamente dez anos de idade Dizia ele que lutava contra O demônio, por isso 

tinha uma grande tatuagem que contornava Seu tórax Com as letras D C V X V I. 

Essas letras significavam para ele: Deus, Caridade, Virtude, Santidade, Vida, Imã da 
1. 183 

Vida e funcionavam como talisma. 

e) Francisco Costa Rocha - Chico Picadinho: 

1m CASoy, Ilana, Serial Killer -i LOUCO OU Cruel. 6' Edieo, São Paulo: WCV ~ditora, 2904, pg. 
11s: 
18' 182 Íbidem, pg. 85-117; 

Processo Crime no 1670-,1927; 183 
\ 

CAÇoy, 1lana, srial Killer Made in Brasil. Za Edição, São Paulo: Anxr 2004~ Pg. 30; 



"Chico picadi"hoM nasceu em 27 de abril de 1942. Teve uma infância 

difícil, pois aos quatro anos foi morar com um casal de empregados do pai. Matava 

gatos Para testar suas sete vidas, e devido a suas traquinagens, apanhava tanto que 

quase perdeu uma das mãos. 

Em 02 de agosto de 1966, após assistir ao filme: "O cole~ionador"~~, 

conheceu Margareth Çuida, uma boêmia de 28 anos, austríaca, bailarina, massagista 

e separada. Levou-a até seu apartamento onde manteve relações sexuais violentas, 

estrangulando-a em seguida. Mutilou-a com um processo que estaria mais próximo 

da dissecação do que do esquartejamento. 

Por esse crime, Francisco Costa Rocha foi Preso em 05 de agosto de 

1966 e em testemunho, disse que a bailarina lembrava sua mãe. Seus crhes não 

Param por aí, em junho de 1974, oito anos depois de ter cometido o primeiro crime, 

Francisco foi libertado por comportamento exemplar, i-nas sua agressividade 

continuava 'latenteff, matando da mesma forma Ângela de Souza e Silva, de 34 

2.3 Guerras Mistas: 

a) A inquisição 

A inquisição fora criada para combater 0 sincretismo de alguns grupos 

religiosos, sendo a medieval a originária de todas as demais, fundada em 1184 no 

sul da Fransa em combate a heresia. Invenção capaz de tornar OS papas e monges 

mais poderosos, tornando um reino mais 

O filme relata a história de um rapar solitário que em sua obsessão por uma mulher, aprisiona-a 
:,O Porão dq sua casa e a sevicia até a moite. I 

Todos as referências citadas, de a até e, foram retiradas da obra de Ilana Casoy: Serial Killer-louco 
p2 cruel e Serial Killer made in Brasil; 

V Q L T ~ ~ ~ ~  - Trad, Pietro  ai, ~ic ionár io  Filosófco, Qlegão Obra Prima de cada autor - 
série ouro. são Paulo: Marti" Claret, 20081 ~g-309; 



É comum atribuir a São Domingos a fundamentação da sua criação: 

'eu, irmão Domingos , reconcilio, com a Igreja o dito 
Rogério, portador dos presentes, sob condi@o de que se faça 
fustigar por um padre três domingos consecutivos desde a entrada 
da cidade até a porta da igreja, seja magro toda a sua vida, que 
durante três quaresmas do ano nunca beba vinho, traga o sanbenito 
com cruzes, reze o breviário todos OS dias, diga dez Pater por dia e 
vinte à meia-noite; e de que guarde doravante a continância, se 
apresente todos os meses ao cura da sua paróquia etc., tudo isto sob 
pena de ser tratado como herético, pefluro e impenitentesda7 

Em decorrência às palavras de São Domingos, Luís de Paramo, 

respeitável escritor do santo Ofício , interpretava que Deus foi 0 primeiro instituidor 

exercendo o poder dos irmãos pregadores contra Adão, tendo Adã0 então sido 

submetido ao juízo. Como Adão foi privado de todos 0s seus bens no grande paraíso, 

encontrou aí a saída para a confiscação dos bens de todos 0s condenados pela 

heresia. 

O escritor também justificava a pureza atingida pelo fogo com o relato 

dos heréticos queimados em ~odoma.'" 

O intervalo mais crítico da inquisição em si, fora no XV, quando os 

delegados irmãos pregradores, enviados pelo Papa Bonifácio IX, iam à Portugal, de 

cidade em cidade, queimando 0s heréticos, mu~ulmanos e judeus. Como eram 

ambulantes, deram um estabelecimento fixo em Pomgal, em Aragão e Castela. 

Diante das divergências entre Roma e Lisboa, a inquisi~ão na0 ~ O S S U ~ ~  fundamentos 

~ r é - e s t a b ~ l ~ ~ i d ~ ~ ,  sendo necessário a delititação de poderes e a nomeação de juízes 

do santo 

A inquisição levou 5 morte aproximadamente cem mil pessoas. 0 

Condenado era muitas vezes responsabili~ad~ por assim dizer, uma crise da fé190, 

quando na apresentação de fenômenos da natureza OU estatais, enfim, quando a 

desgraça se instalada I encontrava-se um culpado Para receber a punição, sendo que 

as penas variavam desde o confisco de bens e perda da liberdade, até a perda da 

187 VOLTAIRE - Trad pietro NasSeEi, Dicionário Filos6fic0, C0leçã0 Obra Prima de cada autor - 
slie ouro. são ~auio: Martin Claret 20081 ~ 9 . ~ ~ 8 ;  

VOLTAIRE - ~ ~ ~ d .  pietro Dicionán~ Filos6fic0, Coleçã0 Obra Prima de cada autor - 
s$ ouro. são Paulo: Marti" claret, 2008, ~g.310; 

I 

VOLTAIRE - ~~~d pietro t,Jass&i, ~icionárlo Pilos6fi~o~ C O ~ ~ @ O  Obra Prima de cada autor - 
s$ie ouro. são paulo; Ma*in c~aret  20081 ~:3!1; \ 

Pestes, terremotos, doenças e misérias sociais; 



própria vida, e como a história registra, o culpado era condenado a ser jogado na 
fogueira. 

Àquele delator, o prêmio recebido seria uma garantia de sua fé e seu 

Status social. E ao contrário do imaginado, o Tribunal do Santo Ofício era uma 

entidade jurídica e "50 executava as penas impostas, entregando ao poder secular o 

cumprimento do determinado. 

É certo que registrar a inquisição sob O codinome religioso seria tornar 

simples uma instituição muito complexa, não só pela época mas também pelos ideais 

a serem atingidos. 0 mais importante é registrar que as barbáries foram realizadas e 

sob uma argumenta~ão conveniente aos olhos de interesses sociais.1g1 

"no mais, conhecem-se bem todas as regras 
processuais deste tribunal e sabe-se como são opostas à falsa 
equidade e 6 cega razão de todos 0s outros tribunais do universo. A 
pessoa é aprisionada por simples denúncia das pessoas mais infames. 
Um filho pode denunciar o pai, uma mulher, o marido, nunca se é 
acareado com 0s acusadores. Obviamente OS bens são confiscados 
em proveito dos juízes. Pelo menos é assim que a Inquisição se tem 
conduzidos até os nossos dias. A; há algo de divino! Já que, 
efetivamente, é incompreensível 1d92 que 0s homens tenham s u p o  
pacientemente este jugo.. . 

Em resposta, não se pode deixar de citar fls. 64 de Riuatto Nunes: 

\\ ... Assim, toda pessoa humana, pelo simples fato de 
existir, independentemente de sua situaÇã0 social, traz na sua 
superioridade racional a dignidade de todo ser. Não admite 
discriminação, quer em razão do nascimento, da raça, inteligência, 
saúde mental ou crença religiosa-" 

b) O pobre. 

'0 burguês não se reconhece apenas como superior 
social e moralmente aos nobres, mas também como superior aos 
pobres, De fato, se Deus fez todos OS homens iguais, se a todos deu 
a missão de trabalhar e a todos concedeu o direito 6 propriedade 
privada, então, os pobres, isto é, 0s trabalhadores que não 
,,seguem tornar-se proprietários privados, são culpados por sua 
condição inferior. Sã0 pobres, não Sã0 proprietários e têm a 

de trabalhar para OU~~OS,  seja porque são perdulário, 

191 
VOLTAIRE - Tradm rgasseEi, Dicionário Filos6fic0, C0leG0 Obra Prima de1 cada autor - 

3 ouro. são paulo: ciaret, 2008, ~309-312; 
VOLTAIRE - ~~~d Pietro  se se ai, Dicionário FilosóRco, C0le@0 Obra Prima de cada autor - 

série ouro. são Paulo:' Marti" Claret, 2008, ~9.312; 



gastando salário em vez de acumulá-lo para adquirir propriedades, 
seja porque são preguiçosos e não trabalham O suficiente para 
conseguir 

Justificar a pobreza no defendido pelo autor John Locke, onde ser pobre 6 

Uma escolha social, ou por assim dizer, reflexo de um hoje colhido no amanhã, seria 

Simplificar em demasia uma realidade presente em quase todas as sociedades. 

NO Brasil, a população concentra-se em maior número na miserabilidade. Se 

por um lado a equiparação a alguns países africanos parece pelo outro talvez 

"0s falte a devida quantificação e preocupação. 

'0 doente antes excluído do mundo dos direitos e da 
cidadania, deve tornar-se um Sujeito, e não um objeto do saber 
psiquiátrico. A desinstitucionali~a~ão 6 este ProCesso, não apenas 
técnico, administrativo, jurídico, legislativo OU político; é acima de 
tudo, um processo ético, de reconhecimento de uma prática que 
introduz novos sujeitos de direito e novos direitos para os sujeitos. 
De uma prática que reconhece, inclusive, O direito das pessoas 
mentalmente enfermas em terem um tratamento efetivo, em 
receberem um cuidado verdadeiro, uma terapêutica cidadã, não um 
cativeiro. Sendo uma questão de base ética, O futuro da reforma 
psiquiátrica não está apenas no sucesso terapêutica-assistencial das 
novas tecnológicas de cuidado ou dos novos sewiços1 mas na escolha 
da sociedade brasileira, da forma como vai lidar com seus diferentes, 
com suas minorias, com OS sujeitos em desvantagem social." lg6 

Neste rol, incluem-se todos aqueles excluídos diante de sua condição física. 

Não podem produzir, não podem consumir, não podem fazer parte de uma sociedade por 

não terem o que trocar, não d o  "homo faber" (grifo meu). 

Geralmente são trancafiados em institui~ões psiquiátricas aguardando o final 

da vida física porque a outra deixou de existir a muito, quando morreram principalmente 

para Seus familiares e quando deixaram de Ser Uma questão Social. 

Jean Claude Milner ..." Não me falem mais de 
permiaões, ~~n t ro le ,  igualdade; só conheço a força. Eis a minha 

193 LOCKE, Ensaio do entendimento humano, São Paulo: Nova Cultural, 2005, 
p a s s i ~  I 
1Y4 

195 Etiópia, por exemplo; Entende-se como doente mental, aquele que não produz por qualquer tipo de incapacidade; 
196 

\ AMARANT~, Cad, Saúde pública jullset , Rio de Janeiro: CSN Fund. Osvaldo Cruz, 1995, 
Pg. 49 1-494; 



pergunta: diante da conciliação dos notáveis e da solidariedade dos 
mais fortes, como fazer que os fracos tenham poderYg7 

Como exemplo, a primeira condenação brasileira feita pelo tribunal 

deu-se pela tortura e morte de Damião Ximenes, Um deficiente mental, após 

três dias de internação em um hospital de Tratamento ~siquiátrico.'~" 

Foi o primeiro caso199 sobre saúde mental a ser decidido pela Corte. Também 

apontando a responsabilidade internacional do Estado por O ~ ~ S S ~ O ,  resultante na violação 

aos direitos à vida, à integridade física e à proteção judicial da vítima.200 

Damião Ximenes Lopes de 30 anos, apesar dos hematomas, sangramento 

"Sall estado rasgado das roupas, e demais circunstâncias, fora dado como causa de sua 

morte pelo médico Francisco Vasconcelos: parada cardio-respiratória, Sem a reakação da 

necropsia.. 

O caso apresentado à Corte relatou a ocorrência Com o paciente ~arnião 

Ximenes, que foi encarcerado, imobilizado, espancado e ~ o r t o  no interior de um hospital 

Psiquiátrico situado em Sobra1 - CE, em outubro de 1999. Submetido a corte, resultou na 

primeira condenação formal do estado nacional brasileiro. A comissão apresentou um 

'equerirnento ao Tribunal baseada nas condições desumanas e degradantes da permanência 

de Damião Ximenes Lopes, uma pessoa com deticiência em um centro de saúde mental 

(SUS). 

e) 0 imigrante: 

yntão qual é a realidade desse estado de 
emergência? Um incidente em 20 de setembro de 2007, pelo qual 
sete pescadores tunisianos foram a julgamento na SicíIia pelo crime 
de resgatar 44 migrantes africanos da morte certa no mar, vai 
esclarecer isso, se condenados por 'auxiliar e assistir imigrantes 
ilegais', terão de cumprir de Um a quinze anos de prisão. Em 7 de 
agosto, 0s pescadores ancoraram num recife cerca de 50 quilômetros 
ao sul da Ilha ~ampedusa, perto da Sicília, e dormiram. Acordados 
viram um bote de borracha lotado de pessoas famintas, inclusive 
mulheres e crianças, agitando-se nas ondas revoltas e a ponto de 

197 ZIZEK, Sbvoj. primeiro como trag(dia depois Com0 f a ~ .  sã0 Paulo: Boitempo, 2009.w.58; 
198 BORGES, Nadine Monteiros O caso ~ a m i ã o  Ximenes: Uma anhlise s6cio-jurídica do acesso 
à Comissão e a Corte Intenmericana de Direitos Humanos, Niterói: Universidade Federal 
Fl"minense, 199 - . . 2008, passin; I 1 

--- Numero 12237; 
200 PIOVEÇA~, F ~ ~ ~ ~ ~ ,  Direitos "umanos e gust iy Internacional, São Paulot 2011, Z" Edição, , 

Editora saraiva - pg. 155; \ \ 



afundar. O comandante decidiu conduzi-los ao porto mais próximo de 
Lampedusa, onde ele e toda a tripulação foram presos. Todos os 
observadores concordam que o verdadeiro objetivo desse julgamento 
absurdo é dissuadir outras tripulações de fazer a mesma coisa: nada 
foi feito contra outros pescadores que, vendo-se em situação 
parecida, afastaram os migrantes surrando-os com varas, pelo que se 
conta, e deixando que se afogassem. O que esse incidente mostra é 
que a noção de Agamben do homo Sacer, 0 excluído da ordem civil 
que pode ser morto impunemente, está em plena ação no coração da 
própria Europa, que se vê como Último bastião dos direitos humanos 
e da ajuda humanitária, em contraste com 0s Estados Unidos e os 
excessos da 'guerra ao terror'. 0s únicos heróis nesse caso foram 0s 
pescadores tunisianos, cujo comandante, Abdelkarim Bayoudh, 
simplesmente afirmou: 'estou satisfeito Com O que fiz'. 201 'O2 

Felizmente, a questão destacada ocorreu em outra nação que não a nossa. 

Toda a nação brasileira foi composta de imigrantes na época do descobrimento e neste 

aspecto, com relação ao nosso perfil bem como a reciprocidade com outros países, não 

possuhos um problema interno tão latente que mereça comentário, convém registrar o 

usual e a importância de vidas quando não desejadas em termos de ingresso interno. 

f) O indígena: 

'0 verdadeiro poder não Precisa de arrogância, berras 
e barba comprida. O verdadeiro Poder nos estrangula com fitas de 
seda, &arme e ~~teligência." Oriana Fallaci 

Com relação ao tratamento indígena a situa~ão é similar. Sendo inicialmente 

Possuidores desta terra, a cada ano o sistema necessita de maiores recursos naturais e as 

reservas passam a ser uma "fatia" difícil de preseivar. Recentemente questionou-se a 

reserva da tribo indígena Raposa do sol, quando da intenção de utilizar-se o possuído pela 

tribo para produção, A votação permeou no sentido da delimitação, mas quantas outras 

tribos acabaram por serem destruídas pela não intervenção, evitando a barbárie posterior? 

201 ZIZEK, Slavoj. Primeim como tra&dia depois Como fam.  Sã0 Paulo: Boitempo, 2009.pg.50; 
202 Em julho de 2008, como uma irônica anuên~ia 2 teoria do estado de ~ X C ~ @ O  de Giorgio Agamben, 
O governo italiano decretou estado de emergência em toda a Itália Para enfrentar o problemas do 
próximo em sua forma contemporânea paradigmática: a entrada ilegal de imigrantes da África do 
Norte e da E~~~~~ ocidental, N~ início de agosto, dando Um e~pressiv0 passo além nessa direção, 
foram mobilizados 4 mil soldados armados para controlar pontos sensiveis nas grandes cidades 
(estagóes ferroviárias, centros e, assim. elevar 0 nível de segurança pública. 

Atuaimente, também há planos de u sar as forças armadas para proteger mulheres contra 
estupradores o importante é observar que o estado de emergência foi inslituido sem grandes 

I I 
protestos: a vida continuou normalmente... ~ ã o  seria esse o estado do qual nos aproximamos nos 
Países desenvolvidos do,planeta, onde esta ou aquela forma de esbdo.de emergência (empregado 
Contra ameaças terroristss, imigrantes etc.) é simplesmente aceita ComQ medida necessária para 
garantir o curso normal das coisas?ibidem; 



Ou seja, neste caso em particular, o próprio indígena dá conta de encerrar 
Uma vida que já não tem conveniência nos termos capitalistas, em decorrência das 

das cidades, da discriminação, da especulação fundiária, entre outros m~tivos, 

levando-o a um ato que nem se pode denominar sacrifício. 

Perdeu sua referência enquanto líder religioso, perdeu-se em trocas de drogas 

e áIcool, perdendo sua roupagem em um escambo nada justo. 

Enquanto pessoas estigmatizadas nos dizeres de EMn9 G~ffman*'~, não 

terminariamos por aqui, porém como 0 objetivo é aquele de sustentação do alegado, 

encerra-se o rol, citando em última análise, o destacado da obra de Rinato Nunes quanto ao 

tratamento ao escravo, tão excluído quanto 0s outros anteriormente destacados. 

'Se realizarmos uma enquete sobre a relação 
hierárquica entre o direito dignidade e o direito à vida, 
possivelmente grande parte das respostas apontaria em primeiro 
lugar o direitos 6 vida e abaixo deste O direito à dignidade. O 
argumento que aparenta ser decisivo 6 que sem vida não é possivel a 
dignidade. Esta afirmação pode Parecer de grande impacto, contudo 
é errônea. Implica uma transposi~ão de lugares. De um ponto de 
vista biológico, é certo que não é concebível a dignidade em um ser 
inerte, em uma pedra, ou em um vegetal. Assim como se afirma que 
sem vida não h6 dignidade (O que aceitamos somente de um enfoque 
biológico), nos perguntamos se existe vida sem dignidade. Que vida é 
esta? Era vida a dos escravos tratados com0 animais que servem 
para trabalhar e reproduzir-se7 Biologicamente sim, mas eticamente 
não." Miguel Ekmekdjian 'O4 

203 
I G O F F ~ ~ ~ ,  Erving. Estigma - notas sobre a manipulqção da identidade deteriorada. Rio de 
Janeiro: 204, LTC, 1988, passin; 

N~JNES, R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  O P,.inc~pio ~ ~ ~ ~ t i t u c i o n a l  da Dignidade da Pessoa Humana doutrina e 
Jurisprudência, Sáo Paulo, 2010, 30 ~di@o, Editor3 Saraiva, W. 66 e 67; 



3 O amor e Direito na contemporaneidade 

'Uma verdadeira viagem de descobrimento não é 
encontrar novas terras, mas ter um olhar novo" Marcel Proust 

Objetivando dar coesão e continuidade entre OS capitulas, convém aqui 

ratificar novamente o objetivo deste trabalho: de uma hermenêutica pautada em 

valores éticos, de "responsabilidade e cuidado" com a pessoa humana, decorrentes 

da conceituação de 'amorM nos seguimentos: fi~osóficos, religiosos e psicológicos. 

Para tanto, é necessário trazer h baila, de Uma forma simplificada, 

conceitos que norteiam o leitor ao entendimento do alegado, como: direito positivo, 

direito natural, norma, teoria dos valores e sua irradiação nos direitos fundamentais, 

ficando o último capítulo destinado à efetiva aplicação normativa- 

Atualmente, a doutrina que prevalece nos "anais" jurídicos é a 
j ~ s p o ç i t i ~ i ~ t ~ ,  ou o positivismo jurídico. A expressão deriva da locu~ão direito positivo 

contraposta aquela de direito natural.2o5 

Direito natural pode ser definido como aquele direito que decorre do 

sentimento de justiça de uma comunidade. Roma antiga foi Uma das que se utilizou 

dos preceitos do direito natural para o progresso das institui~ões jurídicas.206 

Também, a Igreja na idade Média, influenciou substancialmente pela 

afirmação de que 0s princípios existentes no direito natural decorriam da vontade 

divina (Teoria Juçnaturalista do ~eologismo), daí sua equivalência à época como "Lei 

eternaw.*07 

Num segundo momento, separando a fundamentação do direito natural 

dos dogmas religiosos I defendeu-se que OS princípios não correspondiam 3 vontade 

divina nem da natureza das coisas, mas da razão humana. (Teoria Jusnaturalista do 

Racionaiismo). 

205 - .~ BOBBIO, Norbefio. O positiviomo ~urídico - IiÇÕes de filosofia de direito. São Paulo: Ícone 
tditora, 2006, pg 15; I 
206 BRANCO, ~~i~ Q~I~,.. coord. ap&l Fernando; COLNAGO, Rodrigo; . Intmduçáo ao estudo do 

São Paulo: Saraiva, 20 10, ~ - 4 e 4 9 ;  
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OS princípios que fazem parte do direito natural permeiam a ideia 

daquilo que é justo por natureza segundo a razão h ~ m a n a -  

Justiça e Direito possuem conceitos diferentes, e um 6 o instrumento 

Para se chegar ao outro, mas por si só não existe a garantia deste resultado: "o 
justo". 208 

'Via de consequência, a denominada doutrina do 
direito natural é uma doutrina idealista-dualista do Direito. Ela 
distingue, ao lado do direito real, denominado direito positivo, posto 
pelos homens e, portanto, mutável. um direito ideal, natural, 
imutável, que identifica a justiça. É portanto, uma doutrina jurídica 
idealista, mas não 'a" doutrina jurídica idealista. Distingue-se daç 
outras doutrinas jurídicas idealistas-dualistas pelo fato de - como o 
seu nome indica - considerar a "natureza" como a fonte da qual 
promanam as normas do direito ideal, do direito justo'120g. "Teu dever 
é lutar pelo Direito. Mas quando encontrares O Direito, isto é, a letra 
da lei, em conflito com a Justiça, lutas pela Justiça."210 

No direito positivo, as normas de conduta são positivadas pela 

autoridade soberana de determinada sociedade. O intérprete tem que se valer do 

sistema jurídico legal, podendo ser escrito OU não (costumes), assentado em 

princípios. R iuato N~~~~~~~ neste mister faz uma ressalva que estes são os úItimos 

conforme disposi@o da Lei de ~ ~ t ~ o d u ç ã o  às Normas do Direito Brasileirol, mas sim o 

que resta quando não há nenhuma norma.212 

Com relação aos principias, para 0s positivistas estes são consagrados 

Pelo próprio ordenamento jurídico e para OS Jusnaturalistas, simbolizam o direito 

natural e estão acima do Direito ~os i t i vo . "~  

208 BRANCO, Luiz Qrlos, Coord. CAPEZ, Fernando; COLNAGO, Rodrigo; . Introdueo ao estudo do 
Direitom São Paulo: Saraiva, 2010, pg.48-49; 
209 BRANCO, Luiz Carlosm Coord. CAPEZ, Fernando; COLNAGO, Rodrigo; . Introdução a0 estudo do 
Direito. sãÓ Paulo: Saraiva, 2010, ~9.48-49; 
210 MONTORO, Andr6 Franco. ~ ~ t ~ d a s  de ~ilosofia de Direito. Sã0 Paulo: Saraiva, 20 ~diGo, 1995, 
PS.XVI; 
211 NUNES, Rizzatto O princípio ~ ~ ~ ~ t u c i o n a l  da Dignidade da Pessoa Humana doutrina e 

3g EdiSão, são pau1o:Editora Saraiva. 2010, m.37; 
212 \\ quando a pnalogia e o costume falham no preenchimento da lacurla1 0 magistrado supre a 
deficiência da ordem jurídica, adotanda \!princípios gerais de direito" DINIZ, Maria Helena. Lei de 
int r0d~g8~ ao código civil inrerpreuda, São Paulo: Saraiva: 2011, pg. 120; 
213 BRANCO, Luiz ~~l~~~ coord. mpEZ, Fernando; COLNAGOt Rodfig0; . IntmduM0 a0 estudo do 

São Paulo: Saraiva, 2010, pg.33-46; 



0s critérios da distinção entre direito natural e direito positivo podem 

ser relacionados a partir de seis  característica^:'^^ 

a) Enquanto que o direito natural 6 universal, valendo 

em toda parte, o direito positivo é válido em apenas alguns lugares, 

mudando conforme a vontade soberana daquela sociedade; 

b) Enquanto o direito natural é imutável no tempo, o 

positivo muda conforme os anseios de determinada época e povo 

mudam; 

c) Enquanto o direito natural tem Como fonte a lei da 

natureza, o positivo, a norma posta; 

d) Também a forma com0 tomamos conhecimento do 

direito: o primeiro, através da nossa razão (uma concepção racionalista 

da ética e da moral), o segundo conhecemos atrav6s de uma 

declaração de vontade alheia pela ato da promulgação legal; 

e )  o objeto dos dois direitos: O direito natural 
diferencia os comportamentos entre bons e maus. Para o dlrelto 

positivo, isto independe, o que vale 6 0 que foi disciplinado (ou 

normatizado), se normatizado: justo, se vedado: injusto; 

f) E a úitima distinção: para o direito natural, o 

critério de valomção das a~oes está no que 6 bom, para o direito 

positlvo, o que é Útil. 

Feita estas iniciais onde foram apontadas as diferenças 

entre os dois institutos, continuemos com a defesa do alegado, podendo prosseguir 

da argumentação para afirmar a posslbllldade de se implementar o amor enquanto 

valor ou princípio na atual aplicagão jurídica, tornando O direito menos mecânico e 

mais apto a realizar o fim a que se propôs- 
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Vemoç,na história, ora o Direito Natural estar a 
serviço do Direito Positivo, para o fortalecer, ora inversamente, ser 
um auxiliar na luta contra o Direito Po~itiv0, para o reformar." Gustav 
~adbruch~l' 

Quando se fala em amor enquanto valor ou princípio, a correlação com 

liberdade, igualdade e fraternidade surge automaticamente, sem uma necessidade 

justificada do porquê do liame axiológico. 

Como homem social, uma atitude nos foi cobrada em vários momentos 

históricos, já ilustrados no capítulo anterior, e se assim podemos registrar, a já citada 

nova corrente jusfilosófica, surgindo naquele momento em busca de Uma S O ~ U Ç ~ O  

diante do quadro bárbaro apresentado, não porque intknamente nos tornamos 
\\ bonsfr, mas ou isso ou um nada em termos de existência: um ~Ós-poSitivi~m~, que 

Poderia ser denominado positivismo ético, com o objetivo principal de preservação 

da pessoa humana e não sua "coisificação". 

Uma das obras existentes atualmente, e por incrível que ISSO POSM 

parecer, de origem Alemã, é de Robert Alexy. 0 autor muito contribui não só em 

termos acadêmicos, mas na formação de ideais que visem preencher lacunas 

interpretativas entre o justo e o legal. Herança adquirida do homem social, entre o 

ser e o dever ser. Apresenta a da ~0rre~ão"  no sentido de se aproximar a 

ideia de justip: nenhum ato será conforme a0 direito se for incompatível com os 

direitos fundarnentai~.~'~ 

Além dele, Miguel Reale na teoria tridimensional do direito: fato, valor e 

norma, vislumbra a necessidade da existencia de Uma razão não s6 racional, mas 

vaIoratjva com a moml humana para se fazer o cefio, e assim, o justo 

O hoje, reflexo de um caos juridico abarca uma nova mentalidade jus 

p0sitiva:a) 0s princípios possuem um forte conteúdo ~~Jco-valorativo.; b) a teoria 

moderna reconhece a normatividade potencializada dos princípios; c) a constituição 6 

215 QueiroZ, jOsé F,euri, CWIgA de Dlrelto Natural ESP. - Proleto para ape*lçoern.nto dei  
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O ambiente mais propício à existência dos princípios; d) por isso, a Constituição 

passou a ocupar um papel de destaque na ciência do direito."' 

Cite-se Comparato, Fábio Comparato: 

"Em várias Con~tit~iÇÕe~ posteriores à 20 Guerra 
Mundial, aliás, já se inseriram normas que declaram de nivel 
constitucional os direitos humanos reconhecidos na esfera 
internacional. Seja como for, vai-se firmando hoje na doutrina a tese 
de que, na hipótese de conflito entre regras internacionais e internas, 
em matéria de direitos humanos, há de se prevalecer sempre a regra 
mais favorável 21 proteção da dignidade humana no caso concreto." 
218 

Frise-se, ainda, da necessidade de se entender que a ciência do Direito 

é uma ciência de caráter interdisciplinar, por vezes utilizando-se da História, da 

Filosofia, da Política, da Economia para preencher seu vazio axioiógico. 

'AS mitologias e as teologias assumiam uma função 
capital, que as teorias científicas não assumem mais. Elas envolviam 
a morada dos homens com Um horizonte Protetor. Davam um sentido 
e uma validade à existência de cada um e de todos. Garantiam a 
esperança dos seres humanos, graças a um sistema de referência 
escatológico. 

(,,,) O mundo familiar das evidências do coração e da 
fé, das crenças e das paixões contraditórias converte-se num 
universo geometrizad~, onde reina a luz fria das demonstrações 
matemáticas, A racionalidade científica desnatura a natureza e 
desumaniza o 

Mas estas relações, apesar de inevitáveis, não foram menos tensas do 

que qualquer outra. A História nos mostra erros e acertos a não serem repetidos. A 

filosofia neste compêndio de informações e instru~ões dogmáticas do caminho a ser 

Percorrido e a política sempre com o leme a ser dirigido conforme o perfil do poder 

de desconfiança é esperar por algo inevitável. 

*A cidade justa é governada pelos filósofos, 
administrada pelos cientistas, protegida pelos guerreiros e mantida 
pelos produtores, Cada classe cumprirá Sua função para o bem da 
pótis , racionalmente dirigida pelos filósofos. Em contrapartida, a 
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cidade injusta é aquela na qual o governo está nas mãos dos 
proprietários (que não pensam no bem comum da pólis e lutarão por 
interesses econômicos particulares), Ou na dos militares (que 
mergulharão a cidade em guerras para satisfazer seus desejos 
particulares de honra e glória). Somente os filósofos têm como 
interesse o bem geral da pólis e somente eles podem governá-la com 
justiça.11220 

O golpe militar foi um exemplo da vitória da Economia sobre o Direito, 

Onde 0s valores colocados em ordem de preocupação levaram ao resultado que foi. 

Desta feita, necessário se faz que o raciocínio racional apegado a uma lógica formal 

remeteria a novos fracassos e novos arrepios em termos de direitos fundamentais. 

O que temos hoje é um reflexo não SÓ da história do mundo, mas da 

nossa própria história, trazendo as marcas do que não se quer mais em termos de 

Positivação jurídica. Mas o só querer não basta, deve-se considerar espaço para 

reflexões que incorporem outros valores e princípios menos ortodoxos e mais 

práticos, sendo este movimento posterior ao positivismo uma possibilidade de 

adequação das "leis não escritas". 

Não se pode olvidar que o direito natural trouxe e traz até hoje valores 

"irradiantesU em toda a seara jurídica, sendo a versão normativa da Axiologia nos 

dizeres de Miguel Reale. Como George ~armels te in~~'  afirma em sua obra, o 

positivismo ideológico acabou por desencantar 0s Juristas que acabaram criando uma 

nova corrente jusfilosófica: pós p~sitivismo, que nada mais é que um positivismo 

ético, inserindo na ciência valores que possam proteger a dignidade humana. Para 

alguns, o próprio direito natural positivado. Em uma interpretação nas afirmações de 

Marmelstein*22, o amor pode ser valorado em resposta a um positivismo ético 

objmvando a proteção da dignidade humana: 

"Foi diante desse "desencantamento" em torno do 
positivismo ideológico que 0s juristas desenvolveram uma nova 
corrente jusfilosófica que está sendo chamada de pós-positivismo, 
que poderia muito bem ser chamado de positivismo ético, já que seu 
propósito é inserir na ciência jurídica os valores éticos 
indispensáveis para a proteção da dignidade da pessoa humana, 
percebeu-se que, se não houver na atividade jurídica um forte 
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conteúdo humanitário, o direito pode servir para justiçar a barbárie 
praticada em nome da lei. A mesma tinta utilizada para escrever uma 
Declaração de Direitos pode ser utilizada para escrever as leis do 
nazismo. O papel aceita tudo, como bem disse Luís Roberto Barroso. 
Logo, o legislador, mesmo representando uma suposta vontade da 
maioria, pode ser tão opressor quanto o pior dos tiranos."223 

Esta observação muito inerente ao tema destaca-se da obra de Eduardo 

Bittar e Guilherme Assis de ~ l m e i d a ~ ~ ~ ,  inclusive do atual estado empobrecido de 

valores, ensejando uma releitura e reformulação do direito positivo clássico: 

"Num mundo, que, por conta e risco do próprio 
homem, há muito deixou de ser "antropo-cêntricol', como anunciado 
nos albores do Renascimento Moderno, para se converter em 'tecno- 
cêntri~o'~, quanto mais a técnica avança, ao longo da história da 
modernidade, mais a grandiosidade da técnica se torna espetaculosa, 
e faz o homem se sentir pequeno e impotente diante da potência da 
máquina. Sua potência é trocada pela potência da máquina, mas a 
diminuição do esforço do labor humano se torna inversamente 
proporcional à capacidade humana de realizar condições de 
socialização centrada no desenvolvimento humano, em seus sentidos 
de desenvolvimento social, moral, psicolÓgico, científico, educacional 
e político. Por isso, a experiência dos valores empobrecida reflete 
diretamente na forma que se tem de cultivo de igualdade, liberdade, 

. da responsabilidade, da sociabilidade, Considerando estruturas sociais 
modernas, pode-se verificar o quanto 0 Direito Vai se converter num 
saber tecnológico, cuja tendência, ainda que resistida no âmbito da 
teoria, vai se tornando na prática, irresistível seu apelo operatório.225 

É o momento da lei ceder espaço aos valores e aos princípios que 

passaram a ser 'um pedestal normativo sobre 0 qual assenta todo o edifício jurídico 

dos novos sistemas constitucionais" , tornando 'a teoria dos princípios hoje o 

coração das ~ o n s t i t u i ç õ e s " ~ ~  

Concluindo, então, como norte e se caracterizando pelo forte aspecto 

valorativo, o direito natural 'não se reduz à Axiologia Jurídica ou a Teoria da Justiça1', 

na observação de Miguel Reale trazida a baila por Cleber Angeluci. 
227 228 
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Acrescentar a este processo o valor amor, segue também a mesma 

operação, é utilizar-se do sempre existente para solucionar situações presentes 

ímpares, no dinamismo que o direito é e na necessidade de acompanhar o 

desenvolvimento histórico e humano. 

3.1.1 Teoria dos valores. 

Segundo Erich Fromm, amor é uma arte e como tal deve ser conhecida, 

aprendida e exercitada. O autor ainda vai mais longe quando destaca que as 

pessoas, de um modo geral, pouco se empenham no aprendizado desta arte, 

colocando sucesso, prestígio, dinheiro e o poder como valores mais importantes. 231 

A proposta de se refletir na inclusão de amor enquanto valor, na teoria 

tridimensional da norma, vem de encontro aos atuais anseios na resolução de 

conflitos, Miguel Reale já defendia que a experiência jurídica só pode ser uma 

experiência histórico-cultural: 

'..é dessa forma que o movimento dinâmico entre 
fatos, valores e normas se dá no tempo e no espaço; a interação 
entre esses elementos se dá num processo dialético no qual se pode 
perceber a profunda imbricação entre o que moralmente se aceita, 
entre o que se pretende do futuro, entre o que se pode tornar 
realidade, entre o que se faz como prática social, entre o que as 
classes disputam entre si, entre o que e como se valoram 
determinadas categorias do comportamento humano ... enfim, não há 
como pensar o Direito sem pensar suas tramas, condicionadas a 
partir de perspectivas histórico-dialéticas, nas quais se 
movimenta."232 

É. sabido que no po~i t iv i~mo estão presentes proposituras que 

consideram exclusivamente o fenômeno do Direito, não abrindo espaço para 

divagações em áreas da metafísica, mas isto se confirma no pós-positivismo: Hans 
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Kelsen, Alf Ross, Hebert Hart, Norberto Bobbio nos idos anos do século XX estariam, 

possivelmente, totalmente contra a reflexão apresentada, possivelmente pela 

afirmação da engrenagem racional do direito e de proteção à segurança jurídica. 

Agora um século a frente, a contribuição dos pensadores nos leva a 

refletir nesta possibilidade de se buscar algo mais, ao que os juristas posicionam em 

pós-positivismo, algo que acompanhe nossa sociedade diante dos anseios e nos leve 

a uma evolução, porque se assim não for, estaremos diante de um sistema "falido", 

que não conseguirá nem resolver uma simples questão de "abandono afetivo". 

Conforme destaca-se da obra de Sílvio de Salvo Venosa, a problemática 

e o pensamento jurídico devem ser levados para o mundo de valores. 

"Destarte, é fundamental que se compreenda o Direito 
como realidade cultural. Cultura, na acepção ora tratada, consiste em 
tudo aquilo que o homem acrescenta h natureza, por meio de sua 
inventividade. Como já apontamos, cultura e natureza são duas 
esferas distintas, mundos do ser e do dever-ser, respectivamente. A 
cultura é, portanto, o mundo construido pelo homem. Tudo que o 
homem faz e realiza é produto da cultura. n 233 

O direito pertencente as realizações humanas, não está vinculado a 

princípios só abstratos, pois esta afirmação estaria em desconformidade com a 

natureza humana. 

Miguel Reale posicionou-se a respeito muito contribuindo para a 

consideração culturalista do direito: 

\\O Direito evidencia-se perante a sociedade como 
normas, mas estas são apenas uma das faces do fenômeno jurídico, 
o qual somente pode ser visto em conjunto com outras duas 
dimensõeç: o fato social e O 

Ratificando: é necessária a avaliação dos três elementos, fato social, 

valor e noma, implicando em uma reciprocidade e bipolaridade. Ao fato é atribuído 

um valor e traduzido em uma norma. Nesta triangulação sempre haverá essa 

implicação recíproca onde a norma será fruto de um fato social ao qual foi atribuído 
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um valor. Esses valores, individuais e coletivos alteram-se no curso 'da história 

adequando-se a nossa realidade.235 

A característica dinâmica236 do direito não pode ser afastada pois está 

dentro de um contexto histórico e jurídico. A forma que temos de adequar a norma 

aos fatos diante desta realidade sociológica e também axiológica é através da 

interpretação jurisprudencial. 

E em termos deste dinamismo da norma em reciprocidade aos fatos e 

valores, principalmente no que tange as pessoas humanas e sua dignidade nenhuma 

decisão judicial poderá violar qualquer princípio fundamental. 

"Nesse sentido, Miguel Reale destaca os valores 
da pessoa humana como fonte primordial, destacando sua 
dignidade ética. Esse princípio da dignidade da pessoa humana 
é o que tem, de fato, nas Últimas décadas, norteado a 
legislação e a jurisprudência. Não há que se aceitarem normas 
ou decisões judiciais que violentem esse princípio fundamental. 
~ e a l e . " ~ ~ ~  

Nem sempre o dever-ser está de acordo com as necessidades sociais e 

quando estes valores se desajustam passando a ser intoleráveis, utilizando-se os 

governantes da norma enquanto instrumento para imposição, existirão movimentos 

sociais e revoluções para alterar o ordenamento OU subverter o regime.238 

Aqui não é sugestionado um movimento Ou ~ ~ V O ~ U Ç ~ O ,  mesmo porque 

ainda não chegamos a este extremo normativo, mas sim "preocupar-se" com o 

futuro, não só do nosso país, mas de todo um n~undo na preservação "cuidado" e 
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de certa forma, instrumento dessa ação transformado do homem". MONTORO, André Franco. 
I"trodu@o à ciência do  direito. são Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997. pg.98; 
237 VENOSA, sílvio de salvo, ~ ~ t ~ ~ d u @ ~  ao Estudo do Direito, Jurídico Atlas, 2009, São ~aulo, 20 

Edição, pg. 67; 
I 238 VENOSA, Sílvio de salvo, ~ ~ t r o d u ç ã o  ao Estudo do  pireito, Jurídico Atlas, , 2009, São Paulo, 20 

Edição, pg. 67: "Nem sempre, porém, haverá uma relação constante entre fato e norma. A população 
poderá estar descontente, por exemplo, Com um governante'e com O regime despótivo e totalitário ou 
com uma democracia meramente temática e formal, O que implica valores descompassados com o 
fato, mas impostos pela norma."; 



"respeito239" com a pessoa humana, daí necessária a correlação entre princípio e 

valor. 

3.1.2 Princípio "versus" valor: 

Em uma leitura do até agora discutido, poderão ser levantadas as 

seguintes questões: Se na reflexão apresentada, será o amor um valor ou um 

princípio? E se existe entre a semântica das duas palavras, alguma diferença 

jurídica? 

Rizzato Nunes defende que apesar do USO indistinto dos dois termos 

como se tivessem o mesmo conteúdo semântico, existe distinção entre valor e 

princípio. 

"..enquanto o valor é sempre um relativo, na medida 
em que 'vale", isto é, aponta para uma relação, o princípio se impõe 
como um absoluto, como algo que não Comporta qualquer espécie de 
relativação. 

O princípio é, assim, uma axioma inexorável e que, do 
ponto de vista do Direito, faz parte do próprio linguajar desse setor 
de conhecimento, não é possível afasta-10, portanto."240 

Em continuidade, na mesma obra, afirma que o valor sofre toda a 

influência pelos elementos  histórico^, geográficos, pessoal, social e local, 'se 

impondo mediante um comando de poder que estabelece regras de 

in te rp re ta~ão . "~~~ 

Para definir se amor estaria para Um ou para outro, necessário trazer a 

a baila outras teorias, fundamentando 0 uso indistinto de valor e princípio. 

239 Respeito; do latim, [e~pjcere -"olhar para" - capacidade de aceitar O indivíduo em seu aspecto 

singular; 
240 NUNEÇ, Rizzatto, O princípio =onstitucional da Dignidade da Pessoa Humana doutiina e 
Jurisprudência, 30 Edição, são paulo:Editora Saraiva, 2010, pg.20; 
241 NUNES ~i~~~t-~ O prindpio constitucional da Dignidade da Pessoa Humana,doutrina e 
J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  3ó Edi@o, São ~aulo:Editora Saraiva, 2010, pg.20; 



No constitucionalismo contemporâneo, as normas constitucionais são 

compostas de regras e princípios, principalmente àquelas que se referem aos direitos 

fundamentais, possuindo um alto grau valorativo em decorrência da nossa herança 

histórica, para que novas barbáries não se repitam. 

A carga valorativa acaba por influenciar a integração da norma através 

da interpretação, e quando estes valores são positivados em princípios 

constitucionais, surge a obrigatoriedade da sua observação, e em não existindo uma 

hierarquia entre eles, mas sim diante de determinado fato, vislumbra-se a 

prevalência de um em relação ao outro, através de um sopesamento ou ponderação, 

como Robert ~ l e x y ~ ~ ~  propõe. 

As distinções existentes podem ser "fracas" para Alexy , ou 'fortes", 

para Habermas. 

Alexy vê como duas categorias estreitamente vinculadas: 

'O modelo de princípios e o modelo de valores 
mostraram-se, na sua essência, estruturalmente iguais, exceto pelo 
fato de que o primeiro se situa no âmbito deontológico (no âmbito do 
dever-ser), e o segundo, no âmbito do axiológico (no âmbito do 
bom). Diante disso, as objeções às teorias valorativas dos direitos 
fundamentais podem atingir também a teoria dos princípios.d43 

São vinculados pelos seguintes sentidos: no caso de colisão, necessário 

se faz presente a ponderação; e no outro sentido: ambos podem ser realizados de 

forma possuindo, portanto, estruturas semelhantes. 

Alexy defende o caráter deontólogico dos princípios e o caráter 

axiológico do valor, permanecendo a coincidência estrutural sem qualquer 

alteração na argumentação jurídica (grifo meu). Esclarece, ainda, a 

possibilidade das duas dimensões na mesma norma e a possibilidade de que a 

interpretação se fasa passando de uma Para outra: da deontólogica para a 

axiológica. 

" 2 ~ ~ ~ w ,  Robert, Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradutor Virgíiio Afonso da Silva. 20 Edição, 
Sgo Paulo. Mglheiros Editores,2011, ~9.93-94; 
''I ALE)(y, Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradutor virgiliA Afonso da Silva. 20 Edieo. 
São Paulo. Malheiros ~ditores~2011, ~9.153; 
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São Paulo. Malheiros ~ditores~2011, ~ g . 1 ~ 5 ;  



"No direito o que importa é o que deve ser. Isso milita 
a favor do modelo dos princípios. Além disso, não há nenhuma 
dificuldade em se passar da constatação de que determinada solução 

+ é melhor do ponto de vista do direito constitucional para a 
constatação de que ela é constitucionalmente devida. Se se 
pressupõe a possibilidade dessa transição, então, é perfeitamente 
possível, na argumentação jurídica, partir de um modelo de valores 
em vez de partir de um modelo de princípios. Mas o modelo de 
princípios tem a vantagem de que nele o caráter deontológico do 
direito se expressa claramente. A isso soma-se o fato de que o 
conceito de princípio suscita menos interpretações equivocadas que o 
conceito de valor. Ambos os aspectos são importantes o suficiente 
para que se dê preferência ao modelo de  princípio^."'^^ 

Para ~ a b e r m a s ~ ~ ~ ,  os princípios tem um sentido deontológico 

(coincidindo neste sentido com Alexy), mas os valores um sentido teleológico. 

Enquanto aquele estabelece um comando (válido ou inválido), este estabelece uma 

preferência (pretensão de validez gradual), podendo ser ou não cumpridos. 

Continuando defendendo que a vinculação do princípio é absoluta e a 

do valor é relativa. Sendo um pertencente a um sistema que podem contradizer-se 

em relação ao critério de validade e outro sistema, 0 dos valores, onde um concorre 

em relação ao outro. 

Na verdade foi destacada de uma forma sintética, sua visão com 

relação à distinção que faz entre um instituto e outro, e que foi rebatido por Alexy, 

pois parte-se do pressuposto que em se tratando de fundamentação de decisões 

judiciais em termos de direitos fundamentais, Com normas caracterizadas pelo alto 

grau de generalidade, vaguidade e indeterminação, não há, no caso concreto, da 

aplicação da norma, diferenças na aplicação e interpretação. 

"Habermas explica o conceito de princípio distinguindo- 
o do conceito de valor. Princípios devem ter um significado 
deontológico, enquanto valores devem ter um significado teleológico. 
Essa distinção, que representa a clássica dicotomia entre o correto e 
' o  bom, deve-se concordar com ela. Problemática, entretanto, é a 
defesa de Habermas de que 'O devido" das normas obrigatórias tem 
o sentido absoluto de uma obrigação incondicional e universal; o 
devido pretende Ser iguah-Ente bom para todos. Em contraste, 'a 
atratividade dos valores compartilhados intersubjetivamente ,tem o 
sentido relativo de uma apreciação de bens que se tornaram 

 ALE^, ~ ~ b ~ f i .  Teoria dos ~ireit0S ~undamentais. Tradutor Virgílio Afonso da Silva. 20 Edi~ão. 
Sao paul;. Malheiros ~ditores~2011, ~9.153; 
246 HABERMAs, JÜrgen. ~~cticidad Y validez. Sobre derecho y E1 Estado Democrático de , 
derecho em términos De1 disncenS0. za edição: Editorial Trotta: 2000, pg. 328-329; 



habituais ou que foram adotados em culturas e formas de vida: 
decisões valorativas decisivas ou preferências de ordem superior 
dizem-nos, consideradas todas as coisas em conjunto, o que é bom 

' para nós. Interpretando-se isso da forma literal, princípios são 
questões do discurso moral e valores são questões do discurso ético. 
Porém, isso causa problemas no caso dos princípios jurídicos. 
Habermas enfatiza que questões jurídicas são diferentes das 
questões morais. Ele defende que normas jurídicas, "geralmente ..., 
não dizem o que é igualmente bom para todos os seres humanos; 
elas regulam a vida em comum dos cidadãos de uma comunidade 
jurídica concreta". Portanto, os discursos de justificação e aplicação 
do direito devem abrir-se para argumentos pragmáticos e éticos. 
Isso, entretanto, exclui a definição, carente de maior qualificação, de 
princípios jurídicos como normas com caráter obrigatório absoluto no 
sentido universal explicado acima, porque isso OS transformaria em 
normas morais. Habermas reconhece o problema."247 

Concluindo, da qual explicação concordo, as normas constitucionais são 

caracterizadas pela existência de valores que resultam num estado de colisão 

permanente, mas é essa tensão que dá essência ao sistema Uma das 

características da constituição contemporânea 6 ter alta carga axiológica e isso pode 

ser absorvido através tanto de valores quanto de princípios: 

'os princípios constitucionais são aqueles que guardam 
os valores fundamentais da ordem jurídica. Isto só é possível na 
medida em que eles não objetivam regular situações específicas, mas 
sim desejam lançar a sua força sobre todo o mundo jurídico. 
Alcançam os princípios esta meta à proporção que perdem seu 
caráter de precisão de conteúdo, isto é, conforme vão perdendo 
densidade semântica, eles ascendem a uma posição que permite 
sobressair, pairando sobre uma área muito mais ampla do que uma 
norma estabelecedora de preceitos. Portanto, o que o princípio perde 
em carga normativa ganha como força valorativa a espraiar-se por 
cima de um sem-número de outras normas".249. 

3.1.3 Normatividade 

24'7 ALEXY, Robert. Jürgen Habermas's theory 0f legal discourse. I n  Habermas on Law and 
exchan,ges. Cardozo Law Review, Vol. 17, n.4-5, rnarch 1996, pg.1929; 

248 VALE, André Rufino do. A estrutura das mrmas de direito - repensando a distinção entre 
regras, princípios e valores fundamentais. Brasília: UNB, 2006, pg. 170; 
249 BASTOS, Celso Ribeiro.& BRIT'O, Carlos Aves de. Interpretação e aplicabilidade das normas 
Constitucionais. são Paulo: Saraiva, 1982. Pg. 143-144; 



Tendo em vista que pela teoria tridimensional, em relação ao fato, nada 

existe de substancial neste momento para ser comentado, senão quando da 

particularidade de cada um nas decisões judiciais, e tendo delimitado o valor e sua 

origem social principalmente sob o manto do direito natural, originado, em se 

falando de ocidente, pela grande representação religiosa. Convêm a partir daqui, 

declinar sobre 'as normas jurídicas", tendo em vista a possibilidade de serem tanto 

constitucionais como infraconstitucionaiç, e dependendo de sua natureza jurídica, 

requisito de validade e hierarquia. 

A convivência social para ser ordenada, necessária se faz a existência 

de regras. Estas, através de condutas prescritas, podem ou não ser seguidas. Sílvio 

de Salvo registra que quando esta regra for somente social, moral ou 

religiosa, isenta de uma imposição coercitiva do ordenamento não terá ela o condão 

de gerar qualquer sanção no seu descumprimento. A norma ética se encaixaria bem 

nesta condição de causar apenas inconvenientes de ordem íntima ou 

comportamental. 

A regra pode ser mais ou menos complexa ou necessária diante do 

grau de alcance: "Toda nossa vida é repleta de placas indicativas, sendo que umas 

mandam e outras proíbem ter certo comportamento. Muitas destas placas indicativas 

são constituídas por regras de direito." Norberto ~ o b b i o ~ ~ '  

Ainda, são da mais variada natureza e mesmo assim possuem um traço 

comum: são proposições que objetivam influenciar e ordenar o comportamento do 

indivíduo e de grupos de pessoas quando se quer atingir um objetivo. Não podem, 

então, serem desprovidas de um conteúdo lógico. Podem ser regras de costume, de 

religião ou até morais, mas todas apesar de por vezes coincidirem com as jurídicas, 

na hipótese de transgressão haverá mera reflexão ou punição íntima .252 

Diversamente, quando seu descumprimento gera uma sanção imposta 

pelo ordenamento, é definida como "norma", norma jurídica. Sendo norma, possuem 

- 
250 IJENOSA, ÇíIvio de Salvo, ~nt rodução a 0  Estudo do Direito, Jurídico Atlas, , 2009, São Paulo, 20 
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uma prescrição: aconselham, induzem, preceituam, propõem, estabelecem, impõem 

ou proíbem determinado ato ou cornportament~.~" 

Ao contrário das outras normas que não as jurídicas, existe a 

possibilidade da pressão para coibir sua transgressão. O ideal seria o cumprimento 

espontâneo da norma, para isso necessário se faz que se impere a solidariedade. 

Arnaldo Vasconcellos, citado por Sílvio de Salvo Venosa assim entende, mas também 

registra que para isso é fundamental uma base forte, meios econÔmicos e sociais 

para se atingir este estágio. . 

"na há direito sem a consciência permanente do valor 
que ele representa para a afirmação social da dignidade do homem. 
E nem, muito menos, sem o sentimento de que, aquilo que 
chamamos de Direito, é algo de ínsito ao ser do homem, pela razão 
única e suficiente de sua humana superioridade. Fora desta situação, 
todo Direito tenderá a aparecer como dádiva, para os bons, ou 
castigo, para os maus." Arnaldo Vasconcellos em Direito e   orça.^^^ 

Se por um lado a imperatividade esta dentro do conteúdo da norma, 

pelo outro a coercibilidade relaciona-se à norma, mas é externa a ela. 

Enfim; a intenção normativa é aquela de se atingir a harmonia social, 

porque por si só, os homens chegariam aos caos, por não haverem desenvolvido 

internamente a espontaneidade de respeito e cuidado ao outro, sendo indispensável 

a ordem jurídica que leve a produção desta igualdade. 

"Justiça como fundamento da norma jurídica: Como já 
pudemos. apontar em páginas anteriores, a norma jurídica dever ser 
sempre uma tentativa de realização de valores (utilidade, liberdade, 
ordem, segurança, saúde, etc.), visando a consecução de fins 
necessário ao homem e à sociedade. Realmente, se a norma jurídica 
objetiva atingir um certo propósito, ela é um meio de realização 
desse fim, encontrando nele sua justificação. Sua finalidade é 
implantar uma ordem justa na vida social. 

A justiça, apesar de não se identificar com qualquer 
desses valores, é, diz Miguel Reale, condição primeira de todos eles, 
,a condição transcendental de sua possibilidade como atualização 
histórica. Ela vaie para que todos os valores valham. A justiça, que 
compendia todos os valores jurídicos, é a ratio yuris, ou seja, a razão 
de ser ou fundamento da norma, ante a impossibilidade de se 
conceber uma norma jurídica desvinculada dos fins que legitimam 

253 VENOSA, Sílvio de salvo, 1ntroduÇS0 a9 Estudo do Direito, Jurídico Atlas, , 2009, São Paulo, , 
2 O  Edição, pg. 76; 
25hs características da norma jurídicas, como Wde Ser observado estão sendo destacadas da citada 
obra de Introdução ao ~studo do Direito de Sílvio de salvo Venosa, inclusive as citações que debs 
foram feitas uso. Estão dispostas entre as páginas 85 e 94; 



sua vivência e eficácia. Além disso, é preciso não olvidar que a justiça 
deve respaldar o exercício do poder que elabora a norma, 
legitimando-o; isto é assim porque a norma jurídica traduz interesses 
e ideologias do órgão legiferante. A justiça exige que todos os 
esforços legais se dirijam no sentido de atingir a mais perfeita 
harmonia na vida social, possível nas condições de tempo e lugar."255 

Com esta pequena explanação da norma jurídica, onde dela se faz 

necessário irradiar o valor na aplicação do ideal justo, o item seguinte ficará 

responsável integração do valor ao fato através de uma norma, assegurando direitos 

irrenunciáveis por nossa Única condição: a humana, pois como já mencionado, por si 

só o homem não é capaz de amar no sentido solidário da palavra. 

"Nesse sentido, a superação desse paradigma implica 
trazer à consciência o fato de que o direito, quando se afasta da 
justiça, revela-se, em grande parte, arbítrio, força opressora, puro 
ato de imposição, e, com isso, sem ser balança, oprime pela espada 
que deve proteger. Tanto é verdade que o direito de Auschwitz , ao 
ser revelador de uma forma de racionalização do mundo da vida, é 
pura irracionalidade. Por isso, não 6 possível que o direito se associe 
a thánatos; revelando-se como instrumento da face da morte, o 
direito é ordem imperativa que ressoa força bruta. Mas isso o direito 

. só faz uma vez que se dissocia de Eros. Nesse sentido, confundindo- 
se com a força bruta do ato de polícia e revelando-se como potência 
fálica incontestável, o direito se faz simplesmente irraciona~idade."~~~ 

3.2 Dignidade e direito fundamental. 

"apesar da grandiosidade e grandiloquência do 
tema, o respeito pela dignidade das pessoas começa em 
pequenas coisas, em atitudes simples, na constatação de que é 
no dia a dia que se constrói uma sociedade mais digna, justa e 
solidária. É no amor a0 próximo (grifo meu) que se buscará 
fundamento para o respeito 5 dignidade de cada um e de 
todos. Trata-se não só do nosso tempo, deste momento em 

'55 DINIZ, Maria Diniz. compêndio de Introdução h Ciência do ~ i r e i t d .  200 Edi@o, 520 
Paulo: ~ditora Saraiva, 2009.pg.409; 
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que vivemos, mas também na construção de um futuro melhor 
para nossos filhos.11257 

O capitalismo contemporâneo é o que dita as regras do atual direito, 

que não passa de um produto deste meio, composto de engrenagens frias e 

impessoais, buscando resultados e não "justiça". O trabalho ilustrou fatos históricos 

que mereciam ser destacados, mas em momento algum quis esgotar o tema diante 

da impossibilidade de fazê-lo, além disto, porque sempre estaríamos um passo atrás 

da realidade, com novas nuances e novos desprezos à condição humana e sua 

dignidade. 

Os fatos buscam na lei legitimidade ou por assim dizer, justificar 

qualquer arrepio, "trata-se de um pequeno descumprimento para salvar o ~ a í s . " ~ ~ ~  

Como exemplo podemos citar o ataque ao World Trade Center em Nova 

York, que funcionou como desculpa para novas investidas do governo dos Estados 

Unidos a países soberanos.259 A exemplo, cita-se parte da obra de Jakobs na 
11.260 legitimação da exclusão do "inimigo . 

'No direito natural de argumentação contratual estrita, 
na realidade, todo delinquente é um inimigo (Rousseau, Fichte). Para 
manter um destinatário para expectativas normativas, entretanto, é 
preferível manter, por principio, o status de cidadão para aqueles que 
não se desviam (Hobbes, Kant). 

Quem por princípio se conduz de modo desviado, não 
oferece garantia de um comportamento pessoal. Por isso, não pode 
ser tratado como cidadão, mas deve ser combatido como inimigo. 
Esta guerra tem lugar Com um legítimo direito dos cidadãos, em seu 
direito à segurança; mas diferentemente, da pena, não é Direito 

257 NUNES, Rizzatto, O Princípio constitucional da Dignidade da Pessoa Humana doutrina e 
Jurisprudência, 30 Edição, São Paulo:Editora Saraiva, 2010-Pg-10; 
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v\goram princípios de garantia e nem regras de imputação, pqstulados como elementos irrenunciáveis 
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também a respeito daquele que é apenado; ao contrário, o inimigo é 
excluído" 

As dúvidas e as problemáticas são: Como estigmatizar um cidadão 

imputando-lhe o codinome "inimigo", tendo todas as suas garantias individuais 

suprimidas? E aquele o terrorista? E o inconveniente em determinada época e em 
determinado tempo? É o "homo-sacer moderno? É aquele incapaz de ser um homo- 

faber? Qual a garantia que temos, apesar do possivel desrespeito a norma 

constitucional, sob a argumentação de um "bem maior" social? 

Se por si só, este trabalho levar apenas a uma releitura do nosso atual 

estágio legislativo, já valeu a pena, pois pautar uma realidade que verse não só na 

ciência jurídica mas na possibilidade da conciliação, é refletir sobre o que já foi dito a 
muito tempo: Amai-vos! É pretender sair da moldura sem receios, porque a 

vivência nela não está dando a mínima garantia de "justiça". 

"Teoria Pura do Direito de Kelsen. Ela funciona - isto 
é, tem validade e prova seus enunciados -, mas tão somente dentro 
do quadro de referência desenhado e posto pelo próprio autor da 
Teoria. Por isso é tão pobre sua aplicação no mundo real, social, que 
é o que deve interessar ao estudioso do direito.11261 

Em termos de Brasil, as normas de direitos fundamentais possuem 

aplicação imediata, revestindo-se com características de cláusulas pétreas, com 

hierarquia constitucional.262 E surgiria a questão, onde entra o amor. Quando fala-se 

em direitos fundamentais, a base é o respeito ao outro, independente de quem seja 

o outro. Qual é a significação deste comando, ou melhor, enunciado normativo, que 

não o amor dentro de cada indivíduo, objetivando não SÓ a felicidade individual, mas 

a coletiva? 

'Direitos fundamentais são normas jurídicas, 
intimamente ligadas 5 ideia de dignidade da pessoa humana e de 
limitação de poder, positivadas no plano constitucional de 
determinado estado Democrático de direito, que, por sua importância 
axiológica, fundamentam e legitimam todo o ordenamento jurídico" 
George ~arme~stein .263 

*l NUNES, Rizzatto, O Princípio constitucional da Dignidade da Pessoa Humana doutrina e 
Jurisprudência, 30 Edição, São ~aulo:Fditora saraiva, 2010, pg. 23; I 
262 MARMEL~.EIN, George. Curso de Direitos Fundamentais; 3 O  Edição. São Paulo. Editora 

- 

Atlas.20lí.pg.17; 
263 MARMELCJEIN, George, cuco de Direitos Fundamentais; 3 O  Edição. São Paulo., Editora 
Atlas.2Oll, passin; 



0s  direitos fundamentais, o da igualdade, liberdade e fraternidade 

inspirados pela revolução francesa dividiram esses direitos em gerações: liberte, 

égalité e fraternité ~/asak)~" Sendo que doutrinariamente, é usado o termo 

dimensão, incluindo, ainda, os direitos de quarta dimensão, onde orbitam aqueles 

segundo a orientação de Norberto Nobbio, 'relacionados aos avanços no campo da 

engenharia genética. 265 266 

Outra questão a ser registrada é que uma geração não substitui a outra 

- processo de acumulação, não há hierarquia entre as gerações; não há prioridade 

de implementação. 

a) Primeira geração seria a dos direitos civis e políticos, 

fundamentados na liberdade, que tiveram origem com as revoluções francesas; 

b) Segunda geração, direitos ~ c o ~ Ô ~ ~ c o s ,  sociais e culturais, 

baseados na igualdade, impulsionada pela Revolução Industrial e pelos problemas 

sociais por ela causados; 

c) Última geração; direitos da solidariedade, em especial ao 

desenvolvimento, á paz e ao meio ambiente, (tríade) ganhou força depois da I1 

Guerra Mundial, especialmente após a ~eclaração Universal dos Direitos Humanos 

( 1 9 4 8 ) ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Frise-se, ainda, a necessidade de um conteúdo ético dos direitos 

fundamentais, além do normativo (aspecto formal), Já citado em item anterior: 
"melhor então ficar com o desenvolvido por Ingo 

Sarlet, que diz: onde não houver respeito pela vida e pela integridade 
física e moral do ser humano, onde as condições mínimas para uma 

264 ibidem 
265 LENZA, Pedro. Díreíto Constitucional Esquematizado. Edição, São Paulo, Editora Saraiva, 
2009, pg. 670; 
266 Há aqueles que ainda defendem a existência de direitos de quinta geração: destinados a proteção 
de determinadas classes de indivíduos; 
267 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais; 3O Edição. São Paulo. Editora - 
Atlas.2011.pg.41; 
268 Ibidem 42: Min Celso de Mello, STF Ms 22164/SP J. 30.10.1995 trecho que resume a teoria das 
gerações depdireito: "eriquanto 6s direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) - que 
Compreendem as liberdades clássicas, negativas e formais -realçam o princípio da liberdade e 0s 
direitos de segunda geração (direitos ~ c o ~ Ô ~ ~ c o s ,  sociais e culturais - que se identifica com as 
liberdades poçitiviiç, reais ou concretas - acentuam 0 princípio da igualdadq, OS direitos de terceira 
geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as 
formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no 
processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, 
enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade". 



existência digna não forem asseguradas, onde não houver uma 
limitação do poder, enfim, onde a liberdade e a autonomia, a 
igualdade em direitos e dignidade e os direitos fundamentais não 

' forem reconhecidos e assegurados, não haverá espaço para a 
dignidade da pessoa humana.11269 

E atributos da dignidade humana: respeito a autonomia de vontade; 

integridade física e moral, a não coisificação do ser e a garantia do mínimo 

existencial. 

Infelizmente, nesta afirmação maior está o reconhecimento das nossas 

imperfeições, é necessária uma padronização de normas garantidoras deste direito, 

porque ao contrário, assim não agiríamos. Partiríamos para a autodestruição e a 

reflexão da dissertação só é pertinente porque a espontaneidade ainda não existe. 

Talvez um dia não será necessária a normatização neste sentido e intimamente, o 

respeito e o cuidado ao próximo serão inerentes a cada um, a cada líder, a cada 

governo. Até lá, segue não só o conteúdo ético e normativo dos direitos 

fundamentais mas também sua positivação de forma responsável. 

3.2.1 Amor e Liberdade. 

'( ...) a auto~ercepção, porque o amor exige a 
empatia com a outra pessoa, a apreciação e a afirmação de 
suas potencialidade. O mar pressupõe também a liberdade; 
não há dúvida de que Se não for livremente dado não é amor. 
"Amar alguém porque não se está livre para amar a outra 
pessoa, ou porque por acidente de família se está a ela 
relacionado não 6 amar. Além do mais, se a pessoa 'ama" 
porque não pode Passar sem a outra, o amor não é dado por 
livre escolha, pois seria impossível optar por não amar. A marca 
desse "amor" não 6 livre 6 a indiscriminação; não distingue as 
qualidade da pessoa amada das de qualquer outra pessoa. Em 
tal relacionamento O objeto do amor não pode de fato ser 
"distinguido" por quem afirma amá-lo - poderia muito bem ser 
qualquer outra pessoa. Nem quem ama, nem quem é ,amado 

1 269 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fuqdamentais; 3O Edição. São Paulo. Editora 
Atlas.2011.p.18 citação de Ingo Sarlet Wolfgand "Dignidade da pessoa humana e direitos 

, fundamentais na constituição Federal de 1988. 2' edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2002,pg.59; \ 



age como pessoa em tal relacionamento; o primeiro não age 
com liberdade, e o último é sobretudo um objeto que se 
agarra. n 270 

O ~stado absoluto era um regime que sufocava a sociedade em todos 

os setores da vida: econômico, religioso, político, jurídico etc, não tardando em 

resultar em revoltas. No âmbito religioso, 'a reforma protestante271 fora difundida 

pelas 95 teses de Martinho Lutero, publicadas nas portas da igreja de Wittenberg 

(1517), levando a um enfraquecimento da influência da igreja católica.272 

Na sequência, o iluminismo, movimento intelectual do século XVIII, 

tendo como personagem principal Voltaire, garantiu a liberdade de expressão."Posso 

não concordar com nenhuma das palavras que dizeis, mas defenderei até a morte 

teu direito de 

Da mesma forma, a descoberta de novos mundos e o incremento do 

comércio internacional, deram relevância à classe até então sem importância, a da 

burguesia, no papel econômico da época. Daí seguiu-se a influências das ideias 

econÔmicas de Adam Smith, devendo o Estado não intervir na economia.274 

Os séculos XVii e XVIII foram marcados pelas revoluções liberais o u  

burguesas e em consequência, a queda do Estado Absoluto dando lugar ao Estado 

democrático de direito, tendo o reconhecimento dos direitos de primeira geração: 
direitos de liberdade e também os direitos p o l i t i ~ o s . ~ ~ ~  

No Brasil esta' liberdade constituiu-se menos comunitária e mais 

individualista. Para ~ l e x y ~ ~ ~ ,  a diferenciação entre uma liberdade positiva e negativa, 

bem como uma relação entre normas de permissáo mais ou menos. 

270 MAY, Rollo. O homem à procura de si mesmo. Trad. Áurea Brito Weissenberg. Petrópoliç: 
Editora Vozes, 2004. pg 201; 
271 A reforma protestante havia declarado a igualdade espiritual dos seres humanos, afirmando como 
principal virtude o trabalho e principal vício, a preguiça -- as classes populares urbanas consideravam 
que a igualdade não era apenas espiritual, nIaS h'nbém Social, e lutavam contra as injustiças dos 
ricos sobre os pobres; 
272 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais; 3O Edição. São Paulo. 'Editora 
Atlas.2011, pg.49; 
273 Ibidem,pg.45; I I 
274 Ibidem. Adam Smith 'A riqueza das na~ÕeS? publicado em 1776 - "rtlão invisível" do 

mercado: iaissez-faire, laissez-passer? 
275 Ibidem pg. 45-46; \ \ 

276 Ibidem; 



A liberdade negativa paira na justificativa de que quando vou restringir 

a liberdade de alguma forma, tem que haver uma razão suficiente para tanto. A 

liberdade como direito fundamental é absoluta - como um bem jurídico absoluto. A 

restrição é exógena a liberdade. Deve ter uma causa racional para ser razoável. 

Nesta seara, as palavras de Santo Agostinho podem expressar a 

estrutura, quando determina o amor como pena, como peso e a liberdade, se tem 

peso, a necessidade de se lidar com isso. 

Robert Alexy, ainda em sua obra, afirma que a liberdade que é exercida 

pelo sujeito como uma dimensão absoluta não pode ser restringida dentro dela, 

tendo uma concepção de caráter formal e material. No confronto de interesses em 

casos concretos. Ao rebater as teorias que alegam não existir substância ao conceito, 

ele acerta e traz o que é. Uma capacidade de ação livre, levando a conceituação de 

Santo Agostinho "faz o que quiser", 'se você tem os fundamentos jus fundamental 

você nunca vai prejudicar o próximo porque estará prejudicando a si mesmo". Tendo 

uma natureza divina e laica nos direitos fundamentais. 

"baseada na compreensão do ser humano como 
um ser intelectual e moral, capaz de se determinar e de se 
desenvolver em liberdade. A constituição alemã não concebe 
essa liberdade como a liberdade de um indivíduo isolado e 
autocrático, mas como um indivíduo relacionado a uma 
comunidade e a ela vinculado."277 

Em suma, no tocante à liberdade, no fazer baseado no livre arbítrio, 

pressupõe-se um "bem" que deva ser inerente a todo ser humano, pois se esta 

liberdade de alguma forma prejudicar o próximo, desrespeitá-lo, esta escolha será 

restringida por uma ação afirmativa. Este bem, esta necessidade de agir 

condizentemente com um cidadão ideal, nada mais 6 o despertar do sentimento 

amor. 

Atualmente nos vemos diante de questões relacionadas ao tema, 

quando da obrigação de amar no sei0 familiar. Indenizações foram estipuladas 

objetivando a correção do abandono afetivo, onde o pai estaria então obrigado a 

amar? 
I 

277 A~EX( ,  Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradutqr Virgíiio Afonso da Silva. 30 Edição. 
São Paulo. Malheiros Editores.pS. 356; 



Não se pode deixar de citar o ponto de vista de Otávio Luiz Rodrigues - 
Advogado da União, em um artigo de sua autoria "As linhas que dividem amor e 

direito nas constituições": O autor afirma a existência clara de diferenças essenciais 

entre uma relação jurídica e uma relação amorosa. Dá sustentação ao alegado 

através da parábola do Bom   ama ri ta no^^* delimitando quem é o próximo. 

Para o advogado, na parábola até o momento que o samaritano cuidou 

das feridas e levou o doente a hospedaria, não teria feito nada mais do que uma 

obrigação jurídica, não agindo por amor, mas obrigado pelo contato social. Mas 

quando o samaritano completou a frase: 'e quanto gastares mais, na volta eu to 

pagareiff, teria ali entrado a luzdo amor ao próximo? 

'Y) direito, como sempre, 6 envergonhado pela 
magnanimidade do amor. Assim tem que ser, porquanto se o amor 
se converte em obrigação, ele deixa de sê-10. A separação entre o 
amor e o Direito é tão importante quanto foi uma conquista histórica 
a distinção entre religião e direito, a qual se encontrava prevista na 
própria Bíblia - 'Dai a César o que 6 de César, e a Deus o que é de 
Deus - Matheus XXII:21M. 

A utilização do amor discurso jurídico, considerada a 
distinção entre relações, nos termos já apresentados, é de ser objeto 
de fortes restrições. A invocação do 'amor" para se restringir 
prerrogativas jurídicas é absolutamente contrária ao Direito, dado 
que sef nas palavras de Cossio, 0 Direito 6 liberdade e as normas são 
violáveis. Ora, o que se dizer de um sentimento como o amor? Se 
convertido em obrigação ou dever, pode-se chegar ao extremo de 
"fabricar" o amor para se evadir dos deveres jurídicos a ele 
imputados." 279 

~ t é  certo ponto há concordância desta dissertação com o ilustre 

advogado, quando da afirmação da impossibilidade de se obrigar alguém a amar. Tal 

questão será discutida no próximo capítulo, mas por outro lado é plausível a 

278 Prosseguindo Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó, e caiu nas mãos de 
Salteadores que, depois de o despirem e espancarem, Se retiraram, deixando-o meio morto. Por uma 
coincidência descia por aquele caminho um sacerdote: quando o viu, meio largo. Do mesmo modo 
também um levita, chegando ao lugar e vendo-o, Passou largo. Um samaritano, porem, que ia de 
viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele. Chegando-se, atou-lhe as feridas, 
deitando nelas azeite e vinho e, pondo-o sobre 0 Seu animal, levou para uma hospedaria e t i a t ~ u - ~ .  
No dia seguinte tirou dois denários, deu-os ao hospedeiro e disse: Trata-o e quanto gastares de mais, 
na volta eu to pagarei, Qual destes três te Parece ter sido O próximo daquele que caiu nas mãos dos 
Salteadores. Respondeu o doutor da lei: Aquele que USOU de misericórdia para com ele. Disse-lhe 
Jesus: Vai-te, e faze tu o mesmo". 
"9 RODRIGUEÇ, Otávio Luiz - Advogado da União. AS linhas que dividem amor e direito nas , 
Constituiqões. Disponível em < http ://www. acesso em 29.05.213; 



conciliação entre direito e amor no  atual "tempo e espaço". Ainda não levaríamos o 

"próximo" nem tampouco cuidaríamos de suas feridas. Nossas condutas atuais se 

distam até do noimal. Se fossemos nós os causadores delas, daí sim ou não, 

dependendo da situação flagrante. Caso contrário, não pensaríamos e m  deixar 

alguém a mercê da própria sorte.280 

Daí a necessidade de um novo vislumbre, um novo aprendizado que 

possa deixar para trás o repúdio ao racional, as letras duras da lei que quando 

funciona, resulta de uma coersão ilimitada e partir para a implementação não do 

novo, mas do reconhecimento do que só o atual não está bastando ... 
"o caráter ativo da política do amor envolve 

necessariamente uma atitude pró-ativa perante o mundo que, entre 
outras coisas, se pronuncia sobre a barbárie, repele a injustiça, se 
choca com a desigualdade, protesta contra a violência e se indigna 
com o sofrimento humano. Uma cultura dos direitos humanos deve 
envolver, por isso, táticas de recolhimento das energias eróticas que 
pulsam a favor da biofilia e da política do amor, esta que é conjuntiva 
e não di~ruptiva."~~ 

3.2.2 Amor e Igualdade. 

"Praticamente todas as grandes correntes religiosas 
pregam a paz, o respeito ao semelhante, à vida, a fraternidade, a 
caridade, a compaixão..valores que estão ligados na base da noção 
da dignidade humana 'não há judeu, nem grego, não há escravo 
nem homem livre, não há homem nem mulher: todos vós sois um só 
em Cristo" (Epístola aos Gálatas, 111, 26) 

280 Artigo 135 do Código Penal: Omissão de Socorro. Deixar de prestar assistência, quando possível 
fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada OU extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao 
desamparo ou em grave e iminente perigo; OU não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade - 
pública; 
281 B ~ A R ,  Eduardo C.B e ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de Filosofia do Direito, 100 
Edição, São Paulo, Editora fitlas. pg.736. é citada em nota de rodapé da mesma págin? destaque da 
obra de Erich Fromm, A arte de Amar, 2006,p.38 a qual transcrevo: "...O amor 6 uma atividade, não 
um afeto passivo; ele é um 'manter-se ligado', não é uma simples 'queda'. De um modo geral, o 
carater ativo do amor pode ser descrito afirmando-se que amar é principqlmente dar, e não 
receber ..." 



O direito ao tratamento igual, nunca foi visto como interesse a ser 

conquistado. As desigualdades econômicas reais justificavam o direito do voto 

àqueles que tinham posse. As mulheres eram marginalizadas na maioria das 

sociedades e a escravidão era praticada e aceita inclusive pelos filósofos li b e r a i ~ . ~ ~ ~  

Posteriormente, o século XIX proporcionou um crescimento econÔmico, 

mas esta prosperidade ocorreu graças ao sacrifício de grande parte da população, 

sobretudo os trabalhadores, vivendo em condições deploráveis.283 Enquanto uns 

viviam no luxo, a maior parte da população passava fome. 

Karl Marx na sua obra Manifesto CofrI~nista, em resposta a situação 

vivida, incentivava todos os trabalhadores do mundo para a tomada do poder: 

"Ora, a propriedade privada atual, a propriedade 
burguesa, é a última e mais perfeita expressão de modo de produção 
e de apropriação baseado nos antagonismos de classes, na 
exploração de uns pelos outros. Neste sentido, os comunistas podem 
resumir sua teoria nesta fórmula única: a abolição da propriedade 
privada. 

A ação comum do proletariado, pelo menos nos países 
civilizados, é uma das primeiras condições para sua emancipação. 
Suprimi a exploração do h~rnem pelo homem e tereis suprimido a 
exploração de uma nação por outra. Quando os antagonismos de 
classes no interior das nações tiverem desaparecido, desaparecerá a 
hostilidade entre as próprias 

Novamente necessária se fazia uma mudança no contexto político- 

econômico e a igreja católica que se mantinha neutra acabou por publicar a famosa 

encíclica Rerum ~ o v a r u m ~ * ~ ,  do Papa Leão XIII em uma crítica as condições de 

vida da classe dos trabalhadores, embora refutando as ideias de Marx. 

"Em todo o caso, estamos persuadidos, e todos 
concordam nisto, de que é necessário, com medidas prontas e 
,eficazes, vir em auxílio dos homens das classes inferiores, atendendo 
a que eles estão, pela maior parte, numa situação de infortúnio e de 

282 MARMEL-STEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais; 3O Edição. São Paulo. Editora 
Atlas.2011, pg .47-48; 

"O germinalu - baseado no livro de Émile Edouard Charles Antoine Zola: Um filme francês qbe bem 
retrata a situação do trabalhador desta época dentro do sistema capitalista aproximadamente no séc. 
XIX, gççiçtido em uma das aulas do professor Domingos Sávio Zaiqagni; 
284 Man< e Engels, trad, Pietro Nassetti - Manifesto Comunista - Cole@o Obra Prima de Cada Autor, 
20 edição. 130 reimpreçção. são Paulo: Editora Martin Claret, 2013, passin; 

,285 PECCI, Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi -Carta Enciclica Rerum Novarum, do sumo Pontítice 
Papa Leão XIII - Sobre a condição dos Operários,15.05.1891; 



miséria imerecida. O século passado destruiu, sem as substituir por 
coisa alguma, as corporações antigas, que eram para eles uma 
protecção; os princípios e o sentimento religioso desapareceram das 
leis e das instituições públicas, e assim, pouco a pouco, os 
trabalhadores, isolados e sem defesa, têm-se visto, com o decorrer 
do tempo, entregues a mercê de senhores desumanos e à cobiça 
duma concorrência desenfreada. A usura voraz veio agravar ainda 
mais o mal. Condenada muitas vezes pelo julgamento da Igreja, não 
tem deixado de ser praticada sob outra forma por homens ávidos de 
ganância, e de insaciável ambição. A tudo isto deve acrescentar-se o 
monopólio do trabalho e dos papéis de crédito, que se tornaram o 
quinhão dum pequeno número de ricos e de opulentos, que impõem 
assim um jugo quase servil à imensa multidão dos proletários." 

Em contrapartida Slavoj Zizek faz suas observações nesta visão 

marxiniana: 

'Os economistas têm um método peculiar de proceder. 
Para eles, só há dois tipos de instituição: as artificiais e as naturais. 
As instituições do feudalismo são artificiais, as da burguesia são 
naturais. Nisso, eles lembram os teólogos, que estabelecem, da 
mesma forma, dois tipos de religião. Todas as que não sejam a deles 
são invenções dos homens, enquanto a deles emana de Deus. 
Quando os economistas dizem que as relações atuais - as relações 

, de produção burguesas - são naturais, insinuam que são essas as 
relações em que a riqueza se cria e as forças produtivas se 
desenvolvem em conformidade com as leis da natureza. Essas 
relações são em si leis naturais que independem da influência do 
tempo. São leis eternas que devem sempre governar a sociedade. 
Houve a história, portanto, mas não há mais. Houve história, porque 
havia as instituições do feudalismo, e nessas instituições do 
feudalismo encontramos relações de produção bem diferentes 
daquelas. da sociedade burguesa, que os economistas tentam 
apresentar como naturais e, como tais, eternas.11286 

Neste cenário surgem inúmeros direitos destinados a melhorar a vida 

dos trabalhadores e também outros constando na órbita econômica, social e cultural: 

OS direitos de segunda geração:287~irei t~ h igualdade. 

Quando tratamos do direito igualdade, sequer podemos deixar de 

observar seu caráter principiológi~~, de onde se busca não somente a aparente 

igualdade formal (consagrada no liberalismo clássico), mas principalmente a 

igualdade material, considerando que a lei deverá tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. 

I 1 

286 ZIZEK, slavojm primeiro corno tragédia depois como farsa. São Paulo: Boitempo, 2009.pg.30; 
287 MARMELSTEIN, George. Curso ,de Direitos Fundamentais; 30 Edição. São Paulo. Editora 
Atlas.2011, pg.51; 



"A premissa da igualdade está em quase todos os discursos 
do direito. A hipótese de uma igualdade fundamental dos homensão 
foi uma suposição compartilhada por Platão e Aristóteles. Aquele, por 

' considerar a posição econômica dos serviços atribuídos aos 
servos/escravos, justificada por sua falta de talento para as tarefas 
mais nobres. Este a distinguir entre a igualdade formal - gérmen da 
igualdade de oportunidades ou da igualdade perante a lei - e a 
igualdade material, inviável diante da multifária heterogeneidade da 
espécie humana 

A busca pela igualdade substancial, quando o Estado efetivador dos 

direitos humanos acaba por criar mais desigualdades que igualdades no trato social, 

mais direito que justiça, pressupõe-se a intenção, e sendo ela a de equiparar os 

desiguais a uma igualdade latente, possivelmente estamos no caminho certo. 

Nesta esteira, o elo de ligação entre O certo e o incerto reside 

justamente ao plano de fazer o correto, em cada caso, em cada situação, intervindo 

quando necessário e não ao contrário, e quando da intervenção, agir não só 

racionalmente. 

O artigo 50 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil 

dispõe: 

"Art.50 : Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, a igualdade, 5 segurança e à propriedade, 

I, nos termos seguintes: ... 
Deste artigo observa-se a distinção presente entre igualdade na lei e 

igualdade perante a lei. A primeira é dirigida ao legislador, que ao editar normas 

abstratas, deve tratar todos com isonomia. Já a igualdade perante a lei incide no 

momento da concretização, de modo que 0s operadores de direito, na aplicação da 

lei, não adotem comportamentos preconceituosos. 

Rui ~ ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  inspirado na l i ~ ã 0  secular de Aristóteles, ressalta a 

importância da igualdade substancial, mais precisamente na Oração dos Moços. 

"Platão e Aristóteles: Considera-se, por exemplo, que 
justiça é igualdade, e de fato O é, mas como igualdade para os iguais 
e não para todos. E considera-se também que a desigualdade pode 

I 
I 

NAUNI, José Renato. Filosofia e Ética Jurídica. 6O tiragem. São Paulo: Revista dos 
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ser justa, e de fato o pode, mas não para todos, somente para os 
desiguais entre si" 

Robert Alexy em sua obra discorre sobre a inexistência da igualdade 

entre os seres humanos, mas sim uma singularidade: 

'0 igual deve ser tratado igualmente; o desigual, 
desigualmente, é necessário compreender igual e desigual como algo 
que não seja uma igualdade - ou uma desigualdade - fática parcial 
em relação a algum aspecto qualquer. Como não existem dois 
indivíduos, ou duas situações, entre os quais não exista tanto uma 
igualdade fática parcial quanto uma desigualdade fática parcial, tudo 
teria que ser tratado ao mesmo tempo como igual ou desigual caso a 
fórmula se relacionasse a uma igualdade - ou a uma desigualdade - 
fática ou parcial em relação a algum aspecto qualquer. 11 290 

Daí, surgindo o que uns autores denominam, a discriminação. Em 

concordância ao alegado, fundamental se faz a transcrição do texto abaixo: 

'Onde não há espírito tolerante, compreensão e 
diálogo, há imposição, castração, limitação, restrição, determinação. 
O resultado deste processo somente pode ser o ódio, a competição, a 
rebelião, a eliminação, a opressão, e o totalitarismo. O amor e afeto 
se distinguem destas formas de expressão do convívio opressor, 

, exatamente porque possibilitam a existência do outro enquanto 
outro. E isso porque o amor pelo mSmo é simplesmente amor 
narcísico, ou seja, não se trata de amor, mas de autocontemplação 
de si mesmo. A aceitação da diversidade caminha para a construção 
do roteiro do amor, como prática de entrega e aconchego no outro 
enquanto diferente, pois O amor ao outro enquanto o mesmo é 
simplesmente egoísmo disfarçado de amor. O amor verdadeiro, 
portanto, não pratica nem 0 julgamento mordaz, nem a crítica 
severa, nem a manutenção da tradição pela tradição, nem exercita o 
olhar ácido e excludente de alteridade, que são os grandes 
responsáveis germinais por Provocar 0 sofrimento de indeterminação. 
O amor é a única linguagem capaz de fazer com que os pais 
heterossexuais consigam lidar com filhos homossexuais, com que 
punks saibam conviver Com  mos, com que a mãe continue amando 
o filho preso como réu confesso. Não por outro motivo, o 
pensamento filosófico de Axel Honneth se detém em considerar que 
as categorias do amor, do direito e da solidariedade são as três 
fundamentais fases de reconhecimento do outro. sem estas, o 
sofrimento aparece como matriz das lutas sociais e 

0 s  direitos de liberdade e igualdade são, como dito, inerentes a 

qualquer pessoa pelo simples fato de ser humano, conforme defendido por Fabio 

I I 

290 ALEm, Robert, Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradutor Virgílio Afonso da Silva. 30 Edição. 
Sã0 Paulo. Malheiros Editores, 2011, ~assin;  
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Konder, e não se pode desumanizar alguém para que a nudez fique evidente com as 

devidas consequências almejadas deste ato. 

A cada momento, mecanismos jurídicos são necessários como fatores 

de ajustes, em uma predisposição Aristotélica, tratando os desiguais, desigualmente, 

levando a uma igualdade social e no final, ao que parecia o sonho do rumo aq cidade 

de Deus, nos leva ao pesadelo da Cidade dos Homens, com mais injustiças sociais. 

Convém registrar que por vezes essas medidas de compensação podem 

desaguar em mais injustiça do que justiça, caindo por terra a intenção do legislador 

em concretizar, ao menos em parte, uma igualdade de oportunidades com os demais 

indivíduos que não sofreram as mesmas espécies de restriç~es."~ 

As ações afirmativas objetivando afastar esse sentimento de 

discriminação estão sendo revistas, pois a igualdade já esta sendo assegurada de 

modo substancial, sendo desnecessária a interferência Estatal. 

Em suma, o apelo estatal se dá quando OU o legislador observa a 

necessidade de unia ação afirmativa para o ajuste de um desvio de oportunidade ou 

quando o juiz, diante do caso em concreto, na aplicação da justiça, vê não só o 

igual, mas o singular, sendo o pressuposto para a aplica~ão da justiça. O que leva a 

concluir, a própria dignidade da pessoa humana, ... 0 amor. 

"A igualdade de que Se fala é a igualdade em dignidade, 
insuscetlvel de rejeitar a singularidade de cada sujeito. 'A 
singularidade significa a irrepetibilidade de cada homem: ele é ele 
mesmo, muito diferente, muito diferente de qualquer outro; tem seu 
físico, sua psique, sua história. A igualdade está entre duas 
'singularidades': o eu aceita 0 tu em sua singularidade, a 
singularidade é parte essencial da dignidade do tu. O tu exige que o 
eu respeite a sua singularidade. A igualdade considera, portanto, não 
0s dotes, a beleza, a cultura; ela indica a igual dignidade humana, 
porque todos somos 'pessoa invi~lável'."~~~ 

292 LENZA, Pedra. Direito constitucjonal Esquematizado. 13O Edição, São Paulo, Editora Sarpiva, 
2009; 
293 Francesco Cultrera citado por JOS& Renato Nalini: NALINI, José Renato. Filosofia e Ética 
Jurídica. 60 tiragem, sã0 paulg: Revista dos Tribunais/Faculdades Anhanguera, 2009, pg.31; 



3.2.3 Amor e Fraternidade. 

"Portanto,. tal como no sistema nazista, em que 
somente o ariano era considerado como cidadão e ser superior; no 
sistema capitalista também somente os melhores sobrevivem. Mas 
como não há lugar para todos nessa sociedade excludente, aqueles 
que não se adaptam são marginalizados, perseguidos e não sofrem a 
morte na câmara de gás, mas na inanição, na desonra e nos 
presídios (...) o capitalismo, hodiernamente imposto, mata aos 
poucos, retira a dignidade e a autoestima, provocando uma 
verdadeira tortura psicológica, antes da eliminação física das pessoas 
não produtivas, ou seja, das classes inferiores." Ranulio Mendes 
  ore ira^'^ 

As instituições políticas bem esplanadas desde Maquiavel, perpetuaram 

desde a antiguidade até a contemporaneidade. Vê-se que logicamente os sistemas 

políticos e econômicos sofreram modificações, mas a vida continuou desnuda (nos 

dizeres de Agamben), e persiste apesar das intenções serem cada vez mais 

positivadas em termos de direitos humanos. 

Por política, destaca-se a definição apresentada pela autora Marilena 

Chaui: 

'0 significado de governo, entendido como direção e 
administração do poder público, na forma do Estado. O senso comum 
social tende a identificar governo e Estado, mas governo e Estado 
são diferentes, pois 0 primeiro diz respeito a programas e projetas 
que uma parte da sociedade propõe para todo que a compõe, 
enquanto o segundo é formado por um conjunto de instituições 
permanentes que permitem ação dos governos" 295 

De origem grega e romana, refletia O já existente poder despótico, 

onde o poder era exercido por um chefe de família ou de famílias296, cuja autoridade 

era pessoal e arbitrária, decidindo sobre a vida e a morte de todos os membros do 

grupo, em decorrência da quantidade de riqueza que este chefe possuía. 

294 MOREIRA, qanulio Mendes. O neoliberalismo e a banalização da injustiça social. Disponjvel 
em ~ ~ p : / / ~ ~ ~ . ~ ~ ~ t ~ ~ 3 . ~ ~ ~ . b r / ~ ~ I 0 a d e d  files/banaliza0/~C30/~A70!4~C3~~a300/~2~ da çocial.pdf, 
acesso em 14.12.2009; 
295 CHAM, Marilena. Convite Filosofia. sã0 Paulo; Editora Átic& 2011.pg.431; 

~, 
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Então, conclui-se que na origem da palavra política encontramos 

intrinsecamente a realidade pertinente até a presente data: a riqueza delegando 

poder ao anterior soberano e ao atual líder político. 

A finalidade da política a priori, era a justiça da comunidade, em 

respeito a ordem divina e natural, que regula, julga e pune as ações das coisas e 
dos seres humanos.297 Tal proposta seria atingida com a concórdia dos cidadãos 

obtida através de discussões públicas. 

Ocorre que na prática, uma parcela dos cidadãos continuam à margem, 

neste protótipo de Santo Agostinho na Cidade de Deus, deixando cada vez mais a 

Cidade dos Homens à mercê de um poder que amedronta, mata e marginaliza sob o 

aval de ~ h é r n i ? ~ ~  e diké. 299 

Platão trouxe as características desta justiça política, bem como o 

homem justo: o homem virtuoso.300 

' 0  que é justiça política? Essa mesma hierarquia, mas 
aplicada a comunidade - os sábios legisladores devem governar, os 

* 

militares, subordinados aos legisladores, devem defender a cidade, e 
os membros da classe econômica, subordinados aos legisladores, 
devem assegurar a sobrevivência da ~ó l is .  Como realizar a cidade 

n 301 justa? Pela educação dos cidadãos - homens e mulheres . 
Aristóteles já defendia a justiça distributiva: dando a cada um o que é 

devido e sendo função em uma sociedade justa a dar desigualmente aos desiguais 

para torná-los iguais. 

Nossa herança coletiva registra que 0 conhecimento prático de 'cidade 

injusta" tanto na visão "aristotélica" quanto "~latÔnica", passou dos limites em 

termos qualitativos e quantitativos, e em Uma visão otimista, quem sabe estamos 

partindo rumo a um outro tipo de cidade... Uma cidade onde a marginalidade 

convencional não existisse. 302 303 

"' CHAUI, Marilena, Convite 3 Filosofia. Sã0 Paulo; Editora Ática, 2011.pg. 444; 
298 a ordem universal estabelecida pela lei divina; 

I 299 Justiça entre as coisas e o homem; 
300 posteriormente refutada por Maquiavel em 'O príndpel'; 
301 CHAUI, Marilena. Convite 3 Filosofia. São Paulo; Editora Ática, 2011.pg.444; 

302 AS palavras compostas com arkhé (arquia) designam a quantidade dos que estão no comando. AS 

compostas com kratós (cracia) designam quem está no poder. Arkhé: monarquia (governo de um só)l 



Neste mister, segundo Platão e Ariçtóteles: 

'...a monarquia degenera em tirania quando um só 
governa para servir interesses pessoais; a aristocracia degenera em 
oligarquia dos muitos ricos ou dos guerreiros, que também governam 
apenas por interesse próprio; a democracia degenera em demagogia 
e esta, em anarquia. Em geral, a anarquia leva à tirania, quando a 
sociedade, desgovernada, apela para um homem superior aos outros 
no manejo das armas e dos argumentos, nele buscando a 

Jean Jacques ~ o u s s e a u ~ ~ ~  legitimou o poder político na teoria do 

contrato social, dando continuidade ao trabalho de Hobbes e Locke. Defendia que é 

na sociedade civil que os interesses de todos e de cada um, enquanto componentes 

do corpo coletivo, transformam o estado da guerra de todos contra todos, numa 

existência humana marcada pelo desenvolvimento da razão e do afeto. 

Passando por esta rápida lembrança histórica, chegamos aos sistemas 

políticos atuais, valendo lembrar também que ~on tesqu ieu~~~,  em sua obra "Espírito 

das Leisr1, deu continuidade a todo o trabalho realizado anteriormente pelos já 

citados Rousseau, tiobbes e Locke. 

"...nesse aspecto, o capitalismo é o oposto do 
socialismo, que vem com manual: O capitalismo é um sistema que 
não tem pretensões filosóficas, não está em busca da felicidade. A 
única coisa que diz é: 'Ora, isso funciona'. E, para quem quer viver 
melhor, é preferível usar esse mecanismo, porque funciona. O único 
critério é a eficiência.11307 

Por outro lado, justificando o regime político, segue o regime 

econÔmico, ou seja, a causa de um e efeito do outro: a riqueza. 

oligarquia (governo de alguns) poliarquia (governo de muitos) e anarquia (governo de ninguém) . o 
descrito corresponde a subdivisão do regime político de quem está no poder);ibidem 
303 (Para Nicolau Maquiavel, reconhecido como fundador do pensamento e da ciência política 
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impuras":Formas PURAS de Governo (governo Para O bem geral):Monarquia - governo de um 
sÓ;Aristocracia - governo de vários; ~emocracia - governo do povo. Formas IMPURAS de Governo 
(governo para o bem individual ou de Um 9rupo):Tirania - corrupção da monarquia; Oligarquia - 
corrupção da aristocracia; Demagogia ou Politeia - C O ~ ~ U ~ @ O  d? dem0cracia);ibidem 
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autor, 6a reimpreçção. São Paulo: Editora Martin Ciaret, 2012. Passin; 
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Desde ~ a q u i a v e l ~ ~ * ,  a intenção da obtenção do poder não era outra 

que não fosse a manutenção ou a transformação em riquezas, sendo os fins 

justificados pelos meios. 

Diante dos acontecimentos históricos, levando a desordem, uma 

adequação do capital, surgiu em resposta ao enfrentado: guerras públicas, privadas 

ou mistas, onde prevaleceu o aspecto bipolar do valor amor. 

3.3 O amor no sentido de "respeito" e "cuidado" 

Em razão de todas estas questões não SÓ ec0nÔmicas e desde o fim da 

I1 Guerra Mundial, foram intensificados movimentos que pudessem internacionalizar 

valores ligados a t  dignidade da pessoa humana que fossem universais e que 

despertasse um sentimento de solidariedade entre 0s Povos, em resposta aos abusos 

nazistas3'' e outros oriundos de outras orbes. 

Os tratados internacionais são a f ~ r m a  legal de unificar decisões de 

proteção e construção de um padrão ético global, estando no rol destes direitos: o 

direito ao desenvolvimento, a paz, ao meio ambiente, Propriedade, ao patrimônio 

comum e da comunicação. Além dos estreitos limites da mera globalização 

\\os direitos humanos são o desafio mais coerente e 
poderoso à ideologia da globaliza~ão. A globalização é orientada para 
o indivíduo, glorifica a cobiça e OS incentivos aos indivíduos, ao 
mesmo tempo que trata as Pessoas como mercadorias (trabalho) ou 
como consumidores, que é guiada pelo lucro, fragmenta e destrói 

apropria-se dt. bens comuns, produz vulnerabilidade e 
insegurança sem valores comuns. A globalização baseia-se em 
monopólios e hierarquias. Por outro lado, o regime de direitos 

- - 

'O8  MAQLJIAVEL, trad.: Pietro Nassetti. O príncipe - comentadp por Napoleão Bonaparte. 
Colgão obra-prima de cada autor. São Paulo: Editora Martin Claret, 2003. Passin; 
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humanos enfatiza a democracia e a participação, a solidariedade, a 
ação coletiva e a responsabilidade, e procura assegurar as 
necessidades básicas, a dignidade, o reconhecimento social e a 
segurança. Oferece uma visão alternativa da globalização, em que a 
justiça social e a solidariedade são enfatizadas. Na realidade, os 
direitos humanos são por vezes as Únicas armas à disposição dos 
fracos e das vítimas de diferentes tipos de opressão e violência. 
Porém, na sua versão hegemônica, o regime de direitos humanos é 
um instrumento de homogeneização e, por isso, tendo a suprimir 
culturas que não sejam dominantes na emergência da teoria 
moderna de direitos; existe, no entanto, a possibilidade de ser 
estendido a outros valores e a outras culturas. O quadro dos direitos 
humanos também oferece opções ao individualismo que é contrário 
aos valores comunitários, um tipo de cosmopolitismo, de liberdade de 
associação para comunidades que permite a estas escolher, dentro 
de certos limites, 'retirar-se' parcialmente da cultura dominante e 
desenvolver sua própria cultura, procurar, o reconhecimento da sua 
identidade e objetivos co~e t i vos .~~~  

Refletir na possibilidade da conciliação entre direito e amor não nos 

remete a uma apaixonada odisseia sem propósito, mas sim, ao padrão de Justiça 

Mundial ansiado pela atual sociedade moderna, a qual 6 confundida com o 

funcionamento de uma engrenagem, onde o direito é rebaixado a um saber 

puramente tecnológico e operatório. 

\\i o amor que ordena ao homem a compreensão pelo 
semelhante, a empatia pelo vizinho, a tolerância para com o 
estranho. ~ s t o  requer compreensão e conhecimento que, no campo 
dos estudos jurídicos, passam pela dedicação ao direito 
comparado"312 

Falar em amor no sentido de solidariedade, é ratificar a necessidade da 

biofilia, tendo seu esboço escrito na ~eclaração Universal de Direitos Humanos em 

1948: 

\\considerando que o desprezo e o desrespeito pelos 
direitos da pessoa resultaram em bárbaros que ultrajaram a 
consciência da Humanidade e que O advento de um mundo em que 
as pessoas gozem de liberdade de palavras, de crença e de liberdade 
de viverem a saldo do temor e da necessidade foi proclamado como a 
mais alta aspiração do homem comum" 

I 

'I1 SANTOS, Boaventura de Souza. ~econhecer Para libertar: OS caminhos do Cosmopolitismo 
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"Artigo I: Todos homens nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem 
agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade". 

Ou seja, na descrição das formas de amar, fora registrado o amor 

fraternal, este amor solidário capaz de ver "o outro, o próximo passível de respeito e 

cuidado, independentemente de classe, cor ou aspiração religiosa. O que é senão 

este amor originado no espírito fraternal, indicado na declaração acima citada? 

~ambém convém registrar o preâmbulo da Carta de São Francisco, de 

1945, documento fundador da Organização das Nações Unidas: 

'Nós, os Povos das Nações Unidas, resolvidos a 
preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas 
vezes, no espaço de nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis a 
humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, 
na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direitos dos 
homens e das mulheres, assim como das nações grandes e 
pequenas.. .11313 

Não há mais do que se falar em guerra como forma jurídica e lícita de 

impor o direito e dolocá-la na ilegalidade. Já é sinal da inauguração de uma nova 

história do direito, que objetiva a paz e o reconhecimento da dignidade do ser 

humano, como princípio organizaciona1 e diretivo, distante da vi~lência."~ 

A busca da paz nada mais é do que 0 ideal a ser atingido através de 

mecanismos que na engrenagem atual do direito Por si SÓ não se atingiria.315 Daí o 

313 OS documentos que compõe a Carta de Direitos H~manos da ONU são além desta carta, a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 bem Como 0s PadoS internacionais de Direitos 
Civis e Políticos e oe Direitos EconÔmicos Sociais e Culturais de 1966. 313 Bittar, Eduardo C.B e 
Almeida, Guilherme de Assis, Curso d e  Filosofia do Direito,Editora Atlas, 2012, São Paulo, 100 
Edição Revista Aumentada - pg. 646; 
314 Ibidem, 647; 
315 \'As convenções da Haia de 1907, em número de treze, exprimem o chamado "direito de Haia" ou 
direito de guerra propriamente dito - por oposição ao "direito de Genebra" ou direito humanitário. Ali 
se disciplinam práticas - como o ritual da prévia declaração de guerra, e a do armistício - já extintas 
pelo menos desde 1945, visto que só cabíveis no cenário da guerra lícita. Do direito da Haia, contudo, 
sobrevivem normas limitativas de liberdade de a ~ ã o  dos beligerantes, ainda hoje úteis no quadro de 
conflitos armados que desafiam o ideal pacifista das Nações Unidas. Estas normas se poderiam 
agrupar em torno de três básicos: (a) dos limites rati0ne prsonae (os não combatentes 
serão poupados de qualquer ataque ou dano internacional); (b) o dos limites ratione loci (os lugares 
atac-veis são somente agueles que configuram objetivos militares, cuja destruição, total ou parcial 
representa para o autor do ataque uma clara vantagem militar); (C) O dos limites ratione conditionis 
(proíbem-se as armas e de guerra Capazes de ocasionar sofrimento excessivo aos 
combatentes inimigos." REZEK, Francisco, Direito Internacional Público 7 curso elementar São 
Paulo: Editora Saraiva, 13 o edição, 2011- pgm418; 



incremento do solidário no jurídico seria eficaz no incremento de igualdade, liberdade 

e fraternidade entre os povos, justificando a reflexão neste sentido. 

'Enquanto o conceito kantiano de paz se basta a ser 
negativo, significando ausência de guerras ou cessação do estado 
belicoso entre as nações, para Habermas essa ideia é insuficiente, 
especialmente considerando que muitas das causas das guerras têm 
a ver com causas sociais e de desnivelamento socioeconÔmico."316 

Nosso direito interno já vislumbra o fenômeno da solidariedade 

transnacional, esta capaz de ultrapassar fronteiras, difundindo uma moral 

cosmopolita o que para Zigmund I3aumann3l7 é a responsabilidade ética pela maioria 

menos afortunada da espécie humana. 

Na conclusão do capítulo "direito e cosmopo~itismo" da obra de Eduardo 

Bittar, a qual destaco na íntegra, merece observação da resistência e desafios a 

serem encontrados, não só na temática lançada por Kant, n ~ a s  para qualquer outra 

temática que verse fora da moldura legislativa positivada, independentemente sob 

qual argumentação, mesmo sendo nos versos da Paz mundial atingida pela 

solidariedade universal.318 

\\o desenvolvimento do olhar e da percepção 
cosmopolita deve favorecer Um ProceSSo de universalização de 
valores que possibilitam o convívio, a qualidade da interação entre os 
povos e 0s meio de sociabilidade de alto nível, necessários à paz, ao 
desenvolvimento humano e à liberdade como qualidades da vida 
política comum. Nesse compasso, antes de superada, a temática 
lançada .pelo pensamento ik~minista e kantiano ainda encontra 
resistências e desafios à sua histórica e complexa consagração 
prática.1131g 

316 Habermas, A inclusão do  outro: estudos de teoria política, 2002, p.208. - 316 Bittar, Eduardo C.B 
e Almeida, Guilherme de Assis, Curso de Filosofia do Direit0,Editora Atlas, 2012, São Paulo, 100 
Edição Revista Aumentada - pg. 672; 
317 BAUMANN, Zygmund. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001, pg. 193; 
318 Bittar, Eduardo C.B e Almeida, Guilherme de Assis, Curso de Filosofia do Direito,Editot-a Atlas, 
2012, São Paulo, 100 Edição Revista ~umentada, p.685: blarcel0 Neves em A constitucionalizaç~o 
simbólica, 2007, pg.193: 'a implausibilidade de uma solução político-global para os impactos 
destrutivos da chamada 'globalização ecOnÔmical sobre 0 Estado de Direito, a democracia e o,btado 
de bem-estar não reside apenas no fato de que a política internacional e o direito internacional público 
constituem mecanismos frágeis de regulação em face da força do código econômico no plano da 
sociedade mundial; ademais, a política, enquanto subsistepa social encarregado de decisões 
coletivamente vinculantes, ainda permanece f~rdamentalmente segmentada em Estado como 
unidades delimitadas territorialmente"; 

, Bittar, Eduardo C.B e Aimeida, Guilherme de Assis, C~l+o de Filosofia do  Direito,Editora Atlas, 
2012, são Paulo, 100 Edição Revista A~tTIentada I ~g.685; 



A palavra dignidade assim como a palavra amor, não se restringe a 

esse significado reduzido, trazido à baila quando dos conflitos particulares. Ambas, 

quando se quer, podem ser restritas ao que se pretende fazer, ou muito ao 

contrário, tentam em sua semântica buscar seu real significado de se fazer justiça, 

principalmente quando denotam respeito e kuidado. 

Enquanto inspiração para a Criação da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, é esta a definição que devemos levar em conta quando da 

preservação dos povos, do respeito às desigualdades culturais e econômicas, da 

consideração da fragilidade para ações afirmativas, objetivando a colocação em grau 

de igualdade ... do amor decorrente da democracia: igualdade e negação da 

exploração. 

"a humanidade é um coletivo heterogêneo. Não há 
igualdade real, pois as pessoas variam fisicamente, intelectualmente, 
psicologicamente. Por isso é que o direito fundamental à igualdade 
não colide com o direito fundamental à singularidade. Cada qual tem 
o direito de ser como é ou como queira ser. Os Únicos limites postos 
pela democracia são aqueles traçados pela lei."320 

320 NALINI, José Renato. Filosifia e Ética Jurídica. 6O tiragem. São Paulo: ReviQ dos 
Tribunais/Faculdades Anhanguera, 20091 ~ 9 3 1 ;  



4 Hermenêutica e a aplicação da norma jurídica constitucional. 

'o amor resume a doutrina de Jesus, porque é o 
sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados 
à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem 
só tem instintos; mais avançado e corrompido, só tem sensações; 
mais instruído e purificado, tem sentimentos; e o amor é o requinte 
do sentimento. ~ ã o  o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol 
interior, que reúne e condensa em seu foco ardente todas as 
aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor 
substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias 
sociais. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da 
alma, nem as do corpo! Seus pés são leves, e ele vive como 
transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa 
palavra divina - amor - fez estremecerem os povos, e os mártires, 
ébrios de esperança, desceram ao circo." Lázaro, Fénelon e 

O cerne do trabalho reside exatamente neste capítulo, trazendo o amor 

enquanto valor ou princípio para a integras80 da norma jurídica ao caso concreto, 

de um valor que paire 'em respeito e cuidado" justificado pelo já defendido em: 

Amós (750 a.c) quando da afirmação de se odiar o mal e amar o bem; 

De Jesus, quando na afirmação de "marás teu próximo como a ti 

mesmo", não no sentido de sentimento, mas no sentido de compaixão, justiça, 

respeito e cuidado; 

Em Santo Agostinho, inclusive nos dizeres: '...O homem bom é aquele 

que ama. São seres humanos e eu os amo, não Por serem animais, mas por serem 

humanos..."; 

São Tomás de Aquino, que avalia 0 Peso do homem no seu amor. E 

que também afirma: 'A filosofia tem sua aut~nomia mas não consegue todo o 

conhecimento ou dizeres, necessitando sua integração com o que está contido na 

sacra doctrina (conexão com Deus); 

321 QUEIROZ, 3054 Fleuri. Código de Direito Natural Esp. - Projeto para apetfeisoamento das 
leis civis penais, são paulo: Mundo Jurídic0,2~ edição, 2010.pg.290-291; 



Boaventura de Bagnoregio, em uma vivência segundo o evangelho, de 

se praticar a humildade e rejeitar o fausto clero. A forma mais eficaz de se aproximar 

de Deus, seria através do amor com um quotidiano de simplicidade e pobreza; 

Bento XVI, na prática de 'cáritas" - caridade, sendo o amor a serviço 

da Igreja exercido por palavras e sacramento. "Diaconia: serviço do amor ao próximo 

de maneira ordenadaft; 

Em Platão, como a força existente entre o sensível e o suprasensível, 

dando asas e levando aos vários graus da beleza; O belo é bom e o amor é sua 

busca: do belo, do bom, da sabedoria, da felicidade, da imortalidade, do absoluto; 

Plotino, também, o amor como instrumento para se chegar a Deus ... 

Como reintegração do homem empírico com sua metaempírica ideia de 

Deus, em Marsilio Ficino, coincidindo o amor na mais alta manifestação. 

Schleirmacher, interpretando a religião de uma forma romântica; 

Nietzqche, na defesa de que somente a arte pode oferecer força e 

capacidade para enfrentar a dor da vida, criando a doutrina do amor-fati, aceitando 

o mundo e amá-lo, como super homem, aquele capaz de criar novos valores e os 

colocar em prática. 

Freud, quando diz que o instinto da vida se expressa no amor, na 

criatividade e na construtividade. O instinto da rr~orte leva a destruição graças a 

hostilidade da sociedade civilizada. Daí a ~onstante ameaça à destruição, sendo 

necessária a defesa de valores e ideais que Possam dominar este instinto de morte. 

Fromm, através da biofilia como ética, tendo seu próprio principio 

quanto ao bem e ao mal. Bem é tudo que serve à vida; mal é tudo o que serve à 

morte. O bem é reverência pela vida, tudo que engrandece a vida, o crescimento, o 

desdobramento. O mal é tudo o que sufoca a vida, que a restringe, que a corta em 

pedaços. 

Relembrando que independentemente do viés religioso ou não, na 

, crença em um ser superior, este mecanismo 6, válido, pois recebeu o título de um 

bem maior, absoluto, incontornável, tendo sido alicerçado com um conteúdo ético- 

cristão, deste 0s pr imórd i~~ da história humana: "nenhuma interpretação será bem 



feita se for desprezado um princípio. É que Ele, como estrela máxima do universo 

ético-jurídico, vai sempre influir no conteúdo e alcance de todas as normas."322 

Para que? Para que as guerras (públicas, privadas e mistas) não 

continuem, e para que possamos criar mecanismos eficazes de se buscar a justiça 

não obtida através de um racionalismo exacerbado: 

O homem moderno não entende o quanto seu 
racionalismo (que lhe destruiu a capacidade para reagir a ideias e 
símbolos numinosos) o deixou a mercê do submundo psíquico. 
Libertou-se das suas supertições (ou pelo menos pensa tê-lo feito), 
mas neste processo perdeu seus valores espirituais em escala 
positivamente alarmante. Suas tradições morais e espirituais 
desintegraram-se e, por isto, paga agora um alto preço em termos de 
desorientação e dissociação universais. 

(...) Despojamos todas as coisas do seu mistério e da 
sua numinosidade; e nada mais 6 sagrado. 

(...) à medida que aumenta o conhecimento científico 
diminui o grau de humanização do nosso mundo. O homem sente-se 
isolado nos cosmos porque, já não estando envolvido na natureza, 
perdeu sua identificação emocional inconsciente com os fenômenos 

, naturais, que, por sua vez, perderam, aos poucos, as suas 
implicações simbólicas. O trovão já não 6 a voz de um deus irado, 
nem o raio o seu projétil vingador. Nenhum rio abriga mais um 
espírito, nenhuma árvore é O princípio de vida do homem, serpente 
alguma encarna a sabedoria e nenhuma caverna é habitada por 
demônios. Pedras, plantas e anh'-nais Já não têm vozes para falar ao 
homem e o homem não se dirige mais a eles, na presunção de que 
possam entendê-lo. Acabou-se 0 Seu contato com a natureza, e com 
ele foi-se também a profunda energia emocional, que esta conexão 
çimbólicà alimentava. Carla Gustav J ~ n g ~ * ~  

4.1 Interpretação da Norma Constitucional. 

\\O Intérprete autêntico vai criar (produzir) direito novo" Kelsen 

A Constituição da Republica Federativa do Brasil foi promulgada no ano 

de 1988, fruto de uma conquista diante do anterior quadro da latente ditadura, fruto 

12' NUNES, Rizzatto, O princípio ~Onstitucional da Dignidade da Pessoa Humana e 
Jurisprudência, 30 Edição, são Paulo:Editora Saraiva, 2010;pg.33; 
323 PRADO, Lidia Reis de ~lmejda. O juiz e a emoção - aspectos da lógica da deciçãq judicial, 
5a edição. Campinas/SP: 2010, pg.12; 



de anseios políticos e diversos interesses sociais, por vezes antagônicos, dos 

participantes do processo constituinte. 

A interpretação é a forma de se adequar o fato a norma, e como 

processo metodológico teve inicio a partir da obra de Santo Agostinho "Da Doutrina 

Cristãff, partindo da premissa da busca de uma compreensão das escrituras adotando 

a metodologia de interpretação literal e alegórica. 

Atualmente possuímos tanto nas acepções quanto nos métodos, 

contribuições ímpares para o instituto, destacando neste momento, a defendida por 

Canotilho: 

1.J.G Canotilho 'a interpretação das normas constitucionais é um 

conjunto de métodos, desenvolvidos pela doutrina e pela jurisprudência com base 

em critérios ou premissas (filosóficas, metodológicas, epistemológicas) diferentes 
n 324 mas, em geral, reciprocamente complementares . 

É bastante salutar refutar qualquer dúvida na exegese, apresentando a 

noção de sistema jbrídico, onde a interpretação ocorre: 

"Com efeito, a interpretação está ligada direitamente à 
noção de sistema jurídico. Na verdade, é a noção de sistema que 
depende grandemente o Sucesso do ato interpretativo. A maneira 
pela qual o sistema jurídico é encarado, suas qualidades, suas 
características, são fundamentais Para a elaboração do trabalho de 
interpretação. 

A ideia de sistema está presente em todo pensamento 
jurídico dogmático, nos princípios dos quais ele parte e na gênese do 
processo interpretativo, quer o argumento da utilização do sistema 
seja apresentado, quer não. 

sua influência é tão profunda e constante que muitas 
vezes não aparece explicitamente no trabalho do operador do Direito 
- qualquer que seja o trabalho e o operador -, mas está, pelo menos, 

, sempre subentendidonm5 

I 

324 CANOTIL~O, 3.1. Gomes, Direito Constitucional e teoria da Constituição, 60 Edição, 
Coimbra: Almedina, 1993, pg. 212-213; 
325 NUNES, Rizzatto, O princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana doutrina e 
Junrprudência, 30 Edi@o, são Paulo:Editora Saraiva, 2010, pg.44; 



George Marmelstien, no Curso de Direitos Fundamentais, apresenta 

uma visão que é passível de reprodução diante da riqueza de informações na opinião 

desta mestranda: 

"a interpretação jurídica possui dois momentos 
distintos. Em primeiro lugar, ela envolve uma fase introspectiva, na 
qual o jurista, intuitivamente, descobre a solução que, no seu sentir, 
é a mais justa para aquele caso. Não há, nesse momento, uma 
preocupação em ser "racionalf1, ou seja, em saber se a solução é 
tecnicamente viável ou não. É muito mais uma questão de 
sentimento (sentença = sentir) do que propriamente de inteligência 
ou de conhecimento técnico-jurídico. Nessa fase, atividade do jurista 
não é tão diferente da atividade do leigo que também é capaz de 
intuir qual a solução mais justa para determinado problema. 

O que irá diferenciar o papel do jurista é o momento 
em que o intérprete irá exteriorizar racionalmente seu ponto de vista, 
tentando demonstrar que a solução é juridicamente correta, com 

* 

base não apenas em "achismos" pessoais, mas principalmente em 
argumentos fundados em positivadas no ordenamento 
jurídico. Isso se dá por meio da argumentação e do discurso jurídico 
que são por excelência, as principais ferramentas do profissional de 
direito."327 

Na hermenêutica tradicional, a argumentação é relativamente 

fácil, bastando identificar a norma que incidirá sobre 0 fato e realizar um exercício 

básico de lógica formal. 

326 A hermenêutica não é apenas um conjunto de métodos, mas 'um desvendar os mistérios de uma 
norma jurídica". BRANCO, Luiz Carlos. Coord. CAPE& Fernando; COLNAGO, Rodrigo; . Introdução 
ao estudo do Direito. São Paulo: Saraiva, 2010, ~g.58; 
327 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais; 3 O  Edição. São Paulo. Editora 
Atlas.2011, p. 390; 
328 Direito Contemporâneo pós positivismo Jurídico: Utilização de instrumentos lógicos não-formais, 
incorporando elementos volitivos ético-políticos a fatos sociais: 

- Lógica informal: Toulmin; 
- Lógica material: Siches; I 

- Tópica jurídica: Viehweg; 
- Argumentação jurídica: AlexY; 
- Nova retórica: Perelman (extraído do artigo do professor Fernando Pavan - A lógica na , 

sentença judicial; 



Para isso o hermeneuta se auxilia de métodos, dentre estes destaco 

aqueles citados na obra de Pedro Lenza, expondo algumas características de cada 

um dos métodos destacados pelo mestre português,  anot ti lho:^^^ 

a) Método jurídico (hermenêutico clássico). A Constituição é 

encarada como uma lei, sendo utilizado todos os métodos tradicionais existentes na 

tarefa interpretativa, composto dos seguintes elementos: 

.Elemento genético: busca as origens dos conceitos 

utilizados; 

.Elemento gramatical ou filológico (literal ou semântico); 

.Elemento lógico: harmonia lógica; 

.Elemento sistemático: análise do todo; 

.Elemento histórico: analisa projeto de lei, exposição de 

motivos, discussões.. . 

.Elemento teleológico ou socio~ógico: finalidade da norma; 

.Elemento popular: existe uma participação da massa 

(referendo, recall, plebiscito) 

.~lemento doutrinário: consiste na interpretação feita pela 

doutrina; 

.Elemento evolutivo: aquele que abarca a mutação 

constitucional 

b) Método tópico-problemático; Neste caso, parte-se de um 

problema concreto para a norma, atribuindo-lhe carater pratico em busca da solu~ão 

dos problemas concretizados. A Constitui~ão Passa é encarada como um sistema 

aberto composto de regras e 

329 LENZA, Pedra. Direito ~ ~ n s t i t u c i o n a ~  esquematizado, l S O  edição, Saraiva:São Paulo, 201 1, 
pg. 145-147; 
330 Importante constar a diferença existente entre regras e princípios: Regras: relatos descritivos de 
condutas a partir das quais, mediante subsun80, havendo enquadramento do fato à previsão 
abstrata, chega-se à conclusão (apenas um prevalece - tudo ou nada). A regra somente &xará de 
incidir sobre a hipótese de fato que contempla se for inválida, se houver outra mas especifica ou se 
não estiver em vigor, princípios: A previsão dos relatos se dá de maneira mais abstrata, sem se 



c) Método hermenêutico concretizador; Justamento ao contrário, 

pois parte da Constituição para o problema, destacando-se os seguintes 

pressupostos interpretativos: pressupostos subjetivos: o intérprete vale-se de suas 

pré-compreensões para obter o sentido da norma; pressupostos objetivos: intérprete 

atua como mediador entre a norma e a situação em concreta, tendo como pano de 

fundo a realidade social e círculo hermenêutico: é o "movimento de ir e vir" do 

subjetivo para o objetivo, até que o intérprete chegue a uma compreensão da 

norma; 

d) Método científico-espiritual. Este método não se fixa na 

literalidade da norma, mas parte da realidade social e dos valores subjacentes do 

texto da Constituição. 

Interpretação como algo dinâmico e que se renova constantemente. 

e) Método normativo-estruturante; é defendida na aplicação deste 

método a inexistência de identidade entre a norma jurídica e o texto normativo. 

"em síntese, no dizer do próprio Muller, 0 teor literal de qualquer 

prescrição de direito positivo é apenas a ponta do iceberg; todo o resto, talvez a 

parte mais significativa, que o intérprete-aplicador deve levar em conta para realizar 

o direito, isto é constituído pela situação normada, na feliz expressão de Miguel 

Reale." 331 

f) ~é todo  de comparação ~~nst i t~c ional .  Mediante comparação nos 

vários ordenamentos, através de Un~a comunica~ão em termos mundiais, 

coadunando-se o texto interno de uma forma condizente com o resto do mundo. 

Parte-se da proposta apresentada por Savign~ em seus métodos de interpretação. 

determinar a conduta correta, já que cada caso COncreto deverá ser analisado para que o intérprete 
dê c exato peso entre os eventuais princípios em choque (colisão). Assim a aplicação dos p r i ~ c í ~ i ~ ~  
não será no esquema do tudo ou nada, mas graduada vista das circunstâncias representadas por 
outras normas ou por situações de fato. Técnica da ponderação e do balanceamento, sendo, portanto, 
os prin~ípios valorativoç ou finalísticos. AleW e Dworkin (LENZA, Pedro. Direito Constitucional 
esquematizado. Saraiva : São Paulo, 20111 pg. l39; 

Citação de I.M Coelho, em 1nterpretaGo Constituciond, destacada da Obra de Pedro Lenza, 
Direito Constitucional esquematizado, 15a edição, Saraiva: São Paulo, 211 pg. 147; 



4.1.2 Princípios da Interpretação ~ o n s t i t u c i o n a l ~ ~ ~  

'Yukes, não sois máquinas! Homens é o que sois!" 

Charles Chaplin, em o Grande Ditador. 

A tarefa de extrair todo o significado da norma constitucional exige do 

intérprete uma superação, inclusive, buscando fora da constituição elementos que 

possam integrar o texto, no ordenamento jurídico. "Para desvendar os significados vagos das 

frases constitucionais, os juízes devem olhar além da ~ o n s t i t u i ç ã o " ~ ~ ~  

Como já frisado, a linguagem jurídica não é uma linguagem encarada 

como adequada para a ciência3", devida a pluralidade de significados. Como 

exemplo, não é fácil definir igualdade, dignidade da pessoa humana, devido 

processo.. 

E o problema intensificou-se, quando a Constituição passou a integrar 

valores humanitários, objeto de discussões jurídicas, ficando em última instância a 

decisão para também os responsáveis pela "guarda da Constituição". 

E é aí que reside toda a problemática, pois estando "julgador", não 

deixou de ser pessoa, com fatores emocionais e ideológicos envolvendo sua decisão. 

Sua visão continua impregnada de valores, crenças e Preconceitos e com a 

ferramenta da argumentação, seu justo pode não Ser 0 Justo de uma coletividade, 

sua norma constitucional pode ser i~-~constitucional Para toda uma sociedade, 

arrepiando direitos conquistados durante décadas de conflitos. 

332 Canotilho 'a elaboração (indutiva) de Um catálogo de tópicos relevantes para a interpretação 
constitucional está relacionada com a necessidade sentida pela doutrina e práxis jurídicas de 
encontrar princípios tópicos auxiliares da tarefa inter~retativa; (1) relevantes para a decisão 
(=resolução) do problema prático (princípio da relevância); (2) metodicamente operativos no campo 
do direito conçtitucional, articulando direi. constitucional f~ rmal  e material, princípios jurídicos- 
funcionais (ex.: interpretação conforme a constitui~ão) e princípios jurídico-materiais (ex.: princípio da 
unidade da constituição, princípio da efectividade dos direitos fundamentais); (3) constitucionalmente 
praticáveis, isto é, susceptíveis de ser esgrimidos na discussão de problemas constitucionais dentro da 
"base de compromisso" cristalizada nas normas constituc~~nais (princípio da praticabilidade)" ibidem; 
323 DDOF, Michael; TRIBE, Laurence. Herrvenêuti- Constitucional. Belo Horizonte: D ~ I  Rey, , 
2006,p.88; 
334 . Ciências exataç: estruturadas em ~ímbolos'lógicos e fórmulas matemáticas; Ciências humanas: 
linguagem comum, incorporando Suas Yaguezast ambiguidades e imperfeições; PAVAN,Fernando, , A 
lógica na sentença ~ ~ d i c i a l ,  OsaSCO: Revista Uninove, sd; 



"Acrescenta Reale que o juiz não pode deixar de ser 
partícipe da vida comum. No ato de sentenciar, quer queira quer não, 
ele sofre uma tensão ético-psicológica que vem de seu íntimo, do que 
ele sente e sabe por experiência própria e dos valores sociais que 
incidem sobre sua personalidade. A seguir, lembra Adam Smith, um 
dos fundadores da Ciência EconÔmica, para quem o ato de julgar é 
muito difícil, porque pressupõe a capacidade de colocar-se na posição ' 
do outro. O juiz deve ser imparcial, mas o acerto de sua decisão 
depende, segundo Reale, dessa capacidade psicológica. Por isso, 
conclui que o segredo da justiça está no fato de o juiz saber que a 
neutralidade não significa fugir das pessoas em litígio, mas se colocar 
na posição delas."335 

É certo que não vai ao encontro da visão kelseniana da isenção de 

qualquer aspecto valorativo na interpretação da norma constitucional, pois a 

sensibilidade do juiz faz parte do processo, mas não 6 por isso que as decisões não 

possam abarcar parte de subjetividade e parte de objetividade. 

"muitos juízes, deslumbrados diante dos princípios e 
da possibilidade de, através deles, buscarem a justiça - ou o que 
entendem por justiça - , passaram a negligenciar do seu dever de 
fundamentar racionalmente os seus julgamentos. Essa 'euforia' com 
os princípios abriu um espaço muito maior para o decisionismo 
judicial. Um decisionismo travestido sob as vestes do politicamente 
correto, orgulhoso com seus jargões grandiloquentes e com a sua 
retórica inflamada, mas sempre um decisionismo. Os princípios 
constitucionais, neste quadro, converteram-se em verdadeiras 
'varinhas de condão': com eles, 0 julgador de plantão consegue fazer 
quase tudo o que quiser." Daniel S a r m e n t ~ ~ ~ ~  

Os princípios de interpretação Passaram, então, a integrar como 

subsídios, oferecendo critérios mais objetivos na solu~ão de casos concretos, para 

que apesar da margem da subjetividade, minimize-se arbitrariedades, permitindo o 

encontro de soluções que possam ser justas e constitucionah'nente adequadas. 

Citando novamente as palavras do autor George Marmelstein, pode-se 

sintetizar a real função dos princípios de interpretação: 

' 0  papel principal dos princípios de interpretação é 
precisamente ajudar a encontrar respostas racionalmente 
fundamentadas, .Com base em parâmetros constitucionalmente 
aceitos, além de possibilitar maior transparência e objetividade na 

335 PRADO. Lidia Reis de Almeida. O juiz e a emo@o - aspectos da lógica da decisão judicial. 

5a edição. Campinas/SP: 2010, ~9.23; 
336 ÇARMENTO, paniel. Livre e Iguais: estudos de direito Constituci~nal. São Paulo: Lumen 
Juris, 2006, pg:200; 



argumentação jurídica e no processo decisório, conferindo maior 
legitimidade à argumentação 

As diretrizes neste fim que não último, facilitando e norteando a 

hermenêutica jurídica, não se centralizam apenas na Lei de Introdução ao Código 

~ i v i l ~ ~ ' ,  mas também na especificidade encontrada em alguns princípios: 

a) Princípio da unidade da Constituição: A Constituição é composta de 

uma pluralidade de normas, e para sua compreensão necessário se 

faz que a interpretação seja de forma sistêmica, como um todo, 

afastando as aparentes antinomias e harmonizando os espaços de 

tensão. 

"Esse princípio ordena interpretar normas 
constitucionais de modo a evitar contradições com outras normas 
constitucionais e especialmente com decisões sobre princípios do 
direito constitucional. A 'unidade da Constituição' enquanto visão 
orientadora da metódica do direito constitucional deve antepor aos 
olhos do intérprete, enquanto ponto de partida, bem como, 
sobretudo, enquanto representação do objetivo, a totalidade da 
constituição como um arcabouço de normas. Este, por um lado, não 

e é destituído de tensões nem está centrado em si, mas forma, por 
outro lado, provavelmente um todo integrado com sentido."339 

b) Princípio do efeito integrador: 

'...na resolução dos problemas jurídico- constitucionais 
deve dar-se primazia aos critérios ou Pontos de vista que favoreçam 
a integração político e social e o reforço da unidade política. Como 
tópico argumentativo, o princípio do efeito integrador não assenta 
numa concepção integracionista de Estado e da sociedade 
(conducente a reducionismos, autoritarismos, fundamentalismos e 
transpersonalismos políticos), antes arranca da conflitualidade 
constitucionalmente racionalizada para conduzir a soluções 

n 340 
pluralisticamente integradoras . 

c) Princípio da máxima efetividade: também chamado de eficiência ou 

da interpretação efetiva, cabendo ao poder Judiciário, ao interpretar, buscar solução 

que dê mais eficácia ou ampla efetividade social; 

337 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais; 30 Edição. São Paulo. .Editora 
Atlas.2011,pg.398; 
338 \ \ ~ a  aplicação da lei, o juiz atenderá aOS fins Sociais a que ela se dirige e as exigências do bem 
cpmuml'Art. 50; 
339 Canotilho apud , LENZA, Pedra. Direito Conrtitucionai ~s~uematizado. 130 Edição, são Paulo: 
Editora Saraiva, 2009, passin; 

\ 340 Canotilho apud, LENZA, pedro. Direito Constituci~nal Esquematizado. 1 3 O  Edição, São Paulo: 
Editora Saraiva, 2009, passin; 



d) Princípio da justeza ou da conformidade (exatidão ou correção) 

funcional: não pode, o intérprete máximo da Constituição, no caso do Brasil, STF, ao 

concretizar norma, alterar repartição funções constitucionalmente 

estabelecidas .341''...não pode chegar a um resultado que subverta ou perturbe o 
esquema organizatório-funcional constitucionalmente estabelecido (EHMKE)"~~~.  

e) Princípio da concordância prática ou harmonização: Ao falar em 

concordância, subentende-se que entre os princípios não existe uma hierarquia pré 

estabelecida, evitando-se ao máximo possíveis tensões, para que a ideia do sacrifício 

de um em detrimento ao outro não seja necessária. 

'o campo de eleição do princípio da concordância 
prática tem sido até agora o dos direitos fundamentais (colisão entre 
direitos fundamentais ou entre direitos fundamentais e bens jurídicos 
constitucionalmente protegidos). Subjacente a este princípio está a 
idéia do igual valor dos bens constitucionais (e não uma diferença de 
hierarquia) que impede, como solução, o sacrifício de uns em relação 
aos outros, e impõe o estabelecimento de limites e condicionamento 
recíprocos de forma a conseguir uma harmonização ou concordância 
prática entre estes bens."343 

f) Princípio da força normativa: 

"na solução dos problemas jurídico-constitucionais 
deve dar-se prevalência aos pontos de vista que, tendo em conta os 
pressupostos da constituição (normativa), contribuem para uma 
eficácia ótima da lei fundamental. Consequentemente, deve dar-se 
primazia às soluções, hermenêuticas que, compreendendo a 
historicidade das estruturas constitucionais, possibilitam a 
'actualização' normativa, garantindo, do mesmo pé, a sua eficácia e 
permanência. 11344 345 

g) Princípio da interpretação conforme a Constituição: diante da 

existência de normas plurissignificativaS Ou polissêmicas deve-se preferir uma 

interpretação que mais se aproxime do texto constitucional considerando os 

seguintes mandamentos: prevalência da ConstituiÇão; Conservação de normas; 

341 Destacado do livro de Direito ~onstitucional esquematizado, de Pedro Lenza; 
342 J.J.GCanotilho:ibidem; 
343 J.J.G.Cãnotilho, ibidem; 
344 Ibidem, pg.229; I 

345 Konrad Heçse: Idontade de ConStitUihO: aula inaugural na Universidade de Freiburg-RFA, em 
1959. HESSE, Konrad, A força normativa da Constitui@o. Trad. De Gilmar Ferreira Mendes, peito . 
Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1991; \ 



exclusão da interpretação contra legem; rejeição ou não aplicação de normas 

infraconstitucionais e o intérprete não pode atuar como legislador positivo; 

h) Princípio da proporcionalidade e da razoabilidade: 

"A regra .da proporcionalidade no controle das leis 
restritivas de direitos fundamentais surgiu por desenvolvimento 
jurisprudencial do Tribunal Constitucional alemão e não é uma 
simples pauta que, vagamente, sugere que os atos estatais devem 
ser razoáveis, nem uma simples análise da relação meio-fim. Na 
forma desenvolvida pela jurisprudência constitucional alemã, tem ela 
uma estrutura racionalmente definida, com subelementos 
independentes - a análise da adequação, da necessidade e da 
proporcionalidade em sentido estrito-, que são aplicados em uma 
ordem pré-definida, e que conferem à regra da proporcionalidade a 
individualidade que a diferencia, claramente, da mera exigência da 
ra~oabilidade."~~~ 

Em caso de colisão, necessário se faz o preenchimento de três 

elementos: 

. Necessidade: também denominada exigibilidade, só se legitima se 

indispensável para o caso concreto. Pergunta: o meio escolhido é o mais suave a ao 

mesmo tempo suficiente para proteger a norma constitucional? 

. Adequação, também chamado de pertinência ou idoneidade; 

Pergunta: o meio escolhido é adequado para atingir sua finalidade? 

. Proporcionalidade em sentido estrito: máxima efetividade e mínima 

restrição. Pergunta: numa relação de "peso e im~ortância", a medida trará mais 
7347 benefícios que prejuízo. 

4.1.3 Limites. 

346 SILVA, Virgiliq Afonso da. O proporcional e 0 razoável. In: RT v.798,, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002, py.30. 
347 Perguntas mentais que devem ser feitas Para Se analisar a validade de 'determinada medida 

limitadofa.de direito fundamental propostas pelo autor George Marmelgtein, em sua obra: Curso de 
Direitos ~unQamentais,pg.410 



"não existe norma jurídica, senão norma jurídica 
interpretada." ressaltando que interpretar um ato normativo nada 

, mais é do que colocá-lo no tempo ou integrá-lo na realidade pública. 
Peter Ha berle 

O limite se inicia no próprio texto constitucional, objetivando sempre a 

manutenção da certeza e da segurança jurídica, o que nem sempre é possível, sendo 

denominado pela doutrina de falseamento ou quebrantamento (ou quebramento) da 

Nesta ocorrência e ultrapassando os limites impostos, são passíveis de 

sujeição a um controle de constitucionalidade, como são sujeitas também as 

mudanças formais (reforma e revisão). 

Não se pode deixar de registrar o efeito irradiante da interpretação 

constitucional, difundindo-se por todo o ordenamento jurídico e causando lesões até 

sua c o r r e ~ ã o . ~ ~ ~  Ensejando a seguinte conclusão: o desrespeito aos limites afeta a 

segurança jurídica e isso é vedado ao aplicador da norma. 

Inocência Mártires Coelho: "...parece condenar ao 
' 

esquecimento a concepção kelseniana de legislador negativo, tantas 
têm sido as decisões das Cortes Internacionais - e.g. as diversas 
espécies de sentenças normativas - por via das quais, a pretexto de 
otimizar e/ou realizar a Constituição, esses supertribunais assumem 
nítida postura legislativa, criando normas de caráter geral e 
vinculante, como atestam a jurisprudência nacional e estrangeira em 

11 350 maior expressão . 

É possível afirmar que a h~menêutica não é exclusivamente um 

instituto composto só de métodos, tendo princípios norteadores na sua operação, 

sempre limitada por controles da mantença da norma dentro de uma "moldura". A 

hermenêutica vai mais além, é uma filosofia neste f ~ ~ v o  contexto do pós-positivismo. 

Hoje, apesar de todas as contribui~ões de doutrinadores ímpares, uns 

na missão de cada vez mais manter a ciência jurídica no campo da suposição e 

348 Pedra de Vega conceitua falseamento da Constitui@o Com0 O fenômeno em virtude do qual se 
outorga a certas normas constitucionais  ma interpretação e um sentido distintos dos que realmente 
têm. VEGA, Pedra de. La reforma constitucional Y La problemática De1 poder constituyente, Madri, 
1999, pg. 291 (Revista Brasileira de estudos Po(íticos, Belo Horizonte, número 101, p.7-36, 
jul/dez 201 0;) 
349 Revista Brasileira de Estudos P o ~ ~ ~ ~ c o s ,  Belo Horizante, número 101. pg.29; 

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio,Mártires; BRANCO, Paul0 Gustavo Gonet. Curso d e  
Direito Constitucional. 20 Edição. Sã0 Paulo: Saraiva, 2008, pg.184; 



outros, na necessidade do expurgo do não racional, chega-se a solução que só o 

equilíbrio dos dois posicionamentos levará à Justiça. 

Albert Einstein disse uma vez que Deus não é alguém que joga dados 

com o destino de ninguém, e assim deve .ser a decisão judicial, sem dados e sem 

d ~ e n d e s ~ ~ l ,  que apesar dos aspectos emotivos, ideológicos, políticos, inclusive 

religiosos inerentes à pessoa humana, deverá extrair todo o significado da norma, 

olhando além da Constituição, mas com ela, na  busca d a  solução justa e 

constitucional. 

Mas a permissão de interpretações em profundo desacordo com os 

mandamentos constitucionais seria dar a quem não tem, no caso do intérprete, o 

poder de criação de normas frente a uma ausência de legitimidade. 

'é preciso distinguir as novas leituras que se 
mantenham dentro do espectro dos significados aceitáveis de um 
texto jurídico daquelas outras criações sub-reptícias de novos 
preceitos, que ocorrem através de interpretações que ultrapassam o 
sentido literal possível dos enunciados jurídicos e acabam por 

C transformar os seus 'intérpretes em legisladores sem mandato".352 

Domingo Garcia Belaude: 

"Mesmo o 'ativismo' tem seus limites, não sendo 
possível que o texto constitucional seja utilizado de forma 
irresponsável, como ocorreu algumas vezes no passado. Afinal, uma 
coisa é -interpretar, de maneira sã, uma norma constitucional e, 
eventualmente, completá-la em questões menores. Outra é jogar de 
ser 'aprendiz de feiticeiro', subvertendo-a desde dentro." 353 

351 (livro: Gangântua e Pantagruel - François RabelaisIJuiz Bridoye, que julgava os processos com 
base na sorte dos dados., A técnica utilziada pelo Juiz Bridoye era a seguinte: primeiro, ele colocava na 
extremidade da mesa de seu gabinete toda a papelada do réu e imediatamente jogava um dado. 
Depois ele colocava os dados referentes ao autor na outra extremidade e, do mesmo modo, jogava 
outro dado. Aquele que tirasse o número maior seria 0 vencedor da causa.... Também é sabido de 
um juiz das Filipinas que fora afastado de suas funções após confessar que julgava seus processos 
com a ajuda de duendes."Marmelsteinl George, Curso de Direitos Fundamentais, 30 edição, 
pg .393; 
352 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocência Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. 20 EdiGo. Sã0 Paulo: Saraiva, 2008, pg.132; 

BEMVDE, Doniingo Garcia. O precedente vinculante e sua revogaeo pelo &ibunal 
Constitucional (análise do caso provias Nacional, Proc. No 3.909-2007-)A/TC). Revista Brasiletra de 
Estudos Constitucionais - RBEC, Belo Horizonte, ano 3, n.11, p.35-42, juilset. 2009, p.40 - Revista 
Brasileira de Estudos Políticos, pg.20; 



Vimos que o limite da interpretação, está no próprio texto normativo, 

na 'moldura' existente, aplicando a teoria kelseniana, e a partir desta moldura, 

buscando fora subsídios necessários para realizar as adaptações necessárias, na 

própria elasticidade existente. Isto em hipótese alguma deverá ser feito contra o que 

é supremo: a Constituição ... 'no vértice do sistema jurídico do país, a que confere 

validade, e que todos os poderes estatais são legítimos na medida em que ela os 

reconheça e na proporção por ela  distribuído^."^^ 

Nossa Constituição tem a 'vontade' nos dizeres de Konrad Hesse, e 

necessidade de certeza e segurança, pois inúmeros cidadãos dela dependem, quanto 

ao amparo e como protetora dos direitos adquiridos, não podendo quedar-se a um 

ativismo desproporcional e totalmente fora da moldura. 

4.2 Questões judiciais valoradas. 

AO falar em amor, a confusão que se pode estabelecer é, se existe um 

direito ao amor. Se como norma reveste-se de uma obrigação, uma permissão ou 

melhor, o que fazer: fingir um sentimento que não existe Para se ver livre da sanção 

normativa? 

Desde o início da apresentação desta dissertação, focou-se a 

necessidade de situar o amor no rol do valor ou princípio, e não na condução de uma 

obrigação, que por si só seria impossível seu cumprimento, pois SÓ ama quem é livre 

e não se fabrica amor, podendo até levar a Uma di~simulaçao, evitando-se a sanção 

decorrente da norma obrigacional. 

NOS casos práticos apresentados ao judiciário, relaciona-se ao tema 0 

abandono afetivo, da adoção de crianças Por casal homossexuai, do casamento de 

pessoas do mesmo sexo, da eutanásia, paternidade plural, entre outros que levam o 

354 SLVA, ~~~é Afonso da. Curso de direito constituciò~al positivo. 200. ed. são Paulo: 

Malheiros, 2002, pg.45; 



julgador a socorrer-se de um sistema jurídico composto não só de normas, mas de 

uma análise no caso concreto, de como resolver a lide. 

Marmelstein bem destaca em sua obra quando da discussão do 

abandono afetivo: 

' o caso que será estudado neste tópico é baseado em 
um processo real, já julgado pelo STJ (STJ, REsp 757411 - MG). O 
caso é extremamente interessante sob diversos aspectos. Primeiro, 
retrata bem a influência da pós-modernidade no mundo jurídico, 
fazendo com que a moral penetre no direito e vice-versa, jogando 
uma pitada de emoção na tão fria e racionalidade normativa. Além 
disso, o caso também provoca uma discussão interessante no âmbito 
da teoria. dos direitos fundamentais. Será que existe um direito 
fundamental ao amor? Será que um valor tão íntimo da dignidade da 
pessoa humana, que é a busca pelo amor paterno, não merece uma 
proteção jurídica? Por outro lado, como obrigar alguém a amar? Será 
que o amor não deve ser espontâneo por natureza?355 

A origem da lide se deu pelo fato de que um pai fornecia ajuda 

financeira a seu filho, porém nunca participou de sua vida pessoal: faltando-lhe, sob 

a argumentação do filho, afeto e carinho necessários a serem dispensados nesta 

relação. Este ingressou com uma ação judicial, para que 0 pai fosse condenado ao 

pagamento de uma indenização por dano moral, em razão do abandono afetivo. Em 

apelação julgada pelo Tribunal de Alçada de Minas Gerais, fora dado ganho de causa 

ao filho, sendo fixada a indenização a ser paga.356 

"a relação paterno-filial em conjugação com a 
responsabilidade possui fudamento naturalmente jurídico, mas 
essencialmente justo, de se buscar compensação indenizatória em 
face de danos que pais Possam c~usar a seus filhos, por força de 
uma conduta imprópria, especialmente quando a eles é negada a 
convivência paterna Ou materna concretas, acarretando a violação de 
direitos próprios da personalidade humana, magoando seus mais 
sublimes valores e garantias, como a honra, o nome, a dignidade, a 
moral, a reputação social1 0 que, Por si só, e profundamente grave. 
,Esclareço, desde já, que a responsabilidade em comento deve cingir- 
se à civil e, sob esse aspecto, deve decorrer dos laços familiares que 
matizam a relação paterno-filial, levando-se em consideração 0s 
conceitos de urgência da reparação do dano, da re-harmonização 
patrimonial da vítima, do interesse jurídico desta, sempre prevalente, 
mesmo à face de circunstâncias danosas oriundas de atok dos 
juridicamente inimp~táveis. 

I 

355 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais; 3O Edição. São Paulo: Editora 
Atlas.2011, pg.489; 
356 O Tribunal de Alçada de Minas Gerais c~ndenou 0 pai ao Pagamento de uma indenização no valor , 
de 44 mil reais por conduta ilícita: abandono afetivo; 



No seio da família da contemporaneidade desenvolveu- 
se uma relação que se encontra deslocada para a afetividade . Nas 

, concepções mais recentes de família, os pais de família tem certos 
deveres que independem do seu arbítrio, porque agora quem os 
determina é o Estado. Assim, a família não deve mais ser entendida 
como uma relação de poder, ou de dominação, mas como uma 
relação afetiva, o que significa dar a devida atenção às necessidades 
manifestas pelos filhos em termos, justamente, de afeto e proteção. 
Os laços de afeto e de solidariedade derivam da convivência e não 
somente do sangue.357 

Esse entre outros casos estão sendo apreciados sob o novo manto, a 

influência da pós-modernidade onde se questiona valores, na utilização de uma 

hermenêutica, que da tradicional faz, uso mas também baseia-se em uma lógica 

informal, utilizando-se de instrumentos lógicos não-formais, incorporando elementos 

volitivos ético-políticos a fatos sociais. 

Acertada a decisão que afastou a possibilidade da indenização porque o 

valor: amor não tem preço, e a partir do momento que ocorre a quantificação 

econômica e não a valoração jurídica, estamos retirando dele seu caráter "sublime" e 

procurando meios .de não de se fazer justiça, mas de se cometer injustiças ainda 

maiores. 

Porém as decisões não são unânimes e até que se obtenha sua 

modulação, cabe aos operadores de direito defenderem seus pares para a solução 

justa. Como exemplo, será destacada na íntegra em apêndice um dos ilustres 

trabalhos neste sentido disponibilizado pela Advocacia: Arruda Alvim e Thereza Alvim 

em sede de Embargos de Divergência em Recurso Especial. Apesar da anterior 

decisão do não cabimento de indenização por abandono afetivo, necessário tornou- 

se buscar o justo: 

'0 v. acórdão que, por maioria, deu parcial provimento 
ao recurso especial do Embargante adotou o entendimento de que as 
regras relativas à responsabilidade civil e ao dever de indenizar 
(artigos 186 e 927 do Código Civil de 2002 [art 159 do CC de 19161) 
devem ser aplicadas nos casos de abandono afetivo nas relações 
familiares. 

Ora, tal entendimento diverge claramente do 
encampado pela E. Quarta Turma do C. STJ, que concluiu não ser 

357 O pedido do autor: filho (fora rejeitado em primeira instância, sendo reformado em sede de 

apelasão pelo Tribunal por unanimidade de votos. O recurso especial de nÚmeiò 757.411-MG concluiu 
pelo indeferimento do pedido por maioria de votos; 



possível reconhecer o abandono afetivo como dano passível de 
indenização. 

Como visto, trata-se de questão absolutamente 
idêntica, decidida de maneira divergente por duas turmas deste E. 
Tribunal. Qual seja: se o abandono afetivo é passível, ou não, de 
indenização." 

Continua: 

"Inicialmente é preciso observar, com o devido 
respeito, que o v. acórdão embargado, ao concluir pela possibilidade 
de indenização por danos morais e psicológicos causados por 
abandono afetivo, acabou incorrendo em contradição com a sua 
própria fundamentação. 

Sim, pois para decidir que o abandono afetivo seria um 
dano passível de indenização, o v. acórdão embargado utilizou como 
fundamentação a acertada premissa da diferença existente entre o 
'amar" e o "cuidarff, assentando que 'amar é faculdade, cuidar é 
deverfrf in verbis: 

"Alçando-se, no entanto, o cuidado à categoria de 
obrigação legal supera-se o grande empeço sempre declinado 
quando se discute o abandono afetivo - a impossibilidade de se 
obrigar a amar. 

Aqui não se fala ou se discute o amar e, sim, a 
imposição biológica e legal de cuidar, que é dever jurídico, corolário 
da liberdade das pessoas de gerarem Ou adotarem filhos. 

O amor diz respeito 2 motivação, questão que refoge 
os lindes legais, situando-se, pela Sua subjetividade e impossibilidade 
de precisa materialização, no universo meta-jurídico da filosofia, da 
psicologia ou da religião. 

O cuidado, distintamente, 6 tisnado por elementos 
objetivos, distinguindo-se do amar pela possibilidade de verificação e 
comprovação de seu cumprimento, que exsurge da avaliação de 
ações concretas: presença; ContatoS,  esmo que não presenciais; 
ações voluntárias em favor da prole; comparações entre o tratamento 
dado aos demais filhos - quando existirem -, entre outras fórmulas 
possíveis que serão trazidas 2 apreciação do julgador, pelas partes. 

Em suma, amar 6 faculdade, cuidar é dever", 
Isso posto, a conclusão lógica, inevitável, seria a de 

que, sendo uma simples "faculdade", e não um "dever", não 
existe iljcitude em não se amar. A ilicitude estaria na omissão 
do dever de ~uidar."~' 

, 358 Resp. número 1.159.242 SP (2009/0193701-9) Advoca~ia Arruda Alvim e Thereza Alvim: 
Embargos de divergência em Recurso Especial; 



Não há como obrigar a amar, não há como obrigar que em relações 

não só familiares obtenhamos esse ideal, porque nos dizeres de Erich Fromm o amor 

é uma arte e como tal necessário se faz a aprendizagem, até lá, qualquer obrigação 

neste sentido levaria o direito a perder sua finalidade, e a reflexão apresentada 

vislumbra outro enfoque para o 'amor". 

'O afeto intuitivo não é desorientado e irracional como 
uma besta, mas sim um auxiliar importante na condução de trilhas a 
serem assumidas pelas deliberações e escolhas éticas individuais. 
Mais ainda, o afeto não é algo da esfera privada, imagem que vem 
retida pelas campanhas publicitárias e pela forma burguesa de 
arranjo nas relações entre família e sociedade, na medida em que 
essa imagem do afeto como amor romântico é estereotipada e, 
invariavelmente expressa simplesmente uma forma de egoísmo a 
dois, como afirma Erich Fromm. Normalmente, costuma-se 
dicotomizar e afirmar, ao modo positivista, que o pensamento lógico 
racional é antagônico ao pensamento afetivo; pelo contrário, as 
emoções ajudam o pensamento a conduzir a vida, na medida em que 
as emoções fazem parte da vida psíquica e emotiva e são parte da 
constituição do indivíduo ... 11359 

Mesmo assim, tais proposituras decorrem da interpretação do texto 

constitucional, onde como exemplo, na obra de Paulo Lobo pode ser encontrada 

duas categorias de princípios, sendo o princípio da afetividade localizado nos de 

segunda categoria, bastando, a meu ver, o respeito e 0 cuidado mesmo existindo a 

desafeição: 

"princípio da afetividade: este princípio representa a 
base do modelo contemporâneo das relações familiares. 
Juridicamente a afetividade 6 um dever imposto pelo Estado, 
especialmente aos pais em relação aos filhos e destes em relação 
àqueles, ainda que haja desafeiça0 entre eles. Entre os cônjuges e 
companheiros se revela na ideia de convivência".360361 

35' BllTAR, Eduardo C.B O Direito na Pós Modernidade, Z0 Edição, Rio de Janeiro, Forense 
Universitária, 2009. pg.413; 
360 LOBO, Paulo. Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008, Passin; 
361 Entrementes, ainda, contemplando 0 n~undo conte~~orâneo, não ç6 as relações entre duas 
pessoas se acham empobrecidas. A banaliza& dos laços familiares - não nos importa aqui analisar 
as causas nem apurar a validade da vicissitude - at~emessou abruptamente as pessoas num mundo 
onde elas contam apenas consigo mesmas.. ainda que Se considerem válidas as crititas do 
autoritarismo da família, permanece inegável a ilação de que essa Seja a reserva mínima de afeo do 
ser humano. Dito de outra maneira, abandonar à família não é garantia de ter esse vazio de amor 
preenchido. Ademais, o trabalho na sociedade capitalista pós-industrial, animado pela competição e , 
pelo individualiçmo, impõe um ritmo extenuante, rYIeSm0 para OS que têm melhores oportunidade, e 
acaba por encarcerar a maior parte das Pessoas em um trabalho alienado, rotineiro, repetitivo, de 
onde é impossível extrair algum prazer ou, em outras palavras, atender a algum desejo, AZEVEDO, 
Bernardo Montalvão de, Amor: ~egitimador do Direito. Disponível em jus.com.br/artigos/7248; 



Incluir no rol das entidades familiares a união homoafetiva, atualmente 

até se permitindo o casamento sem a observância da divergência de sexos através 

da Ação Direita de Inconstitucionalidade (ADI) 4.277 e da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132, em uma interpretação 

conforme a constituição para a exclusão de qualquer significado do art. 1732 do 

Código Civil que proíba o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo. 

Decidir entre a vida do feto anencéfalo e a dignidade da mãe (caso 

Gabriela Oliveira Cordeiro); de ações afirmativas com cotas em universidades por 

inclusão racial e socioeconÔmica; da adoção de criança por casal homossexual entre 

se preferível que estas crianças não tenham qualquer família a permitir a adoção; da 

possibilidade de se permitir a cirurgia de transgenitalização..enfim..dizer que a 

decisão no caso prático é desprovida de qualquer dificuldade seria por si só uma 

inverdade, mas valorar a norma na produção de um resultado que esteja pautado 

nos ideais de respeito e cuidado com o outro, é dar ao direito seu fim: a busca da 

justiça.362 

O que se pretende, quando da proposta é que efetivamente a 

prestação jurisdicional vislumbre não um processo a mais Ou menos, mas um pessoa 

e um fato singular, que tanto não são coisa e também não sendo o direito um 

produto. " o direito no mundo contemporâneo passou a ser bem de consumo."363 

Segue a particularidade de duas sentenças proferidas considerando 0s 

envolvidos: 

a) Sentença com rimas. Juiz Paulo Martini autos número 

344.30.2011.811.0093~~ 

362 Convém registrar a PEC da ~elicidade: Proposta de Emenda à Constituição (PEC), de autoria do 
senador Cristovam Buarque, conhecida como a PEC da Felicidade, quer incluir a expressão "busca da 
felicidade" na Constituição. O direito a busca da felicidade, por enquanto, está apenas implícito na 
Constituição. Mas uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC 19/10), de autoria do !&nador 
Criçtovam Buarque (PDT-.DF), propõe uma modificação no artigo 6O, que passaria a explicitar que 0s 
direitos sociais são "essenciais à busca da felicidade". O objetivo da proposta, segundo o autor, é 
humanizar a Constituição e dar aos cidadãos a consciência de que 0s direitos sociqis são fundamentais 
na tentativa de serem felizes. 
363 FERRAZ JR. Tercio Sampaio. ~ntrodução ao estudo do Direito. Sã0 Paulo: (Atlas, 2a edição. 

\ pa.21; \ 

Sentença colacionada na integra no apêndice deste trabalho; 



(...)Diz o Senhor Feliciano Lopes de Oliveira de forma objetiva e 
ligeira, através do seu advogado que não titubeia, que tempos 

, atrás, por volta de três meses ou algo mais, este juízo lhe teria 
concedido, parte de um direito reconhecido, exatamente na direção 
e no sentido de seus bens assegurar mediante a tutela jurisdicional 
que veio a antecipar. 

Afirma categoricamente e isso já faz parte da minha 
mente, que contra a decisão de antecipação, um recurso foi 
manejado, porém, foi logo por um Desembargador de grande 
inteligência rejeitado em virtude de alguns requisitos não ter sido 
pelo agravante observado. O processo seguiu normalmente, nunca 
para trás, mas sempre para a frente e, novamente, nesta ocasião, 
retorna o autor com uma notícia de lesão, ocorrida diariamente em 
virtude de ilegal extração. Lamentavelmente, trata-se de 
lesão ao meio ambiente, que curiosamente, neste milênio se coloca 
sob a proteção de tanta gente, mas por outro lado, conforme 
anunciado, me parece que os requeridos estão despreparados para 
com a natureza lidar e, em face disso, cabe ao Poder Judiciário 
intervir para fazer cessar os crimes que o autor veio a denunciar. 

E não é só, chega a me dar dó, a exploração no caso 
não é comercial, pelo contrário é voraz e irracional, uma vez que 
através de laudo pericial, já foi constatado não só o que foi 
grandemente explorado de forma ilegal, como também toda a 
realidade latente, consistente na degradação de áreas de preservação 
permanente. 

b) Sentença para ser lida e entendida por um marceneiro. Juiz 

Gerivaldo Alves Neiva, 21 de setembro de 2 0 0 5 . ~ ~ ~  

Pois é Seu Gregório, o senhor tem razão e a Justiça vai 
mandar, como de fato está mandando, a Loja Insinuante lhe devolver 
o dinheiro com juros legais e correção monetária, pois não cumpriu 
com sua obrigação de bom ~endedor. Também, Seu Gregório, para 
que o Senhor não se desanime com as facilidades dos tempos 
modernos, continue falando com seus clientes e porque sofreu tantos 
dissabores com seu celular, a Justiça vai mandar, como de fato está 
mandando, que a fábrica Siemens lhe entregue, no prazo de 10 dias, 
outro aparelho igualzinho a0 seu. Novo e funcionando! 

Se não cumprirem com a ordem do Juiz, vão pagar 
uma multa de cem reais por dia! 

Por fim, Seu Gregório, a Justiça vai dizer a assistência 
técnica, como de fato está dizendo, que seu papel é consertar com 
competência os aparelhos que apresentarem defeito e que, por 
enquanto, não lhe deve nada. 

A Justiça ninguem vai pagar nada. Sua obrigação é 
fazer Justiça! 

365 
Sentenga colacionada na integra no apêndice deste trabalho; 



A Secretaria vai mandar uma cópia para todos. Como 
não temos Jornal próprio para publicar, mande pelo correio ou por 

, Oficial de Justiça. 

Se alguém não ficou satisfeito e quiser recorrer, fique 
ciente que agora a Justiça vai cobrar. 

Depois de tudo cumprido, pode a Secretaria guardar 
bem guardado o processo! 

Por último, Seu Gregório, os Doutores advogados vão 
dizer que o Juiz decidiu "extra petita'; quer dizer, mais do que o 
Senhor pediu e também que a decisão não preenche os requisitos 
legais. Não se incomode. Na verdade, para ser mais justa, deveria 
também condenar na indenização pelo dano moral, quer dizer, a 
vergonha que o senhor sentiu, e no lucro cessante, quer dizer, pagar 
o que o Senhor deixou de ganhar. 

No mais, é uma sentença para ser lida e entendida por 
um marceneiro. 366 

Vê-se que sair da moldura kelseniana 6 uma questão de coragem e 

vontade. ~ecessário também é buscar a "intuição" para que através do caminho 

suprasensível, de letras escritas não só na lei, mas no coração da nossa história, 

sendo ela de origem cristã ou não, mas tendo O "justo" como meta, fazendo a 

diferença na vida de alguém porque uma sociedade não se destroi em um ato, mas 

na somatória de vários atos indiferentes a condição do próximo. 'a moldura de um 

quadro é o limite físico da criação, mas não impede que 0 criador imagine ter pintado 

na tela o infinito"367 

É a busca do belo, da estética e da ética como introspecção e 

resultado, afinal, todos somos seres humanos... 

4.3 Razão e Amor : Direito e Justiça 

366 Destacado do apêndice da obra: PRADO, Lidia Reis de Almeida. O juiz e a emoção - aspectos . 
da lógica da decido judicial. 5a edição. Campina~/sP: 2010; \ 

367 NUNES, Rinatto, ~ ~ ~ i i @ o ,  Sã0 Paulo: Método Editora, 2000, pg.9; 



'( ...) um poeta, alguém que morre de dores que não são suas, 
alguém que vive o drama do processo, alguém capaz de descer às 

, pessoas que julga, alguém que capta os sentimentos e aspirações da 
comunidade, alguém que incorpora na sua alma e na própria vida a 
fome da justiça do povo a que serve. Diverso deste paradigma é o 
juiz distante, alheio - burocrata no sentido pejorativo - cuja pena se 
torna para ele um peso; não por sentir as dores que não são suas, 
mas pelo enfado de julgar; pela carência do idealismo e da paixão 
que tornariam seu ofício uma aventura digna de uma existência."368 

Dando continuidade ao trabalho, as normas não podem e não devem 

ficar no rol da abstração pois perderiam seu sentido de existência, cabendo ao 

julgador conforme já discutido, através da interpretação aplica-la e concretiza-la, 

através do ato de julgamento. Este ato não deve estar revestido apenas da 

"engrenagem" do direito, mas também de uma lógica informal onde o sensível possa 

ser associado, onde o cuidado e o responsável serão observados objetivando a 

aplicação justa. 

'se justiça fosse apenas demonstração de força, de 
poder, de intimidação, de espada, não haveria lugar para a 
ponderação, para a reflexão, para a flexibilidade, para a percepção 
das necessidades humanas. Nesse sentido, o lidar com a lei não pode 
permitir que se apague a anima, na medida em que ela, trazida à 
sombra, pode rebelar-se contra O próprio julgador. O espírito 
autêntico do julgador é aquele que corresponde à capacidade de agir 
na medida do necessário e do Justo, Para trazer ao caso concreto a 
dimensão da justiça. Sem isso, não haveria lugar para a equidade 
(epieikeia) , que é, na Ética a Nicômaco, de Aristóletes, a mais 
excelente forma de justiça: "E essa é a natureza do equitativo: uma 
correção da lei quando ela é deficiente em razão de sua 
~niversalidade."~~~ 

Na afirmação de Eduardo Bittar atualmente isto só ocorre porque a 

razão decorre da modernidade, sendo insb-umental. E com esta característica 

dilacera a existência humana pelo seu exagero técnico. 

"...assim, a constatação da insuficiência do discurso 
moderno deve ser a base Para 0 desenvolvimento de uma crítica que 
recupere o lugar do afeto como categoria epistemicamente valiosa e 
como categoria socialmente ~-elevante."~~~ 

O juiz sob a ótica do Magistrado João Baptista Herkenhoff. Destacado da obra: PRADO, Lidia Reis 
de Almeida. Q juiz e a emoção - a s ~ e d o s  da lógica da decisão judicial. 5a edição. 
Campinas/SP: 20i0, pg.91; 
369 B ~ R ,  Eduardo C.B. O Direito na Pós Modernidade, Z0 Edição, ' ~ i o  de Janeiro, Forense 
universitária, 2009pg.426; 
370 BIT~AR, ~ d ~ ~ ~ d ~  C.B. O Direito na Pós Modernidade, 2 O  Edição, Rio de Janeiro, Forense 



Erich Fromm também defende a necessidade de se sanar esta ausência, 

a ausência do amor nesta corrida desenfreada pela sobrevivência econômica 

ocasionando a desigualdade: 

'..Analisar a natureza do amor é descobrir sua 
ausência geral hoje e criticar as condições sociais responsáveis por 
esse ausência. Ter fé na possibilidade do amor, como fenômeno 
social e não apenas excepcional e individual, é uma fé racional 
baseada na compreensão da natureza verdadeira do homem ..." Erich 
~ r o m . ~ ~ l  

"qual o resultado? O homem moderno alienou-se de si 
mesmo, de seus semelhantes e da natureza. Ele foi transformado 
numa mercadoria, experimenta suas forças vitais como um 
investimento que ele precisa lhe proporcionar o maior lucro capaz de 
ser obtido nas condições de mercado existentes. As relações 
humanas são as relações de robôs alienados, cada um dos quais 
baseia sua segurança em ficar junto ao rebanho, e não ser diferente 
dele em pensamento, sentimentos e  ato^."^^ 

Qual a proposta da reflexão enquanto o valor: amor? 

Antes de prosseguirmos, é salutar apresentar algumas opções de 

técnicas para aplicação da justiça quando da interpretação da norma jurídica 

constitucional, destacadas da obra de Riuatto  unes^^^: 

a) O objetivo do sistema jurídico constitucional é a 

justiça e este comando impõe que toda a norma constitucional deve 

ser respeitada. Primeiramente, deve 0 magistrado "de ofício", 

analisar no caso em con~reto, O respeito 2 Constituição Federal; 

b) Em um segundo momento, ocorrendo tensões entre 

princípios, ou entre princípios e normas, e em último caso, entre as 

normas, convêm ao magistrado utilizar-se do método do chamado 

princípio da pr~porcionalidade, no auxílio da resolução, mas guiada 

pela luz da dignidade. Mas, se mesmo assim surgir conflito de 

dignidades, deverá ser ~ s a d o  todos OS elementos que compõem o 

371 FKOMM, Eri~h. A arte de amar. Tradução de Edqardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
PS 165; 
372 FROMM, Erich. A arte de amar. TraduGo de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2006, 
Pg 106; \ 

\ 

373 NUNES, Rizzatto. Manual de FiloSOfia. Za Edição. São Paulo: Saraiva, 2009, pg.402-405; 



princípio da proporcionalidade para encontrar a solução, 

possibilitando uma decisão mais justa; 

c) Vislumbrar no caso concreto a incidência do 

princípio constitucional da igualdade. A qualidade real das pessoas 

envolvidas, observando se existe ou não equilíbrio entre elas; 

d) Examinar o respeito aos maiores princípios 

constitucionais localizados no topo do sistema jurídico. O 

magistrado, se for o caso, deverá afastar a norma para fazer justiça 

no caso em concreto, independentemente de declarar ou não 

constitucional a norma afastada; 

e) Em havendo mais de uma solução, optar por aquela 

que mais respeite os princípios maiores do sistema; 

f) Por fim, Rizzatto Nunes apresenta o bom senso e a 

como ferramentas no auxílio de qualquer decisão a ser 

tomada. 

Não se pretende aqui retirar a importância do valor da razão 

expressada no positivismo jurídico. Mas o que se pretende é que na subsunção entre 

fato, valor e norma na aplicação do caso em concreto se considere a "energia" amor 

enquanto valor sem ser vista esta operação como repúdio pela academia. 

Falar em amor somente neste aspedo de relação familiar e restringir e 

tirar deste sentimento sua "divindade" ensinada pelo grande mestre. Vai muito mais 

além do que das paredes de um lar. Transcende as dimensões fixadas em uma 

moldura e parte-se para o aspecto metafísico onde qualquer propósito 6 válido no 

sentido de se conciliar o direito e o XfIor Para alcançar a justiça, ou pelo menos 

tentar, expurgando as diferenças, ~ro~orcionando a Paz e a felicidade entre os 

povos. 

-- 

374 ''A lógica tradicional não serve ao lurista Para compreender e interpretar de modo justo os 
conteúdos das disposições juriqdicas; não lhe Serve Para Criar a norma individualizada dq sentença 
judicial ou decisão administrativa" ..." Realmente 0 Juiz decide por intuição e não por um inferência ou 
çilogiçmo dos que se estudam na lógica; decide Por uma certeza que se forma de modo direto e não 
em virtude de um raciotínio". SICHES, Luis Recaséns. Nueva filosofia de La iritwpretación De1 
Derecho. México, Porrúa, S.A.1 9731 ~ 9 . 2 ~ ~ ;  



Há quem fale que desta conciliação: direito e amor, haveria pacificação 

dos interesses em conflito na relação a mediação, mas esta seria uma das 

possibilidades do diálogo e do entendimento: 

'O amor. waratiano funda-se na diferença e na 
autonomia. O outro como possibilidade de potencializar mudanças 
em meu eu. Neste mundo novo, uma terceira autoridade (o juiz), 
com poder de impor uma decisão sobre conflitos de afeto, 
normalmente agravando-os e descontentando as partes, criando-lhes 
consequências psíquicas e fkicas, é substituído por um mediador. 
Este não buscará decidir os conflitos, pois inerentes ao ser humano. 
Ele media os envolvidos, tornando-os juizes deles mesmos, a fim de 
aprenderem a viver com o conflito, e isso poderá melhorar a 
qualidade de vida de todos".376 

Mas a mais completa e abrangente é a proposta apresentada por Eduardo 

Bittar, no capítulo que relaciona "razão e afeto: direito e justiça". Amor enquanto expressão 

ativa de cuidado, responsabilidade, respeito e conhecimento. 

'a preocupação com a alteridade e o favorecimento de 
uma concepção de mundo centrada na dimensão da consideração do 
outro e do afeto, traços de uma cultura de cuidado, têm a ver com a 
necessária passagem para o campo da dinâmica existencial fundada 

' 
no cultivo do socialmente inexplorado campo do feminino. Este que 
pode ser caracterizado como forma de expressão do caráter ativo do 
amor, e que se revela "...além do elemento dação, o caráter ativo do 
amor se torna evidente no fato de que sempre implica certos 
elementos básicos, comuns a todas as formas de amor. São elas 
cuidado, responsabilidade, respeito e conhecimento.. ." 377. 

Nessa perspectiva, 0 cultivo desses valores é de 
fundamental importância para uma genuína forma de interação 
social, na qual, de fato, se Possa falar de democracia e de direitos 
humanos, exatamente Porque ego e alter se colocam no centro das 
preocupações da técnica, do progresso, da economia e da política."378 

Valorar amor é dar crédito ao que disse a dois mil anos atrás, o maior 

filósofo de todos os tempos, é não se sujeitar a ficar dentro de uma moldura 

proposta pelo positivismo jurídico temendo a quebra da segurança jurídica, é dar ao 

direito seu caráter dinâmico para atender sua finalidade, é nos dizeres de Erich From 

375 AZEVEDO, Bernardo Montalvzo de. Amor: Legitimador do Direito. Disponível em 
jus.com. br/artigos/7248; 
3 ? 6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Lédio Rosa de. Direito e Amor. Disponível internet: 
htt~://an.uol.com. br/1999/dez/29/0opi.htm; 
37' FROMV, Erich. A de amar. ~radução de kk~ardo Brandão. Sqo Paulo: Martins Fontes, 2006, 
PS. 33; 
378 B ~ A R ,  Eduardo C.B. O Direito na P6s Modernidade. 2 O  Edição, Rio de Janeiro, Forense 
Universitária, 2009.pg.429; \ 



implicar em utilizar certos elementos básicos, comuns em todas as formas de amar e 

necessário em todo o mundo. 

São elas cuidado, responsabilidade, respeito e 

conhecimento ...g rifo meu. 



Conclusão 

Atualmente, o direito contenlporâneo esta a caminho de uma nova 

corrente jusfilosófica denominado pós-positivismo jurídico, onde o 

"desencantamentof1 usado por George Marmelstein, em torno do da dura "Lexfl leva a 

uma adequação de valores éticos no sistema jurídico para a proteção da dignidade 

da pessoa humana. 

Desde de Montesquieu adquirirmos a consciência de que o amor por 

nossas leis deve resultar numa prevalência do direito público sobre o privado. Mas o 

poder, as mudanças econômicas, entre o capitalismo e o comunismo disfarçado sob 

a égide de uma sociedade igualitária, levou a injustiças até hoje presentes, requerido 

do Estado ações afirmativas para que o desigual possa ser tratado desigualmente. 

O consumo desenfreado, o interesse individual e a busca frenética pelo 

poder e discriminagão levaram as barbáries permitidas justamente pelo sistema que 

deveria proteger o homem dele mesmo. 

Não aceitar o descrédito do po~itivismo proposto em uma moldura é 

querer continuar a mercê de leis que de longe estão de cumprir sua finalidade, 

servindo de meio para legalizar o mal e arrecadar maiores recursos econômicos para 

alguns em detrimento de outros menos favorecidos. 

Nesta nova corrente basicamente a interpretação 6 realizada utilizando- 

se a lógica informal, ou seja, os instrumentos são lógicos não-formais incorporando 

elementos voiitivos ético-político. O que houve na verdade, foi uma reieitura ou 

reformulação do direito positivo clássico onde a lei cede espaço aos valores e aos 

princípios, se convertendo em sustentáculo Para 0 sistema jurídico constitucional.379 

Robert Alexi, um dos principais expoentes desse novo movimento 

afirma a necessidade do direito ter Uma "pretensão de correçãoff para se aproximar 

do ideal da justiça, onde os Seres humanos devem ser tratados com. igual 

consider@jo, respeito e dignidade. E em consequência proporcionando a paz entre 

os povos. I I 

379 MARMELSTEIN,, George. Curso de Direitos Fundamentais; 3O Ediçã~. São Paulo: Editora 
Atlas.2011, pg. 11; 



Nas relações humanas/jurídicas há um ponto que uniu filósofos, 

teólogos e juristas na compreensão da extensão do mandamento bíblico: 'E amarás 

teu vizinho como a ti mesmo", levando a crer a possibilidade de posicionar o amor 

enquanto valor na teoria tridimensional da norma. 

Convém separar o valor/princípio amor, do direito ao amor. Não há 

como obrigar alguém a amar se assim se dirigisse a norma, estaria por invadir a 

seara da liberdade individual e o amor é uma manifestação de sentimento que 

independe da vontade. Não se pode amar porque se quer ou porque se deve, mas 

porque se sente espontaneamente. Como valor/princípio, pode resultar não só na 

descompromissada benevolência, mas como norte para solução pacífica do conflito 

jurídico. 

Dolinger afirmou que o direito necessita de muitas bases, inúmeros 

fundamentos, teorias várias para compor sua sinfonia jurídica. A intolerância e o 

uniformismo, citando Goldschmidt, já estão presentes na humanidade durante longa 

e dolorosa história. 

Se este novo movimento virá ao encontro de se proporcionar a justiça, 

ainda não sabemos, mas daí qualquer reflexão a respeito que possa colaborar na 

sua delimitação sempre será bem vindo. O fato em tempos e espaços diferentes, a 

norma procura de um jeito ou de outro de adequar para não ser obsoleta, caindo 

quase sempre nesta "engrenagem" técnica falida. O que não muda é esta busca do 

aperfeiçoamento individual e coletivo que possa proporcionar menos direito e mais 

justiça nos dizeres de Eduardo Bittar. Que Possa levar a caminhos onde o amor e 

direito possam coexistir no mesmo espaço Sem a exclusão de um em relação o outro, 

mas no equilíbrio, como forças que se somam e não que se excluem. 

Precisa-se principalmente de quebra de preconceitos para a aceitação 

do alegado que a primeira vista é analisado com certo repúdio pela ciência jurídica, 

mas se por outro lado pensarmos naquele que está e sempre esteve a margem, 

daquele que não pediu para ser judeu, pobre, incapaz e mesmo assim se tornou 

despido, sendo "sujeitos" e não objetos, carecedor de direitos que legitimem sua 

dignidade, o amor passa ser a Um viés Por vezes usado mas não com este codinome 

e por vezes buscado como instrumento- Preci~anlos apFnder a amar ... aprender que 



a pessoa biófila é aquela que aceita o novo, que não vê o outro como coisa, bem 

como da liquidez ao amor. 

Esta reflexão só pretende dar volume ao dito em épocas diferentes. 

Pensadores, filósofos e religiosos ímpares que participaram na organização da nossa 

sociedade. Estes "queridos gigantes" não podem ficar restritos nas páginas da 

história, mas sim servindo de inspiração inclusive na aplicação legal. E ser um 

"super-homem" e retirar o véu da ignorância, do orgulho e do excesso de técnica. 

É ter coragem de viver, na busca do belo absoluto onde quer que ele 

esteja, plasmando a 'Cidade de Deus" aqui no nosso mundo enquanto objetivo de 

preservação digna da nossa condição: seres humanos. 

Em uma palavra: é realizar a metanoia para retornar a uma afirmação 

feita, refazendo-a em atitudes para enfatizar que ainda que o homem conheça todos 

os mistérios e toda a ciência, sem amor, nada será. 

Precisamos nos conscientizar da condição de eternos aprendizes, 

exercitando a arte de amar para irradia-la em qualquer lugar, inclusive no atual 

sistema jurídico e Se para isso necessário se faz seguir um mandamento ou dar uma 

nova releitura, já valeu a pena a tentativa! 



Amor 

"A biofilia é o amor apaixonado pela vida e por tudo 

que é vivo; é a sede de um crescimento complementar, numa 

pessoa, planta, ideia ou grupo social. 

A pessoa biófila prefere construir a guardar. Quer ser 

mais, em vez de ter mais. É capaz de admirar, e prefere ver algo 

novo a encontrar comprovação do que é antigo. Ama a aventura de 

viver mais do que a certeza. Vê, antes, o todo que apenas as partes; 

as estruturas ao invés de os somat6rios e totais. Deseja moldar e 

influenciar pelo amor, pela razão e pelo exemplo; não pela força, pelo 

desmembramento das coisas, pela forma burocrática de administrar 

as pessoas, como se elas fossem coisas. 

Uma vez que goza a vida e todas as manifestações, não é um 

consumidor apaixonado de excitações recentemente empacotadoras. 

A ética biófila tem seu próprio princípio quanto ao bem e ao 

mal. Bem é tudo que serve à vida; mal é tudo o que serve à morte. O 

bem é reverência pela vida, tudo que engrandece a vida, o 

crescimento, o desdobramento. O mal é tudo o que sufoca a vida, 

que a restringe, que a corta em pedaços." 

Erich Fromm 
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1.Sentença Exelentíssimo Juiz Gerivaldo Alves Neiva - Proc.0737/05; 

Processo Número: 0737105 ' 

Quem Pede: José de Gregório Pinto 

Contra quem: Lojas Insinuante Ltda, Siemens Indústria Eletrônica S.A 

e Starcell Computadores e Celulares. 

Vou direto ao assunto. 

O marceneiro José de Gregório Pinto, certamente pensando em facilitar 

o contato com sua clientela, rendeu-se à propaganda da Loja Insinuante de Coité e 

comprou um telefone celular, em 19 de abril de 2005, por suados cento e setenta e 

quatro reais. 

Leigo no assunto, é certo que não fez opção por fabricante. Escolheu 

pelo mais barato ou, quem sabe até, pelo mais bonitinho: o tal Siemens A52. Uma 

beleza! 

Com certeza foi difícil domar os dedos grossos e calejados de 

marceneiro com a sensibilidade e recursos do seu Siemens A52, mas o certo é que 

utilizou o aparelhinho até o mês de junho do corrente ano e, possivelmente, 

contratou muitos serviços. Uma maravilha! 

Para sua surpresa, diferente das boas ferramentas que utiliza em seu 

ofício, em '21 de junho, o aparelho deixou de funcionar. Que tristeza: seu novo 

instrumento de trabalho só durou dois meses. E olha que foi adquirido legalmente 

nas Lojas Insinuante e fabricado pela poderosa Siemens ..... Não é coisa de segunda- 

mão, não! Consertado, dias depois nb prestou mais ... Não se faz mais conserto 

como antigamente! 

Primeiro tentou fazer um acordo, mas não quiseram os contrários, 
I I 

pedindo que o caso fosse ao Juiz de Direito. 



Caixinha de papelão na mão, indicando que se tratava de um telefone 

celular, entrou seu Gregório na sala de audiência e apresentou o aparelho ao Juiz: 

novinho, novinho e não funciona. De fato, o Juiz observou o aparelho e viu que não 
tinha um arranhão. 

Seu José Gregório, marceneiro que é, fabrica e conserta de tudo que é 

móvel. A Starcell, assistência técnica especializada e indicada pela Insinuante, para 

surpresa sua, respondeu que o caso não era com ela e que se tratava de "placa 

oxidada na região do teclado, próximo ao conector de carga e microprocessador." 

Seu Gregório: o que e isto? Quem garante? O próprio que diz o defeito diz que não 
tem conserto.. . . 

Para aumentar sua angústia, a Siemens disse que seu caso não tinha 

solução neste Juizado por motivo da "incompetência material absoluta do luizado 
Especial Cível - Necessidade de prova técnica. " Seu Gregório: o que é isto? Ou o 

telefone funciona ou não funciona! Basta apertar o botão de ligar. Não acendeu, não 

funciona. Prá que prova técnica melhor? 

Disse mais a Simens: "o vício causado por oxidação decorre do mau 

uso do produto,"Seu Gregório: ora, o telefone é novinho e foi usado apenas para 

falar. Para outros usos, tenho outras ferramentas. Como pode um telefone comprado 

na insinuante apresentar defeito sem solução depois de dois meses de uso? 

Certamente não foi usado material de primeira. Um artesão sabe bem disso. 

O que também não pode entender um marceneiro é como pode a 
Siemens contratar um escritório de advocacia de São Paulo, por pouco dinheiro não 

foi, para dizer ao Juiz do Juizado de Coité, no interior da Bahia, que não vai pagar 

um telefone que custou cento e setenta e quatro reais? E, quem pode, pode! O 

advogado gastou dez folhas de papel de boa qualidade para que o Juiz dissesse que 

o caso não era do Juizado ou que a culpa não era de seu cliente! Botando tudo na 

conta, com certeza gastou muito mais que cento e setenta e quatro para dizer que 

não pagava cento e setenta e quatro reais! Que absurdo! 
. 

A loja Insinuante, 4ma das maiores e mais famosas da Bahia, também 

apresentou escrito de advogado, gastando sete folhas de papel, dizendo que o caso 

não era com ela por motivo'de "legitimatio ad causam: também por motivo db "vício 



redibitório e da ultrapassagem do lapso temporal de 30 dias" e que o pobre do seu 

Gregório não fez prova e então "allegatio et non probatio quasi non allegatio. " 

E agora seu Gregório? 

Doutor Juiz, disse Seu Gregório, a minha prova é o telefone que passo 

às suas mãos! Comprei, paguei, usei poucos dias, está novinho e não funciona mais! 

Pode ligar o aparelho que não acende nada! Aliás, Doutor, não quero mais saber de 

telefone celular, quero apenas meu dinheiro de volta e pronto! 

Diz a Lei que no Juizado não precisa advogado para causas como esta. 

Não entende seu Gregório porque tanta confusão e tanto palavreado difícil por causa 

de um celular de cento e setenta e quatro reais, se às vezes a própria Insinuante faz 

propaganda do tipo: "leve dois e pague um!" Não se importou muito seu Gregório 

com a situação: um marceneiro não dá valor ao que não entende! Se não teve 

solução na amizade, Justiça é para isso mesmo! 

Está certo Seu Gregório: O Juizado Especial Cível serve exatamente 

para resolver problemas como o seu. Não é o caso de prova técnica: o telefone foi 

apresentado ainda na caixa, sem um pequeno arranhão e não funciona. Isto é o 

bastante! Também não pode dizer que Seu Gregório não tomou a providência 

correta, pois procurou a loja e encaminhou o telefone à assistência técnica. Alegou e 

provou ! 

Além de tudo, não fizeram prova de que 0 telefone funciona ou de que 

Seu Gregório tivesse usado o aparelho como ferramenta de sua marcenaria. Se é 

feito para falar, tem que falar! 

Pois é Seu Gregório, o senhor tem razão e a Justiça vai mandar, como 

de fato está mandando, a Loja Insinuante lhe devolver o dinheiro com juros legais e 

correção monetária, pois não cumpriu com sua obrigação de bom vendedor. 

Também, Seu Gregório, para que O Senhor não se desanime com as facilidades dos 

tempos modernos, continue falando com seus clientes e porque sofreu tantos 

dissabores com seu celular, a Justiça vai mandar, como de fato está mandando, que 

a fábrica SieWens lhe entregue, no Prazo de 10 dias, outro apbrelho igualzinho ao 

seu. NOVO e funcionando! 
\ 



Se não cumprirem com a ordem do Juiz, vão pagar uma multa de cem 

reais por dia! 

Por fim, Seu Gregório, a Justiça vai dizer a assistência técnica, como de 

fato esta dizendo, que seu papel é consertar com competência os aparelhos que 

apresentarem defeito e que, por enquanto, não lhe deve nada. 

A Justiça ninguém vai pagar nada. Sua obrigação 6 fazer Justiça! 

A Secretaria vai mandar uma cópia para todos. Como não temos Jornal 

próprio para publicar, mande pelo correio ou por Oficial de Justiça. 

Se alguém não ficou satisfeito e quiser recorrer, fique ciente que agora 

a Justiça vai cobrar. 

Depois de tudo cumprido, pode a Secretaria guardar bem guardado o 

processo! 

Por último, Seu Gregório, os Doutores advogados vão dizer que o Juiz 

decidiu "extra petita'; quer dizer, mais do que o Senhor pediu e também que a 

decisão não preenche os requisitos legais. Não se incomode. Na verdade, para ser 

mais justa, deveria também condenar na indenização pelo dano moral, quer dizer, a 

vergonha que o senhor sentiu, e no lucro cessante, quer dizer, Pagar o que o Senhor 

deixou de ganhar. 

NO mais, é uma'sentença para ser lida e entendida por um marceneiro. 

Coficeição do Coité, 21 de setembro de 2005 

Gerivaldo Alves Neiva 

Juiz de .~ireito~*O 

380 Destacado do apêndice da obra: PRADO, Lidia Reis de Almeida. O juiz e a emoção - aspectos 
da lógica da deci%o judicial. 5a edição. Cammnas/SP: 2010, Pg.172-175; 



2. Sentença Exelentíssimo Juiz Paulo Martini - proc. 344.30.2011.821.0093; 

Estado de Mato Grosso 
PODER JUDICIÁRIO 

Ia Vara Cível da Comarca de Sinop 

Regime de Substituição 

Autos Número 344-30.2011.811.0093 

Vistos etc... 

EMENTA DA DECISÁO - EXTRAÇÃO ILEGAL 

DE MADEIRAS - ÁREAS LITIGIOSAS - LAUDO ATESTADOR DO GRAVE 

DANO - CRIME AMBIENTAL - EXTENSÃO DESCOMUNAL - ÁREA DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE - DESRESPEITO - NÃO PRESERVAÇÃO - 
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO - PREDADOR INCONDICIONAL - CONDUTA 

LESIVA - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE PROVIMENTO DE 

NATUREZA CAUTELAR - ARTIGO 273 PARÁGRAFO 7' DO CPC - EMBARGO 

IMEDIATO - DEFERIMENTO - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO 

- NOVA ALIENAÇÁO DE COTAS APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM 

CONTRÁRIO - DESRESPEITO - SUSPENS~~O DO ATO - DEFERIMENTO - 
COMINAÇÃO DE MULTA E DETERMINAÇÃO DE PRISÃO - POSSIBILIDADE - 
FALTA DE PRESTAÇAO DE CONTAS - NOVO DESRESPEITO - 

1. A ebração é ilegal e merece repudio do Poder 

Judiciário quando ela vem a se dar sob áreas litigiosas, sem autorização 

legal, ainda que parcialmente e em evidente violação de reservàs de 

preservação permanente, mormente quando isso se mostra claro e 
I 

evidente atravds de laud'o técnico capaz de demonstrar a real situação. 



2. Existência de vários crimes ambientais e 

necessidade de se fazer cessar as atividades predatórias através de 

medida de rigor consistente nos embargos das glebas. 

3. Age de má-fé a parte que vem a alienar cotas de 

empresas após determinação em contrário, mostrando, com isso, a 

intenção inequívoca de lesar a parte contrária. 

4. Ato desconsiderado, suspenso e cuja inscrição 

deve ser vedada junto a JUCEMAT. 

5. Presença dos requisitos para a concessão da 

medida de natureza cautelar incidental, nos moldes do artigo 273, 

parágrafo 7 O  do CPC. 

6. O desprezo pela ordem judicial se consuma a 

medida que também não se prestam contas a respeito da extração mensal 

das essências. 

7. Cominação de multa diária e possibilidade de 

prisão em caso de nova violação. 

Diz o Senhor Feliciano Lopes de Oliveira de forma objetiva 

e ligeira, através do seu advogado que não titubeia, que tempos atrás, por volta de 

três meses ou algo mais, este juizo lhe teria concedido, parte de um direito 

reconhecido, exatamente na direção e no sentido de Seus bens assegurar mediante 

a tutela jurisdicional que veio a antecipar. 

Afirma categoricamente e isso já faz parte da minha 

mente, que contra a decisão de antecipação, um recurso foi manejado, porém, foi 

logo por um Desembargador de grande inteligbncia rejeitado em virtude de alguns 

requisitos não ter sido pelo agravante ~bservado. O processo seguiu 

normalmente, nunca para trás, mas sempre Para a frente e, novamente, nesta 

ocasião, retoma o autor com uma notícia de lesão, ocorrida diariamente em virtude 
I 

de ilegal extyação. ~amentavelmente, trata-se de lesa0 ao meio ambiente, 

que ruriosamente, neste milênio se coloca sob a prokção de tanta gente, mas por 



outro lado, conforme anunciado, me parece que os requeridos estão despreparados 

para com a natureza lidar e, em face disso, cabe ao Poder Judiciário intervir para 

fazer cessar os crimes que o autor veio a denunciar. 

E não é só, chega a me dar dó, a exploração no caso não 

é comercial, pelo contrário é voraz e irracional, uma vez que através de laudo 

pericial, já foi constatado não só o que foi grandemente explorado de forma ilegal, 

como também toda a realidade latente, consistente na degradação de áreas de 

preservação permanente. 

Segundo o que foi nesse laudo atestado (fls. 623/636), a 

área que já foi explorada de forma errada, colocando-se na situação de totalmente 

degradada, se for com a Europa comparada, me parece não ser demais afirmar 

nesta decisão, em virtude da aludida extensão, que muitos países daquele 

continente, certamente, perderão a posição de frente, quando o assunto for o 

tamanho da deterioração ambienta1 e não me leve a mal, estou focado no tamanho 

territorial. 

O caso não para por ai, é de chorar, jamais de rir, já que 

a bagunça que se está promovendo no local é tão absurda e descomunal, cujo 

documento, em comento, afirma no contexto, que com 0 mesmo pretexto, existe 

derrubada e extração, além da legalização, ou seja, sem a devida autorização. 

Não há dúvida que a Constituiç%o Federal contém uma 

disposição geral que garante a todo cidadão um meio ambiente limpo, equilibrado, 

sendo por isso que todos tem com as ilegalidades se rebelado, ao ponto de fazer 

cessar, prender e desmoralizar, todos que a esta norma venha a desacatar, já que 

tanto o velho quanto a criança, não pode perder a esperança em ver o clima 

equilibrado, o verde externado, o pássaro a cantar animado. 

somos frutos da natureza, digo isso com a certeza, de que 

se o poder público se isentar, fingir que não vê, insistir em não participar, em pouco 

tempo, certamente, gravem todos nas suas mentes, isso não é indiferente, o infante 

do futuro poderá dizer o bê-á-bá, t ~ ~ a s  na0 saberá 0 tamanho do jequitibá, a limpeza 

do rio, a beleza do mar, não terá 0 privilégio de entender a riqueza que existe no 

ecossistema de um brejo, ou até mesmo 0 que Seja Um pássaro conhecido como ' 



Tejo e, dessa forma, se vida ainda houver, nas grandes cidades poluídas irão viver e 

tudo aquilo que &bonito e importante, esse é o motivo do meu levante, passarão a 

desconhecer, pois o feio prevalecerá nas retinas dos meninos e das meninas, cada 

qual com a sua sina, sendo por isso tudo que preservar me fascina. 

Ainda não acabei com o assunto, pois através da inicial 

leio e quase escuto, que os requeridos não se satisfazem em lesar a natureza, 

atuam, me parece, com malvadeza, já que depois de exarada a minha decisão, 

tiveram a coragem de assembleia realizar visando cotas das empresas repassar, em 

prejuízo do requerente, homem de valor, que com muito amor e trabalho e aqui não 

me embaralho, foi do patrimônio precursor, precisa ser respeitado e com o mesmo 

amor tratado, pois do contrário, preste atenção nesta decisão feita de coração, um 

pouco em rima, um tanto em poema, brincar com o que é sério, esse é o meu lema, 

qualquer magistrado que com o feito lidar, certamente, irá constatar a maldade que 

se pretende concretizar. 

Todavia, deixo consignado que entre os interesses 

conflitados, este juiz se posicionará sempre ao lado do direito que for violado e sem 

medo de dizer, é bom de uma vez por todas vir a se compreender, com força e sem 

esmorecer, o meio ambiente sempre vou proteger. 

De igual modo, continuo trilhando o caminho da razão e 

mais uma vez, posiciono-me nesta questão, ao lado dos princípios e da melhor 

versão, ao impedir a dilapidação de um patrimônio construído com muita dedicação. 

Ademais, não deixo de destacar, até mesmo para a 

decisão força vir a dar, que as áreas em questão estão sob litígio e, logicamente, se 

a extração continuar, não vir ela a Cessar, mesmo se porventura legalmente venha 

doravante a se dar, ao final, uma das partes irá prejudicar, pois, sabe-se que o valor 

da essência e isso falo com coerência, em uma época de escassez, pode vir a valer 

inúmeras vezes mais do que a terra nua que não tem como se retirar do local, por 

isso, mais uma vez nzo me levem a mal, não quero que este caso vire matéria de 

jornal, capa de revista, estatística critica Ou noticia do Jornal Nacional, colocando o 
I I 

nosso Estado de Mato Grosso em mais um escândalo descomunal por 

irresponsabilidade com a degradação ambiental. \ 



Digo isso com o conhecimento de que a conduta que se 

aponta é totalmente incorreta e ilegal, portanto, neste momento, peço licença para 

colacionar profícua ementa jurisprudencial: 

EMENTA - .APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME 

NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO - SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA IMPETRANTE - 
APREENSÃO DE MADEIRA - EXTRAÇÃO VEDADA - DANO AMBIENTAL - 
FUNDAMENTO LEGAL NO TERMO DE SUSPENSÃO E EMBARGO DA 

ATIVIDADE - INTUITO PREVENTIVO AUTORIZADOR DA MEDIDA - Tendo 

sido constatada atividade ilegal desenvolvida pela parte apelada, 

consistente esta na extração de madeira em área de preservação 

ambienta1 (artigo 46 da Lei 9.605198) e instaurado o processo 

administrativo regular (Dec. NO 3.179/99, artigo 42 e 25 da Lei 9.605/98), 

com a oportunização da ampla defesa, a lavratura do termo de apreensão 

e embargo, não se pode afirmar que a atuação da autoridade coatora 

tenha sido ilegal. Apelo provido. Prejudicado o reexame por maioria. Voto 

vencido do relator (TJRS - l a  Câmara Cível - Ap. e RN. 70010129492 - 
Rel. Carlos Roberto Lofego Canibal - Jm 22.12.2004). 

NO caso levantado, a verossimilhança do direito alegado 

está mais do que provado, já que os termos da minha decisão não foram 

observados, consistindo ela, ainda, na comprova~ão, mediante auto de constatação, 

da ilegal e irracional extração, da forma em que foi aos autos indicado, seja pela 

voracidade que tem se dado, ou pelas divisas demarcadas que também se tem 

ultrapassado, criando assim dano ambienta1 Por não se manter e respeitar área de 

preservação permanente ou, igualmente, Por em aliena~ão as cotas das empresas 

em questão, mostrando agir com ma-fé e intuito de dilapidação, em prejuízo do 

interessado e desta instituição. 

já o perigo mostra-se certo, jamais ambíguo, configùra-se 

na demora do julgamento do mérito do conflito, admito, que causará elevados 

prejÚízos no patrimônio do Senhor Feliciano, que após O passar de muitos anos, se 

com uma certa idade e, ao meu ver,não merece assistir no final da vida, 



por ato de filho cuja responsabilidade até Deus duvida, a dilapidação como forma de 

premiação. 

Lembro, por último, que sequer cumpriram a minha 

determinação, no sentido de que viesse aos autos a informação do montante mensal 

da extração, portanto, estão a brincar comigo, aqui não amigo, recomendo que 

atenda àquilo que digo, pois, diante disso meu irmão, digo com a mais pura isenção, 

essa historia vai acabar com os rebelados na prisão. 

A guisa do exposto, como forma de extrair do angu o 

caroço e com base naquilo que está expressamente disposto no artigo 273, 

parágrafo 70, do CPC, determino e declaro, sem qualquer tipo de atrapalho, que de 

agora para a frente ficam as áreas judicialmente embargadas e proibidas todas e 

quaisquer extrações de madeiras na forma mencionada, devendo-se, inclusive, 

armazenar em local adequado aquelas que da terra foram descoladas, seja lá onde 

forem encontradas, sob pena de se pagar multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), se teimar VOU cominar mais, e o responsável pela desordem vir a ser preso 

em flagrante delito, em virtude desse enorme conflito, e, quanto a concretização 

dessa ordem de prisão, não me façam provar que a cumprirei com determinação. 

Quanto a transferência das Cotas concretizadas na calada 

da noite, de forma desrespeitosa e com a força de um açoite, tenho por suspensa a 

transação e de antemão determino a oficiação a JUCEMAT para que não promova 

qualquer inscrição, mudança ou averbação, até que advenha nova determinação, 

tudo envolvendo a Empresas ~gropecuária são Francisco Ltda. e Guaçu Geração de 

Energia S.A. 

Fica deferido em havendo a necessidade, reforço policial 

para reordenar a situação com equidade, podendo-se requisitar outrossim, 

independente de nova conciusão Para mim, 0 auxilio da SEMA, IBAMA, Policial 

Federal como também da Força Nacional e outras, a evitar a continuação da lesiva 
\ 

situação e cuja qual dou o meu aval em solidarização. 

Intime-se, e oficie-se. 

sin,op, 24 AGO 201 1. 
\ 
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JAIR PINHEIRO MENARDI 
KAMILLA C. C. CUNICO 
LA~SA D. FAUSTINO. DE MOURA 
LEANDRO A. COELHO RODRIGUES 
LUIS FELIPE CIMINO PENNACCHI 
LUIS FELIPE V. LOPES DA CRUZ 
MAWSA CRISTINA DE MORAES 
MARCIO MIGLIOLI 
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PATR~CIA DE OLIVEIRA BOASKI 
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PRISCILA DE AVIM COSSA 
THIAGO R. M. LEAO MOLENA 

EXCELENT~SSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DA 
EGRÉGIA SEGUNDA SEÇAO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA 

ANTONIO CARLOS J m A S  DOS SANTOS, por seus 
advogados que esta subscrevem, nos autos do processo em epigrafe, em que 
contende com LUCIANE NUNES DE OLIVEIRA SOUZA, vem, respeitosa e 
tempeçtivarnentel, a presença de Vossa Excelência, nos termos dos artigos 266 e 
267, do Regimento Interno deste Colendo Superior Tribunal de Justiça, e artigos 
496, inciso VIII, 508 e 546, inciso I, do Código de Processo Civil, interpor 

/ EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL I 
I diante do v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso especial. 

1 O acórdão do Resp. 1159242/SP foi disponibilizado no DJe no dia 09/05/2012, considerando-se o dia da 
\ publicaç80 10/05/20 12. PoMntO, 0 prazo de 15 dias db art. 508 do CpC temiina no dia 25/05/20 12, Sexta feira. 
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- I -  

SÍNTESE DO PROCESSADO E QUESTÃO A SER DISCUTIDA 
NESTES EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

Trata-se de recurso especial em ação de indenização por danos morais, 
ajuizada por Luciene Nunes de Oliveira Souza contra Antonio Carlos Jamas 
dos Santos, seu progenitor, alegando ter sofrido abandono afetivo durante sua 
infãncia e juventude. 

A ação foi julgada improcedente em primeira instância, sob o fundamento 
de que a falta de relacionamento entre as partes deveu-se ao comportamento 
agressivo da genitora da autora, que inviabilizou a convivência entre pai e filha. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento a apelação 
interposta pela embargada, reconhecendo seu abandono afetivo, por parte do 
embargante - seu pai -, fixando a compensação por danos morais em R$ 
4 15.000,OO (quatrocentos e quinze mil reais). 

Contra esse acórdão do TJSP foi interposto o recurso especial no 
1.159.242/SP, ao qual a E. Terceira T'~rma do STJ, por maioria, deu parcial 
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. 

Para fundamentar sua decisão, O V. acórdão que julgou esse recurso 
especial no 1.159.242lSP adotou entendimento, referente ao abandono afetivo 
como dano passível de indenização, que diverge de julgamentos da E. Quarta 
Turma do STJ. 

Isso posto, nos termos dos artigos 266 e 267 do Regimento Interno deste 
Superior Tribunal de Justiça e artigos 496, inciso VIII, 508 e 546, inciso I, do 
Código de Processo Civil, mostra-se cabível e apropriado o presente recurso de 
Embargos de Divergência para superar a divergência existente entre o decidido 
pela Colenda Terceira Tuma e o julgamento da Quarta Turma, uniformizando- 
se o entendimento desse E ,  STJ- 

I 

\ 
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Inicialmente cabe deixar consignado que estão plenamente preenchidos os 
requisitos de admissibilidade dos presentes embargos de divergência opostos 
contra v. acórdão de mérito de E. Turma deste C. STJ, proferido em sede de 
recurso especial (art. 546, I, CPC), o qual diverge de outros julgamentos de outra 
E. Turma do C. STJ. A identidade das questões e o confronto analítico das 
decisões serão apresentados abaixo, em tópicos específicos. 

Como anunciado, será abordada a divergência do v. acórdão proferido 
pela E. Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp no 1.159.242/SP, com 
julgamentos da E. Quarta Turma do STJ, quais sejam, o Resp no 757.41 l/MG, 
Rel. Min. Fernando Gonçalves (DJU 2911 112005) (Doc. I), reiterado pelo o 
REsp no 514.350/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior (Dje 25/05/2009) (Doe 

2). 
Cumpre consignar que os patronos do embargante, subscritores deste 

recurso, declaram autênticas, sob sua responsabilidade pessoal, nos termos do 
art. 255, $ 1°, alínea "a", do RISTJ, a reprodução dos acórdãos que servem de 
paradigmas nos presentes embargos de divergência (Docs. 1 e 2). Ademais, nos 
temos dos artigos 365, IV, e 541, parágrafo único, do CPC (com redação 
determinada pela lei 1 1.341/2006), 0s embargantes informam que os paradigmas 
foram obtidos junto ao site (www.sti.gov.br) desse E. STJ. Os acórdàos 
paradigmas juntados nos DOU 1 e 2 constam na Revista Eletrônica de 
Jurisprudência dessa Corte, encontrando-se, portanto, certificados 
eletronicamente. 

Por outro lado, também no que se refere à admissibilidade dos presentes 
embargos de divergência, em se tratando de dissidio notório - e o caso em tela, 
como veremos. é notório - esse E. STJ já firmou jurisprudência no sentido de 
que devem ser mitigadas as exigências formais concernentes ao conhecimento 
dos embargos de divergência: 

I 

"A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de 
que, em se tratando de dissídio notório, devem ser mitigadas 
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as exigências formais concernentes ao conhecimento dos 
embargos de divergência" (EAg 1245379 - RS, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 1011012010, Dje 
1911 1/20 1 O). 

Não resta dúvida, portanto, quanto ao cabimento do presente recurso. 

- I11 - 
QUESTÃO DECIDIDA DE MODO DIVERGENTE: 

SE O ABANDONO AFETIVO É PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO 

111.1. A identidade da auestáo decidida pelas E. Turmas de modo 
divergente 

O v. acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso especial 
do Embargante adotou o entendimento de que as regras relativas à 
responsabilidade civil e ao dever de indenizar (artigos 186 e 927 do Código 
Civil de 2002 [art 159 do CC de 19161) devem ser aplicadas nos casos de 
abandono afetivo nas relações familiares. 

Ora, tal entendimento diverge ckuamente do encampado pela E. Quarta 
Turma do C. STJ, que concluiu não ser possível reconhecer o abandono 
afetivo como dano passível de indenização. 

Como visto, trata-se de questão absolutamente idêntica, decidida de 
maneira divergente por duas tumas deste E. Tribunal. Qual seja: se o abandono 
afetivo é passível, ou não, de indenização. 

111.2. Confronto analítico entre O acórdão embar~ado e o. acórdão 
paradigma 

A seguir serão confrontados analiticamente, lado a lado no quadro 
abaixo, trechos do v. acórdão embargado com trechos do V. acórdão paradigma: 
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V. Acórdão Embargado - Resp. 
1.159.242lSP. Rel. Min. Nancy Andrighi, 
Terceira Turma. (Dje 10/05/20 12) 

EMENTA - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 
F A M ~  LIA. ABANDONO AFETIVO. 
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. 
POSSIBILIDADE. 
1. Inexistem restrições legais ii aplicação das 
regras concernentes h responsabilidade civil 
e O consequente dever de 
indenizarlcompensar no Direito de Familia. 

2. O cuidado cbmo valor jurídico objetivo está 
incorporado no ordenamento jurídico brasileiro 
não com essa expressão, mas com locuções e 
termos que manifestam suas diversas 
desinências, como se observa do art. 227 da 
CFl88. 

3. Comprovar que a imposição legal de 
cuidar da prole foi descumprida implica em 
se reconhecer a ocorrência de ilicitude civil, 
sob a forma de omissão. Isso porque o non 
facere, que atinge um bem juridicamente 
tutelado, leiarse, o necessário dever de criação, 
educação e companhia - de cuidado - importa 
em vulneração da imposição legal, exsurgindo, 
dai, a possibilidade de se pleitear 
compensação por danos morais por 
abandono psicológico.( ...) 

Perquirir, com vagar, não sobre o dever de 
assistência psicológica dos pais em relação à 
prole - obrigação inescapável -, mas sobre a 
viabilidade técnica de se responsabilizar, 
civilmente, hqueles que descumprem essa 
incumbência, é a outra bceta dessa moeda e 
a questão central que se examina neste 
recurso.(. . .) 
Alçando-se, no entanto, o cuidado à categoria / 

V. Acórdão Paradigma - Resp n. 
757.411/MG, 4" Turma, Rel. Min. 
Fernando Gonçalves, (DJU de 
29.11.2005) reiterado pelo Resp. 
514.350lSP. Rel. Min. Aldir Passarinho 
Junior, Quarta Turma. (Dje 25/05/2009) 

EMENTA - RESPONSABILIDADE 
CIVIL. ABANDONO MORAL. 
REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. 
IMPOSSIBILIDADE. 
1. A indenização por dano moral 
pressupõe a prática de ato ilicito, não 
rendendo ensejo h aplicabilidade da 
norma do art. 159 do Código Civil de 
1916 o abandono afetivo, incapaz de 
reparação pecunihria. 

2. Recurso especial conhecido e provido. 

A matéria é polêmica e 
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de obrigação legal supera-se o grande empeço 
sempre declinado quando se discute o abandono 
afetivo - a impossibilidade de se obrigar a amar. 
Aqui não se fala ou se discute o amar e, sim, a 
imposiçgo biológica e legal de cuidar, que C 
dever jurídico, corolário da liberdade das 
pessoas de gerarem ou adotarem filhos.( ...) 

Em suma, amar é faculdade, cuidar é dever. 
A comprovação Que essa imposição leva1 foi 
descumprida implica. por certo, a ocorrência 
de ilicitude civil, sob a forma de omissão, pois 
na hipótese o non facere que atinge um bem 

juridicamente tutelado, leia-se, o necesshrio 
1 dever de criação, educação e companhia - de 
cuidado - importa em vulneração da imposiçgo 
legal.(. . .) 
Estabelecida a assertiva de que a negligência 
em relação ao objetivo dever de cuidado C 
ilícito civil, importa, para a caracterização do 
dever de indenizar, estabelecer a existência de 
dano e do necessário nexo causal.( ...) 

Aqui, não obstante o desmazelo do pai em 
relação a sua filha, constado desde o forçado 
reconhecimento da paternidade - apesar da 
evidente presunção de sua paternidade -, 
passando pela ausência quase que completa de 
contato com a filha e coroado com o evidente 
descompasso de tratamento outorgado aos 
filhos posteriores, a recorrida logrou superar 
essas vicissitudes e crescer com razoável 
aprumo, a ponto de conseguir inserção 
profissional, constituir família, ter filhos, enfim, 
conduzir sua vida apesar da negligência paterna. 

Entretanto, mesmo assim, não se pode negar 
que tenha havido sofrimento, mágoa e 
tristeza, e que esses sentimentos ainda 
persistam, por ser considerada filha de segunda 
classe. 

Esse sentimento íntimo que a recorrida levará, 
ad perpetuam, é perfeitamente apreensível e L 

solução não prescinde do enfrentarnento de 
um dos problemas mais instigantes da 
responsabilidade civil, qual seja, 
determinar quais danos 
extrapatrimoniais, dentre aqueles que 
ocorrem ordinariamente, são passíveis 
de reparação pecuniária. Isso porque a 
noção do que seja dano se altera com a 
dinâmica social, sendo ampliado a cada dia 
o conjunto dos eventos cuja repercussão C 
tirada daquilo que se considera inerente à 
existência humana e transferida ao autor do 

1 fato. Assim situações anteriormente tidas 
como 'fatos da vida', hoje são tratadas 
como danos que merecem a atenção do 
Poder Judiciário, a exemplo do dano à 
imagem e a intimidade da pessoa. 

No caso de abandono ou do 
descumprimento injustificado do dever 
de sustento, guarda e educação dos 
filhos, porCm, a legislação prevê como 
punição a perda do poder familiar, 
antigo pátrio-poder, tanto no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, art. 24, quanto 
no Código Civil, art. 1638, inciso 11. 
Assim, o ordenamento jurídico, com a 
determinaçiio da perda do poder 
familiar, a rhais grave pena civil a ser 
imputada a um pai, já se encarrega da 

i 

i 
i 

- I função punitiva e, principalmente, I 
Pagina 6 de 1 8 

Os que defendem a inclusão do 
abandono moral como dano indenizável 
reconhecem ser impossível compelir 
alguCm a amar, mas afirmam que 'a 
indenização conferida nesse contexto não 
tem a finalidade de compelir o pai ao 
cumprimento de seus deveres, mas 
atende duas relevantes funçaes, além da 
compensatória: a punitiva e a 
dissuasória. (Indenização por Abandono 
Afetivo, Luiz Felipe Brasil Santos, in ADV 
- Seleções Jurídicas, fevereiro de 2005).( ...) 
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exsurge, inexoravelmente, das omissões do 
recorrente no exercício de seu dever de 
cuidado em relação à recorrida e também de 
suas ações, que privilegiaram parte de sua 
prole em detrimento dela, caracterizando o 
dano in re ipsa e traduzindo-se, assim, em 
causa eficiente h com~ensação.(. . .) 

dissuasória, mostrando eficientemente 
aos indivíduos que o Direito e a 
sociedade não se compadecem com a 
conduta do abandono, com o que cai por 
terra a justificativa mais pungente dos 
que defendem a indenização pelo 
abandono moral. 

I I Por outro lado, 6 preciso levar em conta 1 
que, muitas vezes, aquele que fica com a 
guarda isolada da criança transfere a ela os 

Por certo um litígio entre as partes 
reduziria drasticamente a esperança do 
filho de se ver acolhido, ainda que 
tardiamente, pelo amor paterno. O 
deferimento do pedido, não atenderia, 

Sentimentos de ódio e vingança nutridos 
contra o ex-companheiro (. . .) 

- 

ainda, o objetivo de reparação 
financeira, porquanto o amparo nesse 
sentido jh é providenciado com a pensão 
alimentícia, nem mesmo alcançaria 
efeito punitivo e dissuasório, porquanto 
já obtidos com outros meios previstos na 
legislação civil, conforme acima 
esclarecido. 

c 

Desta feita, como escapa ao arbítrio do 
Judiciário obrigar alguém a amar, ou a 
manter um relacionamento afetivo, 
nenhuma finalidade positiva seria 
alcançada com a indenização pleiteada. 

I Nesse contexto, inexistindo a 1 
I possibilidade de reparação a que alude O I 
art. 159 do Códi~o  Civil de 1916, niio há 
como reconhecer o abandono afetivo 
como dano ~assivel de indenizdcio. 

\ ( especial. \ 

Portanto, achando-se a decisho do 
Tribunal estadual na linha de 
pensamento desta Turma julgadora, que 
ora se reitera, não conheço do recurso 

, 
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Pelos trechos acima confrontados, percebe-se claramente que o 
decidido pelo v. acórdão embargado é diametralmente divergente do decidido 
pelo v. acordão paradigma. 

CERTIDÃO 
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, 
ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: 
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista 
do Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a 
retificação de voto da Sra. Ministra Nancy 
Andrighi e a ratificação de voto-vencido do Sr. 
Ministro Massami Uyeda, a Turma, por 
maioria, deu parcial provimento ao recurso 
especial nos termos do voto da Sra. Ministra 
Relatora. Votou vencido O Sr. Ministro 
Massami Uyeda. 0 s  SI'S. Ministros Sidnei 
Beneti, Paulo de Tas0 SLUl~e~eI'ino e Rkardo 
Villas Boas Cueva votaram com a Sra. Ministra 
Relatora. 

DJe: 10/05/2012 

Com efeito, diante de casos idênticos, OU seja, de um pedido de 
indenizaçáo por danos morais decorrentes de abandono afetivo do pai em 
relação ao filho, o v. acórdáo embargado concluiu pelo cabimento do dever 
de indenizar, enquanto que o v. acórdáo paradigma concluiu pela 
impossibilidade de indenizaçáo. 

CERTIDÃO 
Certifico que a egrégia QUARTA 
TURMA, ao apreciar o processo em 
epígrafe na sessão realizada nesta data, 
proferiu a seguinte decisão: 

A Turma, por maiona, conheceu do recurso 
e deu-lhe provimento, nos do voto 
do Sr. Ministro Relatar. 

Votou vencido o Sr. Ministro Barros 
Monteiro, que dele não conhecia. 

0 s  Srs. Ministros Aldir Passarinho Junior, 
Jorge Scartezzini e Cesm Asfor Rocha 
votaram com o Sr. Ministro Relatar. 

DJ: 27/03/2006* 

Resta, pois, evidenciada a identidade da matéria debatida e a 
divergência entre o decidido pela E. Terceira Turma no v. acórdão embargado e 
o decidido pela E. Quarta Turma nos V. acórdãos paradigmas. 

I I 

Esse ac6rdão do Resp n. 757.41 1/MG, 4"maY Rei. Min. Fernando Gonçalves, (DJU de 29.1 1.2005) ( h c  1) 
foi reiterado pelo ac6rdão que julgou o Resp. 5 14.350/SP. Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta T-a. (Dje 
25/05/2009) (Do& 2). 

\ 
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111.3. Do correto entendimento da E. Quarta Turma do STJ 

a) O caso em tela 

Antes de adentrar na questão objeto da divergência entre as Terceira e 
Quarta Turma do C. STJ, é importante assinalar que, no caso em tela, não 
existiu "abandono afetivo" do embargante em relação à embargada. Pelo 
contrário, a falta de convívio entre pai e filha decorreu da verdadeira "alienação 
parental" de que o embargante foi vítima, por parte da progenitora da 
embargada, conforme se depreende do expressamente consignado, na sentença 
de primeiro grau, pelo I. Magistrado que presidiu a instrução: 

"A prova produzida demonstra que não existiu e 
não existe convívio entre autora e réu, filha e pai, e que 
tal situação decorre do comportamento agressivo da 
genitora da autora em relação ao requerido. 

Tal fato é relatado pelas testemunhas inquiridas na 
audiência de instrução, inclusive incidentes ocorridos no 
casamento do requerido, onde a genitora da autora se fez 
presente visando tumultuar a cerimônia. Esteve também na 
residência do requerido e em seu local de trabalho, 

escândalos, inclusive arremessando pedras 
contra a casa do rmsmo. 

Na data da audiência, nos corredores do Fórum, 
agrediu fisicamente o requerido e ameaçou as testemunhas 
que seriam inquiridas. 

Tais fatos demonstram que a aproximação do 
requerido com a autora, sua filha, principalmente nas 
datas por ela mencionadas, como natal, formatura, 

etc, era praticamente impossível, dado o 
irrascível da genitora da autorr. 

Atualmente a autora é casada, o que pressupõe residir, 
com o marido em casa diversa da genitora, e sem a presença 
desta, poderá, se tiver interksse, procurar a aproximação de 0 

seu pai. (...) 
\ 
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Em suma, temos que o cerne da questão, que seria a 
falta de relacionamento das partes, deveu-se ao 
comportamento agressivo da genitora da autora, que 
inviabilizou a convivência entre eles." (destacou-se) 

No entanto, o v. acórdão do TJSP adotou entendimento diverso e 
convenceu-se da "conduta culposa" do embargante, pelo abandono moral e o 
padecimento da embargada, concluindo pelo nexo causal entre "aquela conduta 
ilícita e esse dano moral indenizável". 

Por seu lado, o v. acórdão embargado, da E. Terceira Turma do STJ, a 

alegando não caber, na estreita via do recurso especial, reapreciar os fatos, 
considerou consolidado o que restou decidido a respeito pelo TJSP, apesar de 
constar a observação, no voto vencedor do Min. Sidnei Beneti, de que "não se 
poderia imaginar a dada de carinho, afeto, auxílio de presença pessoal, 
aconselhamento e semelhantes, diante de acirrada ação contrária ao genitor 
pela genitora".) 

b) Contradição entre a fundamentação e a decisão do v. acórdão 
embargado. 

Inicialmente é preciso observar, com o devido respeito, que o v. 
acórdáo embargado, ao concluir pela possibilidade de indenização por 
danos morais e psicológicos causados por abandono afetivo, acabou 
incorrendo' em contradiçáo com a sua própria fundarnenta~áo. 

Sim, pois para decidir que o abandono afetivo seria um dano passível 
de indenização, o v. acórdão embargado utilizou como fundamentação a acertada 
premissa da diferença existente entre o "amar" e o "cuidar", assentando que 
''amar é faculdade, cuidar é dever", in verbis: 

"Alçando-se, no entanto, o cuidado a categoria de 
obrigação legal supera-se o grande empeço sempre 
declinado quando se discute o abandono afetivo - a 
impossibilidade de se obrigar a amar. 

I 

\ 

3 ,Página 3 8 do acórdão. 

\ 
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Aqui não se fala ou se discute o amar e, sim, a 
imposição biológica e legal de cuidar, que é dever jurídico, 
corolário da liberdade das pessoas de gerarem ou adotarem 
filhos. 

O amor diz respeito à motivação, questão que refoge os 
lindes legais, situando-se, pela sua subjetividade e 
impossibilidade de precisa materialização, no universo 
meta-jurídico da filosofia, da psicologia ou da religião. 

O cuidado, distintamente, é tisnado por elementos 
objetivos, distinguindo-se do amar pela possibilidade de c 

verificação e comprovação de seu cumprimento, que 
exsurge da avaliação de ações concretas: presença; contatos, 
mesmo que não presenciais; ações voluntárias em favor da 
prole; comparações entre o tratamento dado aos demais 
filhos - quando existirem -, entre outras fórmulas possíveis 
que serão trazidas a apreciação do julgador, pelas partes. 

Em suma, amar é faculdade, cuidar é dever". 

Isso posto, a conclusão lógica, inevitável, seria a de que, sendo uma 
simples "faculdaden, e não um "dever", não existe ilicitude em não se amar. 
A ilicitude estaria na omissão do dever de cuidar. 

Ora, abandono "afetivo", por óbvio, significa "deixar de dar afeto", 
uanl~r''. "Abandono afetivo" não significa deixar de "cuidar". 

Assim, abandonar ou não "afet~vamente" outrem não pode ser tido 
como ato ilícito passível de indenização. Repetindo: a ilicitude estaria na 
OmisSão quanto ao dever de cuidar. 

Portanto, pelos próprios fundamentos existentes no v. acódão 
embargado, chega-se a insofismável conclusão de que o "abandono afetivow 
não é passível de indenizaçáo. 

muito importante salientar que não se discute nesses autos o "dever 
morar de amar. Esse "dever moral" 6 uma "faculdade" não tutelada Estado. 
Trata-se aqui do dever legal de "cuidar", este sim, uma "obri~ação" imposta pelo 
Estado. I 

I 

Cumpre, pois, analisar no que consiste o "dever de cuidarv, cuja 
geraria uma situação passível de indenização. ' 

Página 1 1 de 1 8 
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c) O dever de cuidar: a guarda dos filhos e o dever de sustento 

O v. acórdão embargado bem ressaltou que o cuidado, como valor 
jurídico, já foi incorporado em nosso ordenarnento jurídico: 

"Essa percepção do cuidado como tendo valor jurídico 
já foi, inclusive, incorporada em nosso ordenamento 

e jurídico, não com essa expressão, mas com locuções e 
termos que manifestam suas diversas desinências, como se c 

observa do art. 227 da C F I ~ ~ " . ~  
Ora, o "cuidado", como valor jurídico expresso ao longo dos oito 

parágrafos, e respectivos incisos, do art. 227 da Constituição Federal não diz 
respeito ao "amor" ou ao "afeto" que a família, a sociedade e o Estado devem ter 
em relação às crianças, aos adolescentes e aos jovens. 

Uma simples leitura do art. 227 da CF188 deixa claro que o "dever de 
cuidado", incorporado ao nosso ordenamento juddico, diz respeito a obrigações 
de caráter predominantemente material. 

Repita-se: não estamos tratando aqui do "dever moral de amar", o 
qual, do ponto de vista legal, é uma simples "faculdade" não tutelada pelo 
Estado. Estamos tratando do "dever legal de cuidar", que é uma obrigação, de 
cunho material, imposta pelo Estado. 

Isso posto, é preciso reconhecer que o cuidado direto, no caso de pais 
separados, cabe primordialmente àquele que detém a guarda do menor. 

É evidente que também o pai (ou a mãe) que não detém a guarda deve 
preocupar-se com o bem estar do filho, e ambos devem zelar pela sua educação, 
formação, criação e segurança5. Mas em situações conflituosas, o responsável 
direto é aquele está com a guarda do menor, que convive diariamente ele. 
-- 

Página 1 O do acórdão 
, 

Aliás, cumpre salientar - e isso foi reconhecido pelo v. acórdão embargado à pagina 13 - que não existe nos 
autos nenhum laudo formulado por especialista, que aponte a existência, na embargada, de uma determinada 

I patologia psicológica e a vincule, no todo ou em Parte, ao descuidado por parte de seu pai. O v. acórdgo 
embargado reconhece tambbm que a embargada C ~ ~ c e u  com mzofivel apnimo, a ponto de conseguir inserção 
profissional, constituir familia e ter filhos. Portanto, no caso concreto, não restou demonstrado nenhuma forma 

\ 

de dano psicológico. 
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O próprio conceito de "guarda" implica em custódia, vigilância, zêlo, 
proteção, ou seja: cuidado. 

José Antônio de Paula Santos Neto conceitua a guarda como "o direito 
consistente na posse de menor oponível a terceiros e que acarreta dever de 
vigilância e ampla assistência em relação a este". 

Assim, sobretudo em situações de relacionamentos extremamente 
conflituosos - como o caso dos autos -, o "dever de cuidado" do pai que não 
detém a guarda da criança acaba se circunscrevendo ao "dever de sustento". 

Analisemos, pois, se o embargante faltou com o seu "dever de c 

cuidado", circunscrito, no caso concreto, ao "dever de sustento". 

Quanto ao "dever de sustento", é incontroverso que o embargante 
pagou a embargada, até ela completar 21 (vinte e um) anos, a pensão mensal 
determinada pelo Judiciário. 

Pode-se discutir se o embargante poderia (ou deveria) ter pago um 
valor maior. Isso é uma outra questão. Mas o fato concreto é que ele pagou a 
quantia fixada pelo juizo, como bem observou o Ministro Massami Uyeda no 
voto divergente do acórdão aqui embargad~.~ A discussão acerca do valor 
correto da pensão seria questão a ser levantada, em ação própria, no momento 
oportuno. 

Da mesma forrna, o fundamento do v. acórdão embargado, no sentido 
de que, por ter transferido patrimônio para outros filhos em detrimento da 
embargada configuraria "abandono afetivo" não procede. Essa também é questão 
a ser examinada em ação própria, até porque é curial que a lei autoriza o 
progenitor dispor livremente de parcela de seu patrimônio. 

Portanto, não se pode afirmar que o embargante deixou de cumprir o 
seu "dever de cuidado" em relação à filha, pois tal dever estava circunscrito, 
devido às circunstâncias extremamente conflituosas8, ao "dever de sustento", 
consistente na pensão fixada pelo Judiciário. 

, 
Resta, então, analisar as questões relativas ao direito de visita. 

6 SANTOS NETO. J O S ~  de Pauia. DO p k i o  poder. são Paulo. ~ d .  Revista dos Tribunais. 1993. p. 139 
' 

7 pagina 28 do acórdão 
\ \ 

8 . ~ ~ ~ ~ ~  gravemente conflituosas foram expressamente reconhecidas pelo v. acórdão embargado. 
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d) O Direito de visita 

É incontroverso que o embargante não exerceu o seu direito de visitas. 
O embargante ausentou-se. 

Porém, em primeiro lugar, cumpre assinalar que o "direito de visita" 
decorre muito mais da "faculdade de amar" do que do "dever de cuidar". 
Portanto, não se trata de uma obrigação legal imposta pelo Estado. 

A tal respeito, ensina Arnold Wald que, mesmo nos casos em que o 
I 

direito de visita é regulamentado judicialmente, não existe nenhuma sanção legal 
para quem não o cumpre: 

"No direito brasileiro, não existem sanções típicas 
aplicáveis àqueles que descumprem as condições 
impostas ao direito de  visita^".^ 

Por outro lado, é preciso considerar que, em situações muito 
conflituosas - como a dos autos - a presença, às vezes, pode gerar um abalo 
psicológico na criança muito maior do que a ausência. 

Portanto, presença não significa "cuidado", nem a "falta de cuidado" 
decorre da ausência. 

Pelo contrário, infelizmente, "falta de cuidado" é característica 
bastante coinum entre pais OU mães "presentes", que trabalham demasiado, 
vivem viajando, são alcólatras, ríspidos, insensíveis ... e podem causar a seus 
filhos danos maiores do que os ausentes. 

ISSO posto, passar a exigir determinado nível de presença mínima, fora 
do qual estaria caracterizado ''falta de cuidado" e "abandono afetivo" passível de 
indenização por danos morais, não só seria inviável, como significaria uma 
verdadeira quantificação do afeto e extrapolaria em muito as atribuições do 
Judiciário. 

1 6, preciso repetir mais uma vez e sem entrar1 no caso concreto: não se 
está aqui louvando a atitude de um pai que não quer ver seu filho. Pelo contrário, 

\ 
\ 

9.Amold Wald, O novo direito de familia, 13" ed., Saraiva, 2000, p. 158. 
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afirma-se que essa atitude, em tese, é moralmente reprovável. Mas admitir que a 
falta de afeto seja um motivo gerador de dano juridicamente indenizável, 
significaria abrir as portas do Judiciário para uma enxurrada de demandas 
baseadas na quantificação e na monetarização do afeto. 

Ou seja, se admitíssemos como ensejadoras de dano indenizável 
situações que, apesar de perfeitamente legais, poderiam caracterizar-se como 
"abandono afetivo", na expressiva formulação do Min. Massarni Uyeda em seu 
voto diver ente no v. acórdão embargado, o STJ passaria a "cuidar de 
mágoas". . . 1 f c 

Por exemplo, um pai (ou mãe) que demonstrasse maior afeto a um 
filho e lhe doasse, em detrimento dos outros, algum bem da parte disponível de 
seu patrimônjo, poderia ser compelido a indenizar os demais por "abandono 
afetivo" . 

Mais ainda. Um filho adotivo poderia pleitear, contra seus pais 
naturais, uma indenização por "abandono afetivo". E, efetivamente, poder-se-ia 
alegar que não há maior "abandono afetivo" do que a renúncia ao poder familiar 
entregando seu filho à adoção. 

A propósito, o exemplo da adoção é bastante ilustrativo e nos ajuda a 
visualizar a fundamental diferença existente entre o "abandono afetivo" (atitude 
muitas vezes reprovável do ponto de vista moral, mas não vedada por lei) e a 
omissão no dever legal de cuidar (atitude ilegal). Ou seja: no ato de dar o próprio 
filho para adoqão não há nenhuma violação do "dever de cuidar", mas, muitas 
vezes, ocorre um indiscutível "abandono afetivo". 

e) Das nefastas consequências, para o relacionamento pai - filho, 
de se admitir indenização por "abandono afetivo" 

, 

0 s  que defendem a i~clusão do abandono afetivo como dano 
indenizável reconhecem ser impossível compelir alguém a amar. Porém, 
afirmam que a indenização atenderia duas funções, além da compensatória: a 
punitiva e a dissuasória. \ 

\ 

'O Página 25 do acórdão. 
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O v. acórdão paradigma, da E. Quarta Turma do STJ, que julgou o 
Resp no 757.41 1/MG, respondeu com profundidade essa questão, assinalando 
que a função punitiva e dissuasória já está prevista, pelo ordenamento jurídico, 
com a determinação da perda do poder familiar, "a mais grave pena civil a ser 
imputada a um pai". 

Outra questão fundamental a ser considerada para o deslinde dessa 
problemática é a seguinte: a se admitir o cabimento de ações judiciais pleiteando 
indenização por "abandono afetivo" entre pais e filhos, não estaremos 
contribuindo para a conciliação entre ambos, mas perpetuando esse 
distanciamento. 

A esse propósito, são profundas as ponderações do v. acórdão 
paradigma, da E. Quarta Turma do STJ: 

"O pai, após condenado a indenizar o filho por não lhe 
ter atendido às necessidades de afeto, encontrará ambiente 
para reconstruir o relacionamento ou, ao contrário, se verá 
definitivamente afastado daquele pela barreira erguida 
durante o processo litigioso? 

- Quem sabe admitindo a indenização por abandono 
moral não estaremos enterrando em definitivo a 
possibilidade de um pai, seja no presente, seja perto da 
velhice, buscar o amparo do amor dos filhos (...) 

Por certo um litígio entre as partes reduziria 
drasticamente a esperança do filho de se ver acolhido, ainda 
que tardiamente, pelo amor paterno. (...) 

Desta feita, como escapa ao arbítrio do Judiciário 
obrigar alguém a amar, ou a manter um relacionamento 
afetivo, nenhuma finalidade positiva seria alcançada com a 
indenização pleiteada." . 

Por tudo quanto 0 até aqui exposto, vemos que o v. acórdão 
embargado adotou errôneo entendimento ao considerar o abandono afetivo como 
dano passível de indenização. 

\ \ 
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Por tal motivo, requer-se seja o acórdão recorrido reformado, 
prevalecendo as alegações do embargante, acolhendo-se os presentes embargos 
de divergência e reformando-se o acórdão recorrido com a aplicação do direito a 
espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ e da Súmula 456 do STF, conforme 
recente acórdão da Primeira Seção deste E. STJ." 

Ante o exposto, requer sejam conhecidos, acolhidos e providos os 
presentes ~ r n b a r ~ o s  de Divergência em Recurso Especial, para o fim de: 

- VIII- 

CONCLUSÁO E PEDIDOS 

Reconhecer a divergência existente entre o acórdão recorrido e o acórdão 
paradigma, proferido pela E. Quarta Turma do STJ, assentando-se o 
entendimento de que não é possível reconhecer o abandono afetivo como dano 
passível de indenização, anulando-se o julgamento do recurso especial realizado 
pela E. Terceira Turma. . 

c 

l 1  AÇAO RESCISÓRIA 4373 I SP. Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Rev. Min. HERMAN BENJAMIN 
PNMEIRA SEÇÃO DJe 06/05/2011 
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DO DIREITO A ESPÉCIE. ART. 257 
DO RISTJ. MEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE ~ S T Â N C I A .  PREQUESTIONAMENTO. MITIGAÇAO. 
CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 
1. Superado o juízo de admissibilidade, 0 recurso especial comporta efeito devolutivo amplo, o que 

implica o julgamento da causa e a aplicaÇã0 do direito h espkcie, nos termos do art. 257 do RISTJ, que 
procura dar efetividade à prestação jurisdicional, sem deixar de atender para o devido processo legal. 

2. Precedentes: AgRg no REsp 1.065.763/SP, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado 
em 10.3.2009, DJe 14.4.2009; Resp 1.080.808NG, Rei. Mh.  Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 
12.5.2009, DJe 3.6.2009; AgRg no Ag 1.195.857MG, Rei. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 
9.3.2010, DJe 12.4.2010. 

3. "Na aplicação do direito h espCcie 0 STJ poderá mitigar o requisito do prequestionamento; ~a1endo-s~  
de questbes não apreciadas diretamente pelo 1" e 2" grau de jurisdição, tampouco ventiladas no 
recurso especial. Não há como limitar as funç6es deste Tribunal aos termos de um modelo restritivo de 
pr&qão j~risdicional, compativel apenas Com Uma eventua? Corte de Cassação." (EREsp 41614/SP, 

' Rei. Ministra Nancy Andrighi, Segunda S ~ Ç ~ O ,  DJe 30.1 1.2009). 
4. A pplicação do direito à espkcie constitui-se instrumento de celeridade na prestaçao jurisdicional (arte 50, 

LXXVIII, da ~ ~ 1 8 8 1 ,  não sendo incompatfvel com o requisito do prequestionamento, tarnpouco atentando 
contra o duplo grau de jurisdição OU O devido processo legal. 
Açao rescisória improcedente. 
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E, como consequência dessa premissa, seja aplicado o direito a espécie 
e reformado o acórdão embargado, dando-se provimento ao recurso especial da 
embargante. 

É o que se espera, como medida de DIREITO. 

São Paulo, 25 de maio de 2012 

\ 
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2. Encíclica 'Deus é Amor" - Papa Bento XVI; 

CAIC'I'A ENCÍC:I,ICA 
DEUS CARITAS EST 
DO SIJMO PON~I'ÍFILE: 

13ENTO XVI 
AOS BISPOS 

AOS PKI:SBÍ~I-EKOS E AOS [IIAC~ONOS 
AS I'ESSOAS CONSAGKAIIAS 
E A TODOS OS FIÉIS LEIGOS 

SOBRE O AMOR CRISTAO 

1. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele » (1 Jo 4, 16). 
Estas palavras da I Carta de João exprimem, com singular clareza, o centro da fé cristã: a 
imagem cristã de Deus e também a consequente imagem do homem e do seu caminho. Além 
disso, no mesmo versiculo, João oferece-nos, por assim dizer, uma fórmula sintética da 
existência cristã: « Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem ». 

1Vós cremos no amor de Deus - deste modo pode o cristão exprimir a opção fundamental da 
sua vida. Ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o 
encontro com um acontecimento, com uma Pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta 
forma, o rumo decisivo. No seu Evangelho, João tinha expressado este acontecimento com as 
palavras seguintes: (( Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho único para que 
todo o que nlEle crer (...) tenha a vida eterna )) (3, 16). Com a centralidade do amor, a fé cristã 
acolheu o núcleo da fé de Israel e, ao mesmo tempo, deu a este núcleo uma nova profundidade 
e amplitude. O crente israelita, de facto, reza todos 0s dias com as palavras do Livro do 
Deuteronómio, nas quais sabe que está contido O centro da sua existência: (( Escuta, 6 Israel! 
O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor! Amarás ao Senhor, teu Deus, com todo o teu 
coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças )) (6,4-5). Jesus uniu - fazendo 
deles um único preceito - o mandamento do amor a Deus com o do amor ao próximo, 
contido no Livro do Levitico: (( Amarás o teu próximo como a ti mesmo » (1 9, 18; cf. Mc 12, 
29-3 1). Dado que Deus foi o primeiro a amar-nos (cf. 1 JO 4, lo), agora o amor já não 6 
apenas iun (( mandamento », mas é a resposta ao dom do amor com que Deus vem ao nosso 
encontro. 

Num mundo em que ao nome de Deus se associa às vezes a vingança ou mesmo o dever do 
ódio e da violência, esta é uma mensagem de grande actualidade e de significado muito 
concreto. Por isso, na minha primeira Encíclica, desejo falar do amor com que Deus nos 
cumula e que deve ser comunicado aos outros por nós. Estão assim indicadas as duas grandes 
partes que compõem esta Carta, profundamente conexas entre elas. A primeira terá uma 
índole mais especulativa, pois desejo - ao inicio do meu Pontificado - especificar nela 

' 

alguns dados essenciais sobre o amor que Deus oferece de modo misterioso e gratùito ao 



homem, juntamente com o nexo intrínseco daquele Amor com a realidade do amor humano. 
A segunda parte terá um carácter mais concreto, porque tratará da prática eclesial do 
mandamento do amor ao próximo. O argumento aparece demasiado amplo; uma longa 
explanação, porém, não entra no objectivo da presente Encíclica. O meu desejo é insistir sobre 
alguns elementos fundamentais, para deste modo suscitar no mundo um renovado dinamismo 
de empenhamento na resposta humana ao amor divino. 

I PARTE 

A UNIDADE DO AMOR 
NA CRIAÇÃO 

E NA HISTÓRIA DA SALVAÇÃO 

Um problema de linguagem 

2. O amor de Deus por nós é questão fundamental para a vida e coloca questões decisivas 
sobre quem é Deus e quem somos nós. A tal propósito, o primeiro obstáculo que encontramos 
é um problema de linguagem. O termo amor » tornou-se hoje uma das palavras mais usadas 
e mesmo abusadas, a qual associamos significados completamente diferentes. Embora o tema 
desta Encíclica se concentre sobre a questão da compreensão e da prática do amor na Sagrada 
Escritura e na Tradição da Igreja, não podemos prescindir pura e simplesmente do significado 
que esta palavra tem nas várias culturas e na linguagem actual. 

Em primeiro lugar, recordemos o vasto campo semântico da palavra (( amor »: fala-se de amor 
da pátria, amor A profissão, amor entre amigos, amor ao trabalho, amor entre pais e filhos, 
entre irmãos e familiares, amor ao próximo e amor a Deus. Em toda esta gama de 
significados, porém, o amor entre o homem e a mulher, no qual concorrem indivisivelmente 
corpo e alma e se abre ao ser humano uma promessa de felicidade que parece irresistível, 
sobressai como arquétipo de amor por excelência, de tal modo que, comparados com ele, à 
primeira vista todos os demais tipos de amor se ofuscam. Surge então a questão: todas estas 
formas de amor no fim de contas unificam-se sendo o amor, apesar de toda a diversidade das 
suas manifestações, em última instância um s6, ou, ao contrário, utilizamos uma mesma 
palavra para indicar realidades totalmente diferentes? 

(( Eros )) e « agape )) - diferença e unidade 

3. Ao amor entre homem e mulher, que não nasce da inteligência e da vontade mas de certa 
forma impõe-se ao ser humano, a Grécia antiga deu o nome de eros. Diga-se desde já que o 
Antigo Testamento grego usa só duas vezes a palavra eros, enquanto o Novo Testamento 
nunca a usa: das três palavras gregas relacionadas com O amor - eros, philia (amor de 
amizade) e agape - os escritos neo-testamentários privilegiam a última, que, na linguagem 
grega, era quase posta de lado. Quanto ao amor de amizade bhilia), este é retomado com um 
significado mais profundo no Evangelho de João para exprimir a relação entre Jesus e os seus 
discipulas. A marginalização da palavra eros, juntamente com a nova visão do amor que se 
exprime através da palavra agape, denota sem dúvida, na novidade do cristianismo, algò de 
essencial e próprio relativamente A compreensão do amor. Na crítica ao cristianismo que se 
foi desenvolyendo com radicalismo crescente a partir do ilurninismo, esta novidade foi 
avaliada de forma absolutamente negativa. Segundo Friedrich Nietzsche, o cristianismo teria 
dado veneno a beber ao eros, que, embora não tivesse morrido, daí teria recebido o impulso 
para degenerar em vicio. W Este filósofo alemã0 exprimia assim uma sensação muito 



generalizada: com os seus mandamentos e proibições, a Igreja não nos torna porventura 
amarga a coisa mais bela da vida? Porventura não assinala ela proibições precisamente onde a 
alegria, preparada para nós pelo Criador, nos oferece uma felicidade que nos faz pressentir 
algo do Divino? 

4. Mas, será mesmo assim? O cristianismo d e s t ~ i u  verdadeiramente o eros? Vejamos o 
mundo pré-cristão. Os gregos - aliás de forma análoga a outras culturas - viram no eros 
sobretudo o inebriamento, a subjugação da razão por parte duma loucura divina )) que 
arranca o homem das limitações da sua existência e, neste estado de transtorno por uma força 
divina, faz-lhe experimentar a mais alta beatitude. Deste modo, todas as outras forças quer no 
céu quer na terra resultam de importância secundária: « Omnia vincit amor - o amor tudo 
vence », &rma Virgilio nas Bucólicas e acrescenta: et nos cedamus amori - rendamo-nos 
também nós ao amor ». r21 Nas religiões, esta posição traduziu-se nos cultos da fertilidade, 
aos quais pertence a prostituição (( sagrada )) que prosperava em muitos templos. O eros foi, 
pois, celebrado como força divina, como comunhão com o Divino. 

A esta forma de religião, que contrasta como uma fortíssima tentação com a fé no único Deus, 
o Antigo Testamento opôs-se com a maior firmeza, combatendo-a como perversão da 
religiosidade. Ao fazê-lo, porém, não rejeitou de modo algum o eros enquanto tal, mas 
declarou guerra a sua subversão devastadora, porque a falsa divinização do eros, como aí se 
verifica, priva-o da sua dignidade, desumaniza-o. De facto, no templo, as prostitutas, que 
devem dar o inebriamento do Divino, não são tratadas como seres humanos e pessoas, mas 
servem apenas como instrumentos para suscitar a (( loucura divina »: na realidade, não são 
deusas, mas pessoas humanas de quem se abusa. Por isso, O eros inebriante e descontrolado 
não é subida, « êxtase » até ao Divino, mas queda, degradação do homem. Fica assim claro 
que o eros necessita de disciplina, de purificação para dar ao homem, não o prazer de um 
instante, mas uma certa amostra do vértice da existência, daquela beatitude para que tende 
todo o nosso ser. 

5. Dois dados resultam claramente desta rápida visão sobre a concepção do eros na história e 
na actualidade. O primeiro é que entre o amor e o Divino existe qualquer relação: o amor 
promete infinito, eternidade - uma realidade maior e totalmente diferente do dia-a-dia da 
nossa existência. E o segundo é que o caminho para tal meta não consiste em deixar-se 
simplesmente subjugar pelo instinto. São necessárias purificações e amadurecimentos, que 
passam também pela estrada da renúncia. Isto não é rejeição do eros, não é o seu (( 
envenenamento », mas a cura em ordem à sua verdadeira grandeza. 

Isto depende primariamente da constituição do ser humano, que é composto de corpo e alma. 
O homem torna-se realmente ele mesmo, quando corpo e alma se encontram em íntima 
unidade; o desafio do eros pode considerar-se verdadeiramente superado, quando se consegue 
esta unificação. Se o homem aspira a ser  mente espírito e quer rejeitar a carne como uma 
herança apenas animalesca, então espífito e corpo pe.dem a sua dignidade. E se ele, por outro 
lado, renega o espírito e consequentemente considera a matéria, o corpo, como realidade 
exclusiva, perde igualmente a sua grandeza. 0,epicunsta Gassendi, gracejando, 
cumprimentava Descartes com a saudação: (( O Alma! ». E Descartes replicava dizendo: « 6 
Carne! ». Mas, neni o espírito ama sozinho, nem o corpo: é o homem, a pessoa, que ama 
como criatura unitária, de que fazem parte o CoFo e a alma. Somente quando ambos se 
fimdem numa unidade, é que o homem se torna plenamente ele próprio. Só 
deste modo é que o amor - o eros - pode amadurecer até a sua verdadeira grandeza. 



Hoje não é raro ouvir censurar o cristianismo do passado por ter sido adversário da 
corporeidade; a realidade é que sempre houve tendências neste sentido. Mas o modo de 
exaltar o corpo, a que assistimos hoje, é enganador. O eros degradado a puro (( sexo )) torna-se 
mercadoria, torna-se simplesmente uma (( coisa » que se pode comprar e vender; antes, o 
próprio homem toma-se mercadoria. Na realidade, para o homem, isto não constitui 
propriamente urna grande afirmação do seu corpo. Pelo contrário, agora considera o corpo e a 
sexualidade como a parte meramente material de si mesmo a usar e explorar com proveito. 
Uma parte, aliás, que ele não vê como um âmbito da sua liberdade, mas antes como algo que, 
a seu modo, procura tomar simultaneamente agradável e inócuo. Na verdade, encontramo-nos 
diante duma degradaçfio do corpo humano, que deixa de estar integrado no conjunto da 
liberdade da nossa existência, deixa de ser expressão viva da totalidade do nosso ser, 
acabando como que relegado para o campo puramente biológico. A aparente exaltação do 
corpo pode bem depressa converter-se em ódio à corporeidade. Ao contrário, a fé cristã 
sempre considerou o homem como um ser uni-dual, em que espírito e matéria se 
compenetram' mutuamente, experimentando ambos precisamente desta forma uma nova 
nobreza. Sim, o eros quer-nos elevar (( em êxtase )) para o Divino, conduzir-nos para além de 
nós próprios, mas por isso mesmo requer um caminho de ascese, renúncias, purificações e 
saneamentos. 

6. Concretamente, como se deve configurar este caminho de ascese e purificação? Como deve 
ser vivido o amor, para que se realize plenamente a sua promessa humana e divina? Uma 
primeira indicação importante, podemos encontrá-la no Cântico dos Cânticos, um dos livros 
do Antigo Testamento bem conhecido dos místicos. Segundo a interpretação hoje 
predominante, as poesias contidas neste livro são originalmente cânticos de amor, talvez 
previstos para uma festa israelita de núpcias, na qual deviam exaltar o amor conjugal. Neste 
contexto, é muito elucidativo o facto de, ao longo do livro, se encontrarem duas palavras 
distintas para designar o amor ». Primeiro, aparece a palavra (( dodim », um plural que 
exprime o amor ainda inseguro, numa situação de procura indeterminada. Depois, esta palavra 
é substituída por « ahabà », que, na versão grega do Antigo Testamento, é traduzida pelo 
termo de som semelhante (( agape », que se tornou, como vimos, o termo característico para a 
concepçiio bíblica do amor. Em contraposição ao amor indeterminado e ainda em fase de 
procura, este vocábulo exprime a experiência do amor que agora se torna verdadeiramente 
descoberta do outro, superando assim o carácter egoísta que antes claramente prevalecia. 
Agora o m o r  torna-se cuidado do outro e pelo outro. Já não se busca a si próprio, não busca a 
imersão no inebriamento da felicidade; procura, ao invés, O bem do amado: torna-se renúncia, 
está disposto ao sacrifício, antes procura-o. 

Faz parte da evolução do amor para níveis mais altos, para as suas íntimas purificações, que 
ele procure agora o carácter definitivo, e isto num duplo sentido: no sentido da exclusividade 
- 6 apenas esta única pessoa )) - e no sentido de ser para sempre ». O amor compreende a 
totalidade da existência em toda a sua dimensão, inclusive a temporal. Nem poderia ser de 
outro modo, porque a sua promessa visa O definitivo: O amor visa a eternidade. Sim, o amor é 
(( êxtase )); êxtase, não no sentido de um instante de inebriamento, mas como caminho, como 
êxodo permanente do eu fechado em si mesmo para a sua libertação no dom de si e, 
precisamente dessa forma, para o reencontro de si mesmo, mais ainda para a descoberta 'de 
Deus: (( Quem procurar salvaguardar a vida, perdê-la-á, e quem a perder, conservá-la-á )) (LC 

17,33) - disse Jesus; afirmação esta que se encontra nos Evangelhos com diversas variantes 
(cf. ~t 10~39;  16,25; Mc i ,  35; Lc 9,24; Jo 12,25). Assim descreve Jesus o seu caminho 
pessoal, que O conduz, através da cniz, à ressurreição: O caminho do @ão de trigo que cai na 
tena e morre e assim\dá muito fruto. Partindo do centro do seu sacrificio pessoal e do amor 



que aí alcança a sua plenitude, Ele, com tais palavras, descreve tambkm a essência do amor e 
da existência humana em geral. 

7. Inicialmente mais filosóficas, as nossas reflexões sobre a essência do amor conduziram-nos 
agora, pela sua dinâmica interior, a fé bíblica. Ao princípio, colocou-se o problema de saber 
se os vários, ou melhor opostos, significados da palavra amor subentenderiam no fundo uma 
certa unidade entre eles ou se deveriam ficar desligados um ao lado do outro. Mas, acima de 
tudo, surgiu a questão seguinte: se a mensagem sobre o amor, que nos é anunciada pela Bíblia 
e pela Tradição da Igreja, teria algo a ver com a experiência humana comum do amor ou se, 
pelo contrário, se opusesse a ela. A este respeito, fomos dar com duas palavras fundamentais: 
eros como termo para significar o amor « mundano e agape como expressão do amor 
fundado sobre a fé e por ela plasmado. As duas concepções aparecem frequentemente 
contrapostas como amor (( ascendente » e amor (( descendente ». Existem outras classificações 
afins como, por exemplo, a distinção entre amor possessivo e amor oblativo (amor 
concupiscenti~ - amor benevolenti~), a qual, as vezes, se acrescenta ainda o amor que 
procura o próprio interesse. 

No debate filosófico e teológico, estas distinções foram muitas vezes radicalizadas até ao 
ponto de as colocar em contraposição: tipicamente cristão seria o amor descendente, oblativo, 
ou seja, a agape; ao invés, a cultura não cristã, especialmente a grega, caracterizar-se-ia pelo 
amor ascendente, ambicioso e possessivo, ou seja, pelo eros. Se se quisesse levar ao extremo 
esta antítese, a essência do cristianismo terminaria desarticulada das relações básicas e vitais 
da existência humana e constituiria um mundo independente, considerado talvez admirável, 
mas decididamente separado do conjunto da existência humana. Na realidade, eros e agape - 
amor ascendente e amor descendente - nunca se deixam separar completamente um do 
outro. Quanto mais os dois encontrarem a justa unidade, embora em distintas dimensties, na 
única realidade do amor, tanto mais se realiza a verdadeira natureza do amor em geral. 
Embora o eros seja inicialmente sobretudo ambicioso, ascendente - fascinação pela grande 
promessa de felicidade - depois, à medida que se aproxima do outro, far-se-á cada vez 
menos perguntas sobre si próprio, procurará sempre mais a felicidade do outro, preocupar-se- 
á cada vez mais dele, doar-se-á e desejará (( existir para )) O outro. Assim se insere nele o 
momento da agape; caso contrário, o eros decai e perde mesmo a sua própria natureza. Por 
outro lado, o homem também não pode viver exclusivamente no amor oblativo, descendente. 
Não pode limitar-se sempre a dar, deve também receber. Quem quer dar amor, deve ele 
mesmo recebê-lo em dom. Certamente, o homem pode - como nos diz o Senhor - tomar-se 
uma fonte donde correm rios de água viva (cf. Jo 7,37-38); mas, para se tomar semelhante 
fonte, deve ele mesmo beber incessantemente da fonte primeira e originária que é Jesus 
Cristo, de cujo coração trespassado brota o amor de Deus (cf. JO 19~34) .  

Os Padres viram simbolizada de várias maneiras, na narração da escada de Jacob, esta 
conexão indivisível entre subida e descida, entre o eros que procura Deus e a agape que 
transmite o dom recebido. Naquele texto bíblico refere-se que o patriarca Jacob num sonho 
viu, assente na pedra que lhe servia de travesseiro, uma escada que chegava até ao céu, pela 
qual subiam e desciam os anjos de Deus (cf. Gn 28,12; JO 1,51). Particularmente interepnte 
é ,a interpretação que dá o Papa Gregório Magno desta visão, na sua Regra pastoral. O bom 
pastor - diz ele - deve estar radicado na contemplação. De facto, só assim lhe será possível 
acolher de tal modo no seu íntimo as necessidades dos outros, que estas se tomem suas: (( per 
pietati; vi,vcera in se infirmitatem creterorum hanrfrat )). heste contexto, São Gregório 
alude a são Paulo que foi arrebatado para as alturas ate aos maiores mistérios de Deus e 
precisamente desta forma, quando desce, é capaz de fazer-se tudo para todos (cf. 2 Cor 12,2- 



4; 1 Cor 9,22). Além disso, indica o exemplo de Moisés que repetidamente entra na tenda 
sagrada, permanecendo em diálogo com Deus para poder assim, a partir de Deus, estar à 
disposição do seu povo. (( Dentro [da tenda] arrebatado até às alturas mediante a 
contemplação, fora [da tenda] deixa-se encalçar pelo peso dos que sofrem: Intus in 
contemplationem rapitur, foris infirmantium negotiis urgetur ». a 
8. Encontramos, assim, urna primeira resposta, ainda bastante genérica, para as duas questões 
atrás expostas: no fundo, o amor )) é uma única realidade, embora com distintas dimensões; 
caso a caso, pode uma ou outra dimensão sobressair mais. Mas, quando as duas dimensões se 
separam completamente uma da outra, surge uma caricatura ou, de qualquer modo, uma 
forma redutiva do amor. E vimos sinteticamente também que a fé bíblica não constrói um 
mundo paralelo ou um mundo contraposto aquele fenómeno humano originário que é o amor, 
mas aceita o homem por inteiro intervindo na sua busca de amor para purificá-la, 
desvendando-lhe ao mesmo tempo novas dimensões. Esta novidade da fé bíblica manifesta-se 
sobretudo em dois pontos que merecem ser sublinhados: a imagem de Deus e a imagem do 
homem. 

A novidade da fé btblica 

9. Antes de mais nada, temos a nova imagem de Deus. Nas culturas que circundam o mundo 
da Bíblia, a imagem de deus e dos deuses permanece, tudo somado, pouco clara e em si 
mesma contraditória. No itinerário da fé bíblica, ao invés, vai-se tornando cada vez mais claro 
e unívoco aquilo que a oração fundamental de Israel, o Shema, resume nestas palavras: « 
Escuta, 6 Israel! O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor! )) (Dt 6,4). Existe um único Deus, 
que é o Criador do céu e da terra, e por isso é também o Deus de todos os homens. Dois factos 
se singularizam neste esclarecimento: que verdadeiramente todos os outros deuses não são 
Deus e que toda a realidade onde vivemos se deve a Deus, é criada por Ele. Certamente a 
ideia de uma criação existe também alhures, mas só aqui aparece perfeitamente claro que não 
um deus qualquer, mas o único Deus verdadeiro, Ele mesmo, é o autor de toda a realidade; 
esta provém da força da sua Palavra criadora. Isto significa que esta sua criatura Lhe é 
querida, precisamente porque foi desejada por Ele mesmo, foi « feita )) por Ele. E assim 
aparece agora o segundo elemento importante: este Deus ama O homem. A força divina que 
Aristóteles, no auge da filosofia grega, procurou individuar mediante a reflexão, é certamente 
para cada ser objecto do desejo e do amor - como realidade amada esta divindade move o 
mundo 1_[ -, mas ela mesma não necessita de nada e não ama, é somente amada. Ao 
contrário, o único Deus em que Israel crê, ama pessoalmente. Além disso, o seu amor é um 
amor de eleição: entre todos os povos, Ele escolhe Israel e ama-o - mas com a finalidade de 
curar, precisamente deste modo, a humanidade inteira. Ele ama, e este seu amor pode ser 
qualificado sem dúvida como eros, que no entanto é totalmente agape também. J7J 

Sobretudo os profetas Oseias e Ezequiel descreveram esta paixão de Deus pelo seu povo, com 
arrojadas imagens eróticas. A relação de Deus com Isrilel é ilustrada através das metáforas do 
noivado e do matrimónio; consequentemente, a idolatria é adultério e prostituição. Assim, se 
alude concretamente - como vimos - aos cultos da fertilidade com o seu abuso do eros, 
mgs ao mesmo tempo 6 descrita tamb6m a relaçgo de fidelidade entre Israel e o seu Deus. A 
história de amor de Deus com Israel consiste, na sua profundidade, no facto de que Ele dá a 
Torah, isto é, abre os olhos a Israel sobre / verdadeira natureza do homem e indica-lhe a 
estrada do verdadeiro humanismo. Por seu lado, o homem, vivendo na fidelidade ao único 
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Deus, sente-se a si próprio como aquele que 6 amado por Deus e descobre a alegria na 
verdade, na justiça - a alegria em Deus que Se torna a sua felicidade essencial: Quem terei 



eu nos céus? Além de Vós, nada mais anseio sobre a terra (...). O meu bem é estar perto de 
Deus » (Sal 73/72,25.28). 

10. O eros de Deus pelo homem - como dissemos - é ao mesmo tempo totalmente agape. 
E não s6 porque é dado de maneira totalmente gratuita, sem mérito algum precedente, mas 
também porque é amor que perdoa. Sobretudo Oseias mostra-nos a dimensão da agape no 
amor de Deus pelo homem, que supera largamente o aspecto da gratuidade. Israel cometeu « 
adultério », rompeu a Aliança; Deus deveria julgá-lo e repudiá-lo. Mas precisamente aqui se 
revela que Deus é Deus, e não homem: (( Como te abandonarei, 6 Efiaim? Entregar-te-ei, 6 
Israel? O meu coração dá voltas dentro de mim, comove-se a minha compaixão. Não 
desafogarei o furor da minha cólera, não destruirei Efiaim; porque sou Deus e não um 
homem, sou Santo no meio de ti » (Os 11,8-9). O amor apaixonado de Deus pelo seu povo - 
pelo homem - é ao mesmo tempo um amor que perdoa. E é tão grande, que chega a virar 
Deus contra Si próprio, o seu amor contra a sua justiça. Nisto, o cristão vê já esboçar-se 
veladamente o mistério da Cruz: Deus ama tanto o homem que, tendo-Se feito Ele próprio 
homem, segue-o até à morte e, deste modo, reconcilia justiça e amor. 

O aspecto filosófico e histórico-religioso saliente nesta visão da Bíblia é o facto de, por um 
lado, nos encontrarmos diante de uma imagem estritamente metafisica de Deus: Deus é 
absolutamente a fonte originária de todo o ser; mas este princípio criador de todas as coisas - 
o Logos, a razão primordial - é, ao mesmo tempo, um amante com toda a paixão de um 
verdadeiro amor. Deste modo, o eros é enobrecido ao máximo, más simultaneamente tão 
purificado que se funde com a agape. Daqui podemos compreender por que a recepção do 
Cântico dos Cântico~: no cânone da Sagrada Escritura tenha sido bem cedo explicada no 
sentido de que aqueles cânticos de amor, no fundo, descreviam a relação de Deus com o 
homem e do homem com Deus. E, assim, o referido livro tornou-se, tanto na literatura cristã 
como na judaica, uma fonte de conhecimento e de experiência mística em que se exprime a 
essência da fé biblica: na verdade, existe uma unificação do homem com Deus - o sonho 
originário do homem -, mas esta unificação não é confundir-se, um afundar no oceano 
anónimo do Divino; é unidade que cria amor, na qual ambos - Deus e o homem - 
permanecem eles mesmos mas tornando-se plenamente uma coisa ~ 6 :  (( Aquele, porém, que se 
une ao Senhor constitui, com Ele, um só espírito » - diz São Paulo (I Cor 6, 17). 

1 1. Como vimos, a primeira novidade da fé biblica consiste na imagem de Deus; a segunda, 
essencialmente ligada a ela, encontramo-la na imagem do homem. A narração biblica da 
criação fala da solidão do primeiro homem, Adão, querendo Deus pôr a seu lado um auxílio. 
Dentre todas as criaturas, nenhuma pôde ser para O homem aquela ajuda de que necessita, 
apesar de ter dado um nome a todos os animais selvagens e a todas as aves, integrando-os 
assim no contexto da sua vida. Então, de uma costela do homem, Deus plasma a mulher. 
Agora Adão encontra a ajuda de que necessita: (( Esta é, realmente, osso dos meus ossos e 
carne da minha carne » (Gn 2,23). Na base desta narração, é possível entrever concepções 
semelhantes às que aparecem, por exemplo, no mito referido por Platão, segundo o qual o 
homem originariamente era esférico, porque completo em si mesmo e auto-suficiente. Mas, 
como pmição pela sua soberba, foi dividido ao meio por Zeus, de tal modo que agora sempre 
anseia pela outra sua metade e caminha para ela a fim de reencontrar a sua globalidade. Na 
narração biblica, não se fala de punição; porém, a ideia de que o homem de algum modo 
esteja incompleto, constitutivarnente a caminho a fim de encontrar no outro a parte que falta 
para a sua totalidade, isto é, a ideia de que, s6 na comunhão com o outro sexo, possa tornar-se 

completo )), está sem dúvida presente. E, deste modo, a narração bíblica conclui com uma 
\ 
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profecia sobre Adão: « Por este motivo, o homem deixará o pai e a mãe para se unir a sua 
mulher; e os dois sergo uma s6 carne )) (Gn 2,24). 

Aqui há dois aspectos importantes: primeiro, o eros está de certo modo enraizado na própria 
natureza do homem; Adão anda à procura e « deixa o pai e a mãe » para encontrar a mulher; 
só no seu conjunto é que representam a totalidade humana, tornam-se (( uma só carne ». Não 
menos importante é o segundo aspecto: numa orientação baseada na criação, o eros impele o 
homem ao matrimónio, a uma ligação caracterizada pela unicidade e para sempre; deste 
modo, e somente assim, é que se realiza a sua finalidade intima. A imagem do Deus 
monoteista corresponde o matrimónio monogâmico. O matrimónio baseado num amor 
exclusivo e definitivo torna-se o ícone do relacionamento de Deus com o seu povo e, vice- 
versa, o modo de Deus amar toma-se a medida do amor humano. Esta estreita ligaçiio entre 
eros e matrimónio na Bíblia quase não encontra paralelos literários fora da mesma. 

Jesus Cristo - o amor encarnado de Deus 

12. Apesar de termos falado até agora prevalentemente do Antigo Testamento, já se deixou 
clara a íntima compenetração dos dois Testamentos como única Escritura da fé cristã. A 
verdadeira novidade do Novo Testamento não reside em novas ideias, mas na própria figura 
de Cristo, que dá carne e sangue aos conceitos - um incrível realismo. Já no Antigo 
Testamento a novidade bíblica não consistia simplesmente em noções abstratas, mas na acção 
imprevisível e, de certa forma, inaudita de Deus. Esta acção de Deus ganha agora a sua forma 
dramática devido ao facto de que, em Jesus Cristo, o próprio Deus vai atrás da « ovelha 
perdida », a humanidade sofredora e transviada. Quando Jesus fala, nas suas parábolas, do 
pastor que vai atrás da ovelha perdida, da mulher que procura a dracma, do pai que sai ao 
encontro do filho pródigo e o abraça, não se trata apenas de palavras, mas constituem a 
explicação do seu próprio ser e agir. Na sua morte de CW, cumpre-se aquele virar-se de Deus 
contra Si próprio, com o qual Ele Se entrega para levantar o homem e salvá-lo - o amor na 
sua forma mais radical. O olhar fixo no lado trespassado de Cristo, de que fala João (cf. 19, 
37), compreende o que serviu de ponto de partida a esta Carta Enciclica: « Deus é amor )) (I 
Jo 4, 8). É lá que esta verdade pode ser contemplada. E começando de lá, pretende-se agora 
definir em que consiste o amor. A partir daquele olhar, o ~ i s t ã o  encontra o caminho do seu 
viver e amar. 

13. Jesus deu a este acto de oferta uma presença duradoura através da instituição da Eucaristia 
durante a Última Ceia. Antecipa a sua morte e ressurreição entregando-se já naquela hora aos 
seus discípulos, no pão e no vinho, a Si próprio, ao seu corpo e sangue como novo maná (cf. 
Jo 6,3 1-33). Se o mundo antigo tinha sonhado que, no fundo, o verdadeiro alimento do 
homem - aquilo de que este vive enquanto homem - era o Logos, a sabedoria eterna, agora 
este Logos tornou-se verdadeiramente alimento para 116s - como amor. A Eucaristia arrasta- 
nos no acta oblativo de Jesus. Não é só de modo estático que recebemos o Logos encarnado, 
mas ficamos envolvidos na dinâmica da sua doação. A imagem do matrimónio entre Deus e 
Israel torna-se realidade de um modo anteriormente inconcebível: o que era um estar na 
presenp de Deus torna-se agora, através da participação na doação de Jesus, comunhão no 
seu corpo e sangue, toma-se união. A « mística » do Sacramento, que se funda no 

de Deus cté nós, é de um alcance muito diverso e conduz muito mais alto do que 
qualquer mística elevação do homem poderia realizar. , 
14. Temos agora de prestar atenção a outro aspecto: a « mística » do Sacramento tem um 
carácter social, porque, na comunhão sacramental, eu fico unido ao Senhor como todos 0s 



demais comungantes: (( Uma vez que há um s6 pão, n6s, embora sendo muitos, formamos um 
só corpo, porque todos participamos do mesmo pão - diz São Paulo ( I  Cor 10, 17). A 
união com Cristo é, ao mesmo tempo, união com todos os outros aos quais Ele Se entrega. Eu 
não posso ter Cristo só para mim; posso pertencer-lhe somente unido a todos aqueles que se 
tornaram ou tornarão Seus. A comunhão tira-me para fora de mim mesmo projectando-me 
para Ele e, deste modo, também para a união com todos os cristãos. Tornamo-nos (( um só 
corpo », fundidos todos numa única existência. O amor a Deus e o amor ao próximo estão 
agora verdadeiramente juntos: o Deus encarnado atrai-nos todos a Si. Assim se compreende 
por que o termo agape se tenha tornado também um nome da Eucaristia: nesta a agape de 
Deus vem corporalmente a nós, para continuar a sua acção em nós e através de nós. S6 a 
partir desta fundamentação cristológico-sacramental é que se pode entender correctamente o 
ensinamento de Jesus sobre o amor. A passagem que Ele faz realizar da Lei e dos Profetas ao 
duplo mandamento do amor a Deus e ao próximo, a derivação de toda a vida de fé da 
centralidade deste preceito não é uma simples moral que possa, depois, subsistir 
autonomamente ao lado da fé em Cristo e da sua re-actualização no Sacramento:.fé, culto e 
ethos compenetram-se mutuamente como uma única realidade que se configura no encontro 
com a agape de Deus. Aqui, a habitual contraposição entre culto e ética simplesmente 
desaparece. No próprio « culto », na comunhão eucarística, esth contido o ser amado e o amar, 
por sua vez, os outros. Uma Eucaristia que não se traduza em amor concretamente vivido, é 
em si mesma fragmentária. Por outro lado - como adiante havemos de considerar de modo 
mais detalhado - o mandamento )) do amor só se torna possível porque não é mera 
exigência: o amor pode ser <( mandado », porque antes nos é dado. 

15. É a partir deste princípio que devem ser entendidas também as grandes partibolas de Jesus. 
O rico avarento (cf. Lc 16,19-3 1) implora, do lugar do suplício, que os seus irmãos sejam 
informados sobre o que acontece a quem levianamente ignorou o pobre que passava 
necessidade. Jesus recolhe, por assim dizer, aquele grito de socorro e repete-o para nos 
acautelar e reconduzir ao bom caminho. A parábola do bom Sarnaritano (cf. Lc 10,25-37) 
leva a dois esclarecimentos importantes. Enquanto o conceito de « próximo », até então, se 
referia essencialmente aos concidadãos e aos estrangeiros que se tinham estabelecido na terra 
de Israel, ou seja, a comunidade solidária de um país e de um povo, agora este limite é 
abolido. Qualquer um que necessite de mim e eu possa ajudá-lo, é o meu próximo. O conceito 
de próximo fica universalizado, sem deixar todavia de ser concreto. Apesar da sua extensão a 
todos os homens, não se reduz 21 expressão de um amor genérico e abstracto, em si mesmo 
pouco comprometedor, mas requer o meu empenho prático aqui e agora. Continua a ser tarefa 
da Igreja interpretar .sempre de novo esta ligação entre distante e próximo na vida prática dos 
seus membros. É preciso, enfim, recordar de modo particular a grande pariibola do Juizo final 
(cf. Mt 25,3 1-46), onde o amor se torna o critério para a decisão definitiva sobre o valor ou a 
inutilidade duma vida humana. Jesus identifica-se com 0s necessitados: famintos, sedentos, 
forasteiros, nus, enfermas, encarcerados. <( Sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos 
mais pequeninos, a Mim mesmo o fizestes » (Mt 25,40). Amor a Deus e amor ao próximo 
fundem-se num todo: no mais pequenino, encontramos 0 próprio Jesus e, em Jesus, 
encontramos Deus. 

Amor a Deus e amor ao próximo 

16. Depois de temos reflectido sobre a essência do amor e o seu significado na fé bíblica, 
I 

resta uma dupla pergunta a propósito do nosso comportamento. A primeira: é realmente 
possível amar a Deus, mesmo sem O ver? E a outra: o amor pode ser mandado? Contra o 
duplo mandamento do amor, existe uma dupla objecção que se faz sentir nestas perguntas: 



ninguém jamais viu a Deus - como poderemos amá-Lo? Mais: o amor não pode ser 
mandado; é, em definitivo, um sentimento que pode existir ou não, mas não pode ser criado 
pela vontade. A Escritura parece dar o seu aval A primeira objecção, quando afirma: (( Se 
alguém disser: "Eu amo a Deus", mas odiar a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a 
seu irmão ao qual vê, como pode amar a Deus, que não vê? » ( I  Jo 4,20). Este texto, porém, 
não exclui de modo algum o amor de Deus como algo impossível; pelo contrário, em todo o 
contexto da I Carta de João agora citada, tal amor é explicitamente requerido. Nela se destaca 
o nexo indivisível entre o amor a Deus e o amor ao próximo: um exige tão estreitamente o 
outro que a afirmação do amor a Deus se torna uma mentira, se o homem se fechar ao 
próximo ou, inclusive, o odiar. O citado versiculo joanino deve, antes, ser interpretado no 
sentido de que o amor ao próximo é uma estrada para encontrar também a Deus, e que o 
fechar os olhos diante do próximo torna cegos também diante de Deus. 

17. Com efeito, ninguém jamais viu a Deus tal como Ele é em Si mesmo. E, contudo, Deus 
não nos é totalmente invisível, não se deixou ficar pura e simplesmente inacessível a 116s. 
Deus amou-nos primeiro - diz a Carta de João citada (cf. 4,lO) - e este amor de Deus 
apareceu no meio de nós, fez-se visível quando Ele (( enviou o seu Filho unigénito ao mundo, 
para que, por Ele, vivamos )) (1 Jo 4,9). Deus fez-Se visível: em Jesus, podemos ver o Pai (cf. 
Jo 14,9). Existe, com efeito, uma múltipla visibilidade de Deus. Na história de amor que a 
Bíblia nos narra, Ele vem ao nosso encontro, procura conquistar-nos - até A Última Ceia, até 
ao Coração trespassado na cruz, até as aparições do Ressuscitado e às grandes obras pelas 
quais Ele, através da acção dos Apóstolos, guiou o caminho tia Igreja nascente. Também na 
sucessiva história da Igreja, o Senhor não esteve ausente: incessantemente vem ao nosso 
encontro, através de homens nos quais Ele Se revela; através da sua Palavra, nos Sacramentos, 
especialmente na Eucaristia. Na liturgia da Igreja, na sua oração, na comunidade viva dos 
crentes, nós experimentamos o amor de Deus, sentimos a sua presença e aprendemos deste 
modo também a reconhecê-la na nossa vida quotidiana. Ele amou-nos primeiro, e continua a 
ser o primeiro a amar-nos; por isso, também nós podemos responder com o amor. Deus não 
nos ordena um sentimento que não possamos suscitar em nós próprios. Ele ama-nos, faz-nos 
ver e experimentar o seu amor, e desta « antecipação )) de Deus pode, como resposta, 
despontar também em nós o amor. 

No desenrolar deste encontro, revela-se com clareza que O amor não é apenas um sentimento. 
Os sentimentos vão e vêm. O sentimento pode ser uma maravilhosa centelha inicial, mas não 
é a totalidade do amor. Ao início, falámos do processo das purificações e amadurecimentos, 
pelos quais o eros se torna plenamente ele mesmo, se torna amor no significado cabal da 
palavra. É próprio da maturidade do amor abranger todas as potencialidades do homem e 
incluir, por assim dizer, o homem na sua totalidade. O encontro com as manifestações visíveis 
do amor de Deus pode suscitar em nós o sentimento da alegria, que nasce da experiência de 
ser amados. Tal encontro, porém, chama em causa também a nossa vontade e o nosso 
intelecto. O reconhecimento do Deus vivo é um caminho para o amor, e o sim da nossa 
vontade a &Ele une intelecto, vontade e sentimento no acto globalizante do amor. Mas isto é 
um processo que permanece continuamente em caminho: o amor nunca está « concluído e 
completado; transforma-se ao longo da vida, amadurece e, por isso mesmo, permanece fiel a 
si próprio. Idem velle atque idem nolle r91 - querer a mesma coisa e rejeitar a mesma coisa é, 
segundo os antigos, o autêntico conteúdo do amor: um tornar-se semelhante ao outro, que leva 
à união do queryr e do pensar. A história do amor entre Deus e o homem consiste 
precisamente no facto de que esta comunhão de vontade cresce em comunhão de pensamento 
e de sentimento e, assim, o nosso querer e a vontade de Deus coincidem cada vez mais: a 
vontade de, Deus deixa de ser para mim uma vontade estranha queme impõem de fora os 



mandamentos, mas é a minha própria vontade, baseada na experiência de que realmente Deus 
é mais íntimo a mim mesmo de quanto o seja eu próprio. r101 Cresce então o abandono em 
Deus, e Deus torna-Se a nossa alegria (cf. Sal 73/72,23-28). 

18. Revela-se, assim, como possível o amor ao próximo no sentido enunciado por Jesus, na 
Bíblia. Consiste precisamente no facto de que eu amo, em Deus e com Deus, a pessoa que não 
me agrada ou que nem conheço sequer. Isto só é ~ossível realizar-se a partir do encontro 
íntimo com Deus, um encontro que se tornou comunhão de vontade, chegando mesmo a tocar 
o sentimento. Então aprendo a ver aquela pessoa já não somente com os meus olhos e 
sentimentos, mas segundo a perspectiva de Jesus Cristo. O seu amigo é meu amigo. Para além 
do aspecto exterior do outro, dou-me conta da sua expectativa interior de um gesto de amor, 
de atenção, que eu não lhe faço chegar somente através das organizações que disso se 
ocupam, aceitando-o talvez por necessidade política. Eu vejo com os olhos de Cristo e posso 
dar ao outro muito mais do que as coisas externamente necessárias: posso dar-lhe o olhar de 
amor de que ele precisa. Aqui se vê a interacção que é necessária entre o amor a Deus e o 
amor ao próximo, de que fala com tanta insistência a I Carta de João. Se na minha vida falta 
totalmente o contacto com Deus, posso ver no outro sempre e apenas o outro e não consigo 
reconhecer nele a imagem divina. Mas, se na minha vida negligencio completamente a 
atenção ao outro, importando-me apenas com ser « piedoso » e cumprir os meus « deveres 
religiosos », então definha também a relação com Deus. Neste caso, trata-se duma relação (( 
correcta », mas sem amor. Só a minha disponibilidade para ir ao encontro do próximo e 
demonstrar-lhe amor é que me torna sensível também diante de Deus. Só o serviço ao 
próximo é que abre os meus olhos para aquilo que Deus faz por mim e para o modo como Ele 
me ama. Os Santos I pensemos, por exemplo, na Beata Teresa de Calcutá - hauriram a sua 
capacidade de amar o próximo, de modo sempre renovado, do seu encontro com o Senhor 
eucarístico e, vice-versa, este encontro ganhou o seu realismo e profundidade precisamente no 
serviço deles aos outros. Amor a Deus e amor ao próximo são inseparáveis, constituem um 
único mandamento. Mas, ambos vivem do amor preveniente com que Deus nos amou 
primeiro. Deste modo, já não se trata de um « mandamento » que do exterior nos impõe o 
impossível, mas de uma experiência do amor proporcionada do interior, um amor que, por sua 
natureza, deve ser ulteriormente comunicado aos outros. O amor cresce através do amor. O 
amor é « divino », porque vem de Deus e nos une a Deus, e, através deste processo unificador, 
transforma-nos em um Nós, que supera as nossas divisões e nos faz ser um só, até que, no 
fim, Deus seja « tudo em todos » (1 Cor 15,28). 

I1 PARTE 

CANTAS - A PRÁTICA DO AMOR 
PELA IGREJA 

ENQUANTO COMUNIDADE DE AMOR » 

A caridade da Igreja como manifestação do amor trinitário 

19. « Se vês a caridade, v2;s a Trindade » - escrevia Santo Agostinho. r111 Ao longo das 
reflexões anteriores, pudemos fixar O nosso olhar no Trespassado (cf. Jo 19,37; Zc 12, to), 
reconhecendo o desígnio do Pai que, movido pelo amor (cf. Jo 3, 16), enviou o Filho 
unigénito ao mundo para redimir o homem. Quando morreu na cruz, Jesus - como indica o 
evangelista - « entregou o Espírito » (cf. Jo 19,30), prelúdio daquele dom do Espírito Santo 
que Ele havia de realizar depois da ressurreição (cf. JO 20,22). Desde modo, se actuaria a 
promessa dos « rios de água viva » que, graças à efusão do Espírito, haviam de emanar do 



coraçiío dos crentes (cf. Jo 7,38-39). De facto, o Espírito é aquela força interior que 
harmoniza seus corações com o coração de Cristo e leva-os a amar os irmãos como Ele os 
amou, quando Se inclinou para lavar os pés dos discípulos (cf. Jo 13, 1 - 13) e sobretudo 
quando deu a sua vida por todos (cf. Jo 13, 1 ; 15, 13). 

O Espírito é também força que transforma o coração da comunidade eclesial, para ser, no 
mundo, testemunha do amor do Pai, que quer fazer da humanidade uma única família, em seu 
Filho. Toda a actividade da Igreja é manifestação dum amor que procura o bem integral do 
homem: procura a sua evangelização por meio da Palavra e dos Sacramentos, 
empreendimento este muitas vezes heróico nas suas realizações históricas; e procura a sua 
promoção nos vários âmbitos da vida e da actividade humana. Portanto, C amor o serviço que 
a Igreja exerce para acorrer constantemente aos sofrimentos e às necessidades, mesmo 
materiais, dos homens. É sobre este aspecto, sobre este serviço da caridade, que desejo deter- 
me nesta segunda parte da Encíclica. 

A caridade como dever da Igreja 

20. O amor do próximo, radicado no amor de Deus, é um dever antes de mais para cada um 
dos fiéis, mas é-o também para a comunidade eclesial inteira, e isto a todos os seus níveis: 
desde a comunidade local passando pela Igreja particular até à Igreja universal na sua 
globalidade. A Igreja também enquanto comunidade deve praticar o amor. Consequência disto 
é que o amor tem necessidade também de organização enquanto pressupostó para um serviço 
comunitário ordenado. A consciência de tal dever teve relevância constitutiva na Igreja desde 
os seus inícios: « Todos os crentes viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam 
terras e outros bens e distribuíam o dinheiro por todos de acordo com as necessidades de cada 
um » (Act 2,44-45). Lucas conta-nos isto no quadro duma espécie de definição da Igreja, 
entre cujos elementos constitutivos enumera a adesão ao (( ensino dos Apóstolos », a 
comunhão » (koinonia), à « fracção do pão » e As orações )) (cf. Act 2,42). O elemento da (( 
comunhão » (koinonia), que aqui ao início não é especificado, aparece depois concretizado 
nos versículos anteriormente citados: consiste precisamente no facto de os crentes terem tudo 
em comum, pelo que, no seu meio, já não subsiste a diferença entre ricos e pobres (cf. 
também Act 4, 32-37). Com o crescimento da Igreja, esta forma radical de comunhão material 
- verdade se diga - não pôde ser mantida. Mas o núcleo essencial ficou: no seio da 
comunidade dos crentes não deve haver uma forma de pobreza tal que sejam negados a 
alguém os bens necessários para uma vida condigna. 

2 1. Um passo decisivo na dificil busca de soluções para realizar este princípio eclesial 
fundamental toma-se patente naquela escolha de sete homens que foi o início do oficio 
diaconal (cf. Act 6, 5-6). De facto, na Igreja primitiva tinha-se gerado, na distribuição 
quotidiana as viúvas, uma disparidade entre a parte de língua hebraica e a de língua grega. Os 
Apóstolos, a quem estavam confiados antes de mais a oração » (Eucaristia e Liturgia) e o « 
serviço da Palavra », sentiram-se excessivamente carregados pelo « serviço das mesas »; 
decidiram, por isso, reservar para eles o ministério principal e criar para a outra mansão, 
tambérr, ela necessária na Igreja, um organismo de sete pessoas. Mas este grupo não devia 
realizar um serviço meramente técnico de distribuição: deviam ser homens (( cheios do * 
Espírito Santo e de sabedoria » (cf. Act 6, 1-6). Quer dizer que o serviço social que tinham de 
cumprir era concreto sem dúvida alguma, mas ao mesmo tempo era também um serviço 
espiritual; tratava-se, na verdade, de um oficio verdadeiramente espiritual, que realizava um 
dever essencial da Igreja, o do m r  bem ordenado ao próximo. Com a formação deste 
organismo dos Sete, a (( diaconia » - O serviço do amor ao próximo exercido , 



comunitariamente e de modo ordenado - ficara instaurada na estrutura fundamental da 
própria Igreja. 

22. Com o passar dos anos e a progressiva difusão da Igreja, a prática da caridade confirmou- 
se como um dos seus âmbitos essenciais, juntamente com a administração dos Sacramentos e 
o anúncio da Palavra: praticar o amor para com as viúvas e os órfios, os presos, os doentes e 
necessitados de qualquer género pertence tanto à sua essência como o serviço dos 
Sacramentos e o anúncio do Evangelho. A Igreja não pode descurar o serviço da caridade, tal 
como não pode negligenciar os Sacramentos nem a Palavra. Para o demonstrar, bastam alguns 
exemplos. O mártir Justino (t por 155), no contexto da celebração dominical dos cristãos, 
descreve também a sua actividade caritativa relacionada com a Eucaristia enquanto tal. As 
pessoas abastadas fazem a sua oferta na medida das suas possibilidades, cada uma o que quer; 
o Bispo serve-se disso para sustentar os órfãos, as viúvas e aqueles que por doença ou outros 
motivos passam necessidade, e também os presos e os forasteiros. [121 O grande escritor 
cristão Tertuliano (t depois de 220) conta como a solicitude dos cristãos pelos necessitados de 
qualquer género suscitava a admiração dos pagãos. E, quando InBcio de Antioquia (t por 
1 17) designa a Igreja de Roma como aquela que (( preside à caridade (agape) », r141 pode-se 
supor que ele quisesse, com tal definição, exprimir de qualquer modo também a sua 
actividade caritativa concreta. 

23. Neste contexto, pode revelar-se útil uma referência às estruturas jurídicas primitivas que 
tinham a ver com o serviço da caridade na Igreja. A meados do século IV ganha forma no 
Egipto a chamada « diaconia », que é, nos diversos mosteiros, a instituição responsável pelo 
conjunto das actividades assistenciais, pelo serviço precisamente da caridade. A partir destes 
inícios, desenvolve-se até ao século VI no Egipto uma corporação com plena capacidade 
jurídica, à qual as autoridades civis confiam mesmo uma parte do trigo para a distribuição 
pública. No Egipto, não só cada mosteiro mas também cada diocese acabou por ter a sua 
diaconia - uma instituição que se expande depois quer no Oriente quer no Ocidente. O Papa 
Gregório Magno ( t  604) fala da diaconia de Nápoles. Relativamente a Roma, as diaconias 
são documentadas a partir dos séculos VI1 e VIII; mas naturalmente já antes, e logo desde os 
primórdios, a actividade assistencial aos pobres e doentes, segundo os princípios da vida 
cristã expostos nos Actos dos Apóstolos, era parte essencial da Igreja de Roma. Este dever 
encontra uma sua viva expressão na figura do diácono Lourenço (i. 258). A dramática 
descrição do seu martírio era já conhecida por Santo Ambrósio (t 397) e, no seu núcleo, 
mostra-nos seguramente a figura autêntica do Santo. Após a prisão dos seus irmãos na fé e do 
Papa, a ele, como responsável pelo cuidado dos pobres de Roma, fora concedido mais algum 
tempo de liberdade, para recolher os tesouros da Igreja e entregá-los às autoridades civis. 
Lourenço distribuiu o dinheiro disponível pelos pobres e, depois, apresentou estes às 
autoridades como sendo o verdadeiro tesouro da Igreja. r151 Independentemente da 
credibilidade histórica que se queira atribuir a tais particulares, Lourenço ficou presente na 
memória da Igreja como grande expoente da caridade eclesial. 

24. Uma alusão merece a figura do imperador Juh.110 o Apóstata ( t  363), porque demonstra 
uma vez mais quão essencial era para a Igreja dos primeiros séculos a caridade organizada e 
praticada. Criança de seis anos, Juliano assistira ao assassínio de seu pai, de seu irmão e ' 
doutros familiares pelas guardas do palácio imperial; esta brutalidade atribuiu-a ele - com 
razao ou sem ela - ao imperador Consthcio, que se fazia passar por um grande cristão. Em 
consequêiCia disso, a fé cristã acabou desacreditada a seus olhos uma vez por todas. Feito 
imperador, decide restaurar o paganismo, a antiga religião romana, mas ao mesmo tempo 
reformá-lo para se tomar realmente a força propulsora do império. Para isso, inspirou-se 



largamente no cristianismo. Instaurou uma hierarquia de metropolitas e sacerdotes. Estes 
deviam promover o amor a Deus e ao próximo. Numa das suas cartas, [161 escrevera que o 
único aspecto do cristianismo que o maravilhava era a actividade caritativa da Igreja. Por isso, 
considerou determinante para o seu novo paganismo fazer surgir, a par do sistema de caridade 
da Igreja, uma actividade equivalente na sua religião. Os Galileus )) - dizia ele - tinham 
conquistado assim a sua popularidade. Havia que imitá-los, senão mesmo superá-los. Deste 
modo, o imperador confirmava que a caridade era uma característica decisiva da comunidade 
cristã, da Igreja. 

25. Chegados aqui, registemos dois dados essenciais tirados das reflexões feitas: 

a) A natureza íntima da Igreja exprime-se num tríplice dever: anúncio da Palavra de Deus 
(kerygma-marpia), celebração dos Sacramentos (leiturgia), serviço da caridade (diakonia). 
São deveres que se reclamam mutuamente, não podendo um ser separado dos outros. Para a 
Igreja, a caridade não é uma espécie de actividade de assistência social que se poderia mesmo 
deixar a outros, mas pertence A sua natureza, é expressão irrenunciável da sua própria 
essência. 

b) A Igreja é a família de Deus no mundo. Nesta família, não deve haver ninguém que sofra 
por falta do necessário. Ao mesmo tempo, porém, a caritas-agape estende-se para além das 
fronteiras da Igreja; a parábola do bom Sarnaritano permanece como critério de medida, 
impondo a universalidade do amor que se inclina para o necessitado encontrado (( por acaso )) 
(cf. Lc 10,3 I), seja ele quem for. Mas, ressalvada esta universalidade do mandamento do 
amor, existe também w a  exigência especificamente eclesial- precisamente a exigência de 
que, na própria Igreja enquanto família, nenhum membro sofra porque passa necessidade. 
Neste sentido se pronuncia a Carta aos Gálatas: Portanto, enquanto temos tempo, 
pratiquemos o bem para com todos, mas principalmente para com os irmãos na fé )) (6, 10). 

Justiça e caridade 

26. Desde o Oitocentos, vemos levantar-se contra a actividade caritativa da Igreja uma 
objecção, explanada depois com insistência sobretudo pelo pensamento marxista. Os pobres 
- diz-se - não teriam necessidade de obras de caridade, mas de justiça. As obras de 
caridade - as esmolas - seriam na realidade, para os ricos, uma forma de subtraírem-se à 
instauração da justiça e tranquilizarem a consciência, mantendo as suas posições e 
defraudando os pobres nos seus direitos. Em vez de contribuir com as diversas obras de 
caridade para a manutenção das condições existentes, seria necessário criar uma ordem justa, 
na qual todos receberiam a sua respectiva parte de bens da terra e, por conseguinte, já não 
teriam necessidade das obras de caridade. Algo de verdade existe - devemos reconhecê-lo 
- nesta argumentação, mas há também, e não pouco, de errado. É verdade que a norma 
fundamental do Estado deve ser a prossecução da justiça e que a finalidade de uma justa 
ordem social é garantir a cada um, no respeito do princípio da subsidiariedade, a própria parte 
nos bens comuns. Isto mesmo sempre o têm sublinhado a doutrina cristã sobre o Estado e a 
doutrina social da Igreja. Do ponto de vista histórico, a questão da justa ordem da 
colectividade entrou numa nova situação com a formação da sociedade industrial no 
Oitocentos. A aparição da indústria moderna dissolveu as antigas estruturas sociais e 
provocou, com a massa dos assalariados, uma mudança radical na composição da sociedade, 
no seio da qual a relação entre capital e trabalho se tornou a questão decisiva - questão que, 
sob esta forma, era desconhecida antes. As estruturas de produção e o capital tornaram-se o 
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novo poder que, colocado nas mãos de poucos, comportava para as massas operárias uma 
privação de direitos, contra a qual era preciso revoltar-se. 

27. Forçoso é admitir que os representantes da Igreja só lentamente se foram dando conta de 
que se colocava em moldes novos o problema da justa estrutura da sociedade. Não faltaram 
pioneiros: um deles, por exemplo, foi o Bispo Ketteler de Mogúncia (i. 1877). Como resposta 
às necessidades concretas, surgiram também círculos, associações, uniões, federações e 
sobretudo novas congregações religiosas que, no Oitocentos, desceram em campo contra a 
pobreza, as doenças e as situações de carência no sector educativo. Em 1891, entrou em cena 
o magistério pontificio com a Encíclica Rerum novarum de Leão XIII. Seguiu-se-lhe a 
Encíclica de Pio XI Quadranesimo anno, em 193 1 .  O Beato Papa João XXIII publicou, em 
196 1, a Enciclica Mater et Ma~is t ra ,  enquanto Paulo VI, na Enciclica Poaulorum ~?rozres,sio 
(1967) e na Carta Apostólica Octo~esima adveniens (1971), analisou com afinco a 
problemática social, que entretanto se tinha agravado sobretudo na América Latina. O meu 
grande predecessor João Paulo I1 deixou-nos uma trilogia de Encíclicas sociais: Laborem 
exercens (198 I), Sollicitudo rei sociulis (1 987) e, por Último, Centesimus annus (1 991). Deste 
modo, ao enfrentar situações e problemas sempre novos, foi-se desenvolvendo uma doutrina 
social católica, que em 2004 foi apresentada de modo orgânico no Compêndio da doutrina 
social da Igreja, redigido pelo Pontificio Conselho (( Justiça e Paz ». O marxismo tinha 
indicado, na revolução mundial e na sua preparação, a panaceia para a problemática social: a 

através da revolução e consequente colectivização dos meios de produção - asseverava-se 
em tal doutrina - devia dum momento para o outro caminhar tudo de modo diverso e 
melhor. Este sonho desvaneceu-se. Na difícil situação em que hoje nos encontramos por causa 
tambCm da globalização da economia, a doutrina social da Igreja tornou-se uma indicação 
fundamental, que propõe válidas orientações muito para alem das fronteiras eclesiais: tais 
orientações - face ao progresso em acto - devem ser analisadas em diálogo com todos 
aqueles que se preocupam seriamente do homem e do seu mundo. 

28. Para definir com maior cuidado a relação entre o necessário empenho em prol da justiça e 
o serviço da caridade, é preciso anotar duas situações de facto que são fundamentais: 

a )  A justa ordem da sociedade e-do Estado é dever central da política. Um Estado, que não se 
regesse segundo a justiça, reduzir-se-ia a uma grande banda de ladrões, como disse Agostinho 
uma vez: (( Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia? ». Pertence à 
estrutura fundamental do cristianismo a distinção entre o que é de César e o que é de Deus (cf. 
Mt 22,21), isto é, a distinção entre Estado e Igreja ou, como diz o Concílio Vaticano 11, a 
autonomia das realidades temporais. r191 O Estado não pode impor a religião, mas deve 
garantir a liberdade da mesma e a paz entre os aderentes das diversas religiões; por sua vez, a 
Igreja como expressão social da fé cristã tem a sua independência e vive, assente na fé, a sua 
forma comunitária, que o Estado deve respeitar. As duas esferas são distintas, mas sempre em 
recíproca relaqão. 

A justiça é o objectivo e, consequentemente, também a medida intrínseca de toda a política. A 
política é mais do que uma simples técnica para a definição dos ordenamentos públicos: a sua 
origem e o seu objectivo estão precisamente na justiça, e esta é de natureza ética. Assint, o 
Estado defronta-se inevitavelmente com a questão: como realizar ajustiça aqui e agora? Mas 
esta pergunta pressilpõe outra mais radical: O que é a justiça? Isto é um problema que diz 
respeito à rmão prática; mas, para poder operar rectamente, a razão deve ser continuamente 

porque a sua cegueira ética, derivada da prevalência do interesse e do poder que a 
deslumbram, é um perigo nunca totalmente eliminado. \ 



Neste ponto, política e fé tocam-se. A fé tem, sem dúvida, a sua natureza específica de 
encontro com o Deus vivo - um encontro que nos abre novos horizontes muito para além do 
âmbito próprio da razão. Ao mesmo tempo, porém, ela serve de força purificadora para a 
própria razão. Partindo da perspectiva de Deus, liberta-a de suas cegueiras e, 
consequentemente, ajuda-a a ser mais ela mesma. A fé consente à razão de realizar melhor a 
sua missão e ver mais claramente o que lhe é próprio. É aqui que se coloca a doutrina social 
católica: esta não pretende conferir a Igreja poder sobre o Estado; nem quer impor, aqueles 
que não compartilham a fé, perspectivas e formas de comportamento que pertencem a esta. 
Deseja simplesmente contribuir para a purificação da razão e prestar a própria ajuda para 
fazer com que aquilo que é justo possa, aqui e agora, ser reconhecido e, depois, também 
realizado. 

A doutrina social da Igreja discorre a partir da razão e do direito natural, isto é, a partir 
daquilo que C conforme à natureza de todo o ser humano. E sabe que não é tarefa da Igreja 
fazer ela própria valer politicamente esta doutrina: quer servir a formação da consciência na 
política e ajudar a crescer a percepção das verdadeiras exigências da justiça e, 
simultaneamente, a disponibilidade para agir com base nas mesmas, ainda que tal colidisse 
com situações de interesse pessoal. Isto significa que a construção de um ordenamento social 
e estatal justo, pelo qual seja dado a cada um o que lhe compete, é um dever fundamental que 
deve enfrentar de novo cada geração. Tratando-se de uma tarefa política, não pode ser 
encargo imediato da Igreja. Mas, como ao mesme tempo é uma tarefa humana primária, a 
Igreja tem o dever de oferecer, por meio da purificação da razão e através da formação ética, a 
sua contribuição específica para que as exigências da justiça se tornem compreensíveis e 
politicamente realizáveis. 

A Igreja não pode nem deve tomar nas suas próprias mãos a batalha política para realizar a 
sociedade mais justa possível. Não pode nem deve colocar-se no lugar do Estado. Mas 
também não pode nem deve ficar à margem na luta pela justiça. Deve inserir-se nela pela via 
da argumentação racional e deve despertar as forças espirituais, sem as quais a justiça, que 
sempre requer renúncias também, não poderá afirmar-se nem prosperar. A sociedade justa não 
pode ser obra da Igreja; deve ser realizada pela política. Mas toca a Igreja, e profundamente, o 
empenhar-se pela justiça trabalhando para a abertura da inteligência e da vontade às 
exigências do bem. 

b) O amor - caritas - será sempre necessário, mesmo na sociedade mais justa. Não há 
qualquer ordenamento estatal justo que possa tornar supérfluo o serviço do amor. Quem quer 
desfazer-se do amor, prepara-se para se desfazer do homem enquanto homem. Sempre haverá 
sofi-imento que necessita de consolação e ajuda. Haverá sempre solidão. Existirão sempre 
também situações de necessidade material, para as quais é indispensável uma ajuda na linha 
de um amor concreto ao, próximo. Um Estado, que queira prover a tudo e tudo 
açambarque, torna-se no fim de contas uma instância burocrática, que não pode assegurar o 
essencial de que o homem sofredor - todo o homem - tem necessidade: a amorosa 
dedicação pessoal. Não precisamos de um Estado que regule e domine tudo, mas de um 
Estado que generosamente reconheça e apoie, segundo o princípio de subsidiariedade, as 
iniciativas que nascem das diversas forças sociais e conjugam espontaneidade e proximidade 
aós homeris carecidos de ajuda. A Igreja é uma destas forças vivas: nela pulsa a dinâmica do 
mior suscitado pelo Espírito de Cristo. Este amor não oferece aos homens apenas uma ajuda 
rnatekal, mas também refrigério e cuidado para a alma - ajuda esta muitas vezes mais 
necessária que o apoio material. A afirmação de que as estruturas justas tornariam supérfluas 

,as obras de caridade esconde, de facto, uma concepçâomaterialista do homem: o preconceito 



segundo o qual o homem viveria só de pão » (Mt 4,4; cf. Dt 8,3)  - convicção que humilha 
o homem e ignora precisamente aquilo que é mais especificamente humano. 

29. Deste modo, podemos determinar agora mais concretamente, na vida da Igreja, a relação 
entre o empenho por um justo ordenamento do Estado e da sociedade, por um lado, e a 
actividade caritativa organizada, por outro. Viu-se que a formação de estruturas justas não é 
imediatamente um dever da Igreja, mas pertence a esfera da política, isto é, ao âmbito da 
razão auto-responsável. Nisto, o dever da Igreja é mediato, enquanto lhe compete contribuir 
para a purificação da razão e o despertar das forças morais, sem as quais não se constroem 
estruturas justas, nem estas permanecem operativas por muito tempo. 

Entretanto, o dever imediato de trabalhar por uma ordem justa na sociedade é próprio dos fiéis 
leigos. Estes, como cidadãos do Estado, são chamados a participar pessoalmente na vida 
pública. Não podem, pois, abdicar « da múltipla e variada acção económica, social, 
legislativa, adininistrativa e cultural, destinada a promover orgânica e institucionalmente o 
bem comum ». 1211 Por conseguinte, é missão dos fiéis leigos configurar rectarnente a vida 
social, respeitando a sua legítima autonomia e cooperando, segundo a respectiva competência 
e sob própria responsabilidade, com os outros cidadãos. JZJ Embora as manifestações 
específicas da caridade eclesial nunca possam confundir-se com a actividade do Estado, no 
entanto a verdade é que a caridade deve animar a existência inteira dos fiéis leigos e, 
consequentemente, também a sua actividade política vivida como « caridade social ». 1231 

Caso diverso são as organizações caritativas da Igreja, que constituem um seu opus proprium, 
um dever que lhe é c~ngénito, no qual ela não se limita a colaborar colateralmente, mas actua 
como sujeito directamente responsável, realizando o que corresponde à sua natureza. A Igreja 
nunca poderá ser dispensada da prática da caridade enquanto actividade organizada dos 
crentes, como aliás nunca haverá uma situação onde não seja precisa a caridade de cada um 
dos indivíduos cristãos, porque o homem, além da justiça, tem e terá sempre necessidade do 
amor. 

As múltiplas estruturas de serviço caritativo 
no actual contexto social 

30. Antes ainda de tentar uma definição do perfil específico das actividades eclesiais ao 
serviço do homem, quero considerar a situação geral do empenho pela justiça e o amor no 
mundo actual. 

a) Os meios de comunicação de massa tornaram hoje o nosso planeta mais pequeno, 
aproximando rapidamente homens e culturas profundamente diversos. Se, às vezes, este (( 
estar juntos » suscita incompreensões e tensões, o facto, porém, de agora se chegar de forma 
muito mais imediata ao conhecimento das necessidades dos homens constitui sobretudo um 
apelo a partilhar a sua situação e as suas dificuldades. Cada dia vamo-nos tornando 
conscientes de quanto se sofre no mundo, apesar dos grandes progressos em campo científico 
e técnico, por causa de uma miséria multiforme, tanto material como espiritual. Por isso, este 
nosso tempo requer uma nova disponibilidade para socorrer o próximo necessitado. ' 

Sublinhou-o já o Concílio Vaticano 11 com palavras muito claras: « No nosso tempo, em que 
os meios de comunicação são mais rápi ls ,  em que quase se venceu a distância entre os 

I 

homens, (. ..) a actividade caritativa pode e deve atingir as necessidades de todos os homens ». 
r241 

\ \ 



Por outro lado - e trata-se de um aspecto provocatório e ao mesmo tempo encorajador do 
processo de globalização -, o presente põe à nossa disposição inumeráveis instrumentos para 
prestar ajuda humanitária aos irmãos necessitados, não sendo os menos notáveis entre eles os 
sistemas modernos para a distribuição de alimento e vestuário, e também para a oferta de 
habitação e acolhimento. Superando as fronteiras das comunidades nacionais, a solicitude 
pelo próximo tende, assim, a alargar os seus horizontes ao mundo inteiro. Justamente o pôs 
em relevo o Concílio Vaticano 11: « Entre os sinais do nosso tempo, é digno de especial 
menção o crescente e inelutável sentido de solidariedade entre todos os povos ». J2SJ Os entes 
do Estado e as associações humanitárias apadrinham iniciativas com tal finalidade, fazendo-o 
na maior parte dos casos através de subsídios ou descontos fiscais, os primeiros, e pondo à 
disposição verbas consideráveis, as segundas. E assim a solidariedade expressa pela sociedade 
civil supera significativamente a dos indivíduos. 

b) Nesta situação, nasceram e desenvolveram-se numerosas formas de colaboração entre as 
estruturas estatais e as eclesiais, que se revelaram frutuosas. As estruturas eclesiais, com a 
transparência da sua acção e a fidelidade ao dever de testemunhar o amor, poderão animar de 
maneira cristã também as estruturas civis, favorecendo uma recíproca coordenação que não 
deixará de potenciar a eficácia do serviço caritativo. Neste contexto, formaram-se 
também muitas organizações com fins caritativos ou filantrópicos, que procuram, face aos 
problemas sociais e políticos existentes, alcançar soluções satisfatórias sob o aspecto 
humanitário. Um fenómeno importante do nosso tempo é a aparição e difusão de diversas 
formas de voluntariado, que se ocupam duma pluralidade de serviços. 127 Desejo aqui deixar 
uma palavra de particular apreço e gratidão a todos aqueles que participam, de diversas 
formas, nestas actividades. Tal empenho generalizado constitui, para os jovens, uma escola de 
vida que educa para a solidariedade e a disponibilidade a darem não simplesmente qualquer 
coisa, mas darem-se a si próprios. A anti-cultura da morte, que se exprime por exemplo na 
droga, contrapõe-se deste modo o amor que não procura o próprio interesse, mas que, 
precisamente na disponibilidade a (( perder-se a si mesmo )) pelo outro (cf. Lc 17,33 e 
paralelos), se revela como cultura da vida. 

Na Igreja Católica e noutras Igrejas e Comunidades eclesiais, também apareceram novas 
formas de actividade caritativa e ressurgiram antigas com zelo renovado. São formas nas 
quais se consegue muitas vezes estabelecer uma feliz ligação entre evangelização e obras de 
caridade. Desejo aqui confirmar explicitamente aquilo que o meu grande predecessor João 
Paulo I1 escreveu na sua Encíclica Solliciludo rei socialis, quando declarou a 
disponibilidade da Igreja Católica para colaborar com as organizações caritativas destas 
Igrejas e Comunidades, uma vez que todos nós somos movidos pela mesma motivação 
fundamental e temos diante dos olhos idêntico objectivo: um verdadeiro humanismo, que 
reconhece no homem a imagem de Deus e quer ajudá-lo a levar uma vida conforme a esta 
dignidade. Depois, a Encíclica Ut unum sint voltou a sublinhar que, para o progresso rumo a 
um mundo melhor, é necessária a voz comum dos cristãos, o seu empenho em « fazer triunfar 
o respeito pelos direitos e necessidades de todos, especialmente dos pobres, humilhados e 
desprotegidos ». r291 Quero exprimir aqui a minha alegria pelo facto de este desejo ter 
encontrado um vasto eco por todo o mundo em numerosas iniciativas. 

\ 

8 perfil especij5co da actividade caritativa da Igreja 

3 1. O aumento de oiganizações diversificadas, que se dedicam ao homem em suas várias 
necessidades, explica-se fundamentalmente pelo facto de o imperativo do amor ao próximo 
ter sido inscrito pelo Criador na própria natureza do homem. Mas, o referido aumento é efeito 



também da presença, no mundo, do cristianismo, que não cessa de despertar e tornar eficaz 
este imperativo, muitas vezes profundamente obscurecido no decurso da história. A reforma 
do paganismo, tentada pelo imperador Juliano o Apóstata, é apenas um exemplo incipiente de 
tal eficácia. Neste sentido, a força do cristianismo propaga-se muito para além das fronteiras 
da fé cristã. Por isso, é muito importante que a actividade caritativa da Igreja mantenha todo o 
seu esplendor e não se dissolva na organização assistencial comum, tornando-se uma simples 
variante da mesma. Mas, então quais são os elementos constitutivos que formam a essência da 
caridade cristã e eclesial? 

a) Segundo o modelo oferecido pela parábola do bom Samaritano, a caridade cristã é, em 
primeiro lugar, simplesmente a resposta àquilo que, numa determinada situação, constitui a 
necessidade imediata: os famintos devem ser saciados, os nus vestidos, os doentes tratados 
para se curarem, os presos visitados, etc. As organizações caritativas da Igreja, a começar pela 
Cáritas (diocesana, nacional e internacional), devem fazer o possível para colocar à 
disposição os correlativos meios e sobretudo os homens e mulheres que assumam tais tarefas. 
Relativamente ao serviço que as pessoas realizam em favor dos doentes, requer-se antes de 
mais a competência profissional: os socorristas devem ser formados de tal modo que saibam 
fazer a coisa justa de modo justo, assumindo também o compromisso de continuar o 
tratamento. A competência profissional é uma primeira e fundamental necessidade, mas por si 
só não basta. É que se trata de seres humanos, e estes necessitam sempre de algo mais que um 
tratamento apenas tecnicamente correcto: têm necessidade de humanidade, precisam da 
atenção do coração. Todos os que trabalham nas instituições caritativas da Igreja devem 
distinguir-se pelo facto de que não se limitam a executar habilidosamente a acção conveniente 
naquele momento, mas dedicam-se ao outro com as atenções sugeridas pelo coração, de modo 
que ele sinta a sua riqueza de humanidade. Por isso, para tais agentes, além da preparação 
profissional, requer-se também e sobretudo a formação do coração »: é preciso levá-los 
àquele encontro com Deus em Cristo que neles suscite o amor e abra o seu intimo ao outro de 
tal modo que, para eles, o amor do próximo já não seja um mandamento por assim dizer 
imposto de fora, mas uma consequência resultante da sua fé que se torna operativa pelo amor 
(cf. Gal5,6). 

b) A actividade caritativa cristã deve ser independente de partidos e ideologias. Não é um 
meio para mudar o mundo de maneira ideológica, nem está ao serviço de estratégias 
mundanas, mas é actualização aqui e agora daquele amor de que o homem sempre tem 
necessidade. O tempo moderno, sobretudo a partir do Oitocentos, aparece dominado por 
diversas variantes dyna filosofia do progresso, cuja forma mais radical é o marxismo. Uma 
parte da estratégia marxista é a teoria do empobrecimento: esta defende que, numa situação de 
poder injusto, quem ajuda o homem com iniciativas de caridade, coloca-se de facto ao serviço 
daquele sistema de injustiça, fazendo-o resultar, pelo menos até certo ponto, suportável. Deste 
modo fica refreado o potencial revolucionário e, consequentemente, bloqueada a reviravolta 
para um mundo melhor. Por isso, se contesta e ataca a caridade como sistema de conservação 
do status quo. Na realidade, esta é uma filosofia desumana. O homem que vive no presente é 
sacrificado ao moloch do futuro - um futuro cuja efectiva realização permanece pelo menos 
duvidosa. Na verdade, a humanização do mundo não pode ser promovida renunciando, de 
momento, a comportar-se de modo humano. Só se contribui para um mundo melhor, fazehdo 
o bem agora e pessoalmente, com paixão e em todo o lado onde for possível, 
independentemente de estratégias e programas de parti$. O programa do cristão - o 

I programa do bom Samaritano, o programa de Jesus - é « um coração que vê ». Este coração 
vê. onde há necessidade de amor, e actua em consequência: Obviamente, quando a actividade 
caritativa è assumida pela Igreja como iniciativa ~omunitária, a espontaneidade do indivíduo 



há que acrescentar também a programação, a previdência, a colaboração com outras 
instituições idênticas. 

c) Além disso, a caridade não deve ser um meio em função daquilo que hoje é indicado como 
proselitismo. O amor é gratuito; não é realizado para alcançar outros fins. Isto, porCm, 
não significa que a acção caritativa deva, por assim dizer, deixar Deus e Cristo de lado. 
Sempre está em jogo o homem todo. Muitas vezes é precisamente a ausência de Deus a raiz 
mais profunda do sofrimento. Quem realiza a caridade em nome da Igreja, nunca procurará 
impor aos outros a fé da Igreja. Sabe que o amor, na sua pureza e gratuidade, é o melhor 
testemunho do Deus em que acreditamos e pelo qual somos impelidos a amar. O cristão sabe 
quando é tempo de fdar de Deus e quando é justo ngo o fazer, deixando falar somente o amor. 
Sabe que Deus é amor (cf. I Jo 4, 8) e torna-Se presente precisamente nos momentos em que 
nada mais se faz a não ser amar. Sabe - voltando As questões anteriores - que o vilipêndio 
do amor é vilipêndio de Deus e do homem, é a tentativa de prescindir de Deus. 
Consequentemente, a melhor defesa de Deus e do homem consiste precisamente no amor. É 
dever das organizações caritativas da Igreja reforçar de tal modo esta consciência em seus 
membros, que estes, através do seu agir - como também do seu falar, do seu silêncio, do seu 
exemplo -, se tornem testemunhas credíveis de Cristo. 

Os responsáveis da acção caritativa da Igreja 

32. Por último, devemos ainda fixar a nossa atenção sobre os responsáveis pelá acção 
caritativa da Igreja, a que já aludimos. Das reflexões feitas anteriormente, resulta claramente 
que o verdadeiro sujeito das várias organizações católicas que realizam um serviço de 
caridade é a própria Igreja - e isto a todos os níveis, a começar das paróquias passando pelas 
Igrejas particulares até chegar à Igreja universal. Por isso, foi muito oportuna a instituição do 
Pontifício Conselho Cor Unum, feita pelo meu venerado predecessor Paulo VI, como 
instância da Santa Sé responsável pela orientação e coordenação entre as organizações e as 
actividades caritativas promovidas pela Igreja Católica. Depois, é cônsono a estrutura 
episcopal da Igreja o facto de, nas Igrejas particulares, caber aos Bispos enquanto sucessores 
dos Apbstolos a primeira responsabilidade pela realização, mesmo actualmente, do programa 
indicado nos Actos dos Apóstolos (cf. 2,42-44): a Igreja enquanto família de Deus deve ser, 
hoje como ontem, um espaço de ajuda recíproca e simultaneamente um espaço de 
disponibilidade para servir mesmo aqueles que, fora dela, têm necessidade de ajuda. No rito 
de Ordenação Episcopal, o acto verdadeiro e próprio de consagração é precedido por algumas 
perguntas ao candidato: nas quais se exprimem os elementos essenciais do seu ofício e são-lhe 
lembrados os deveres do seu futuro ministério. Neste contexto, o Ordenando promete 
expressamente que será, em nome do Senhor, bondoso e compassivo com os pobres e todos 
os necessitados de conforto e ajuda. O Código de Direito Canónico, nos chones 
relativos ao ministério episcopal, não trata explicitamente da caridade como âmbito específico 
da actividade episcopal, falando apenas em geral do dever que tem o Bispo de coordenar as 
diversas obras de apostolado no respeito da índole própria de cada uma. Recentemente, 
porém, o Directório para o ministério pastoral dos Bispos aprofimdou, de forma mais 
concreta, o dever da caridade como tarefa intrínseca da Igreja inteira e do Bispo na sua , 
diocese, sublinhando que a prática da caridade é um acto da Igreja enquanto tal e que 
também ela, tal como o serviço da Palavra e dos Sacramentos, faz parte da essência da sua 
missão originária. I I 

33. No que diz respeito aos colaboradores que realizam, a nível prático, o trabalho caritativo / 

na Igreja, foi dito já o essencial: eles não se devem inspirar nas ideologias do melhoramento 



do mundo, mas deixarem-se guiar pela fé que actua pelo amor (cf. Gal5,6). Por isso, devem 
ser pessoas movidas antes de mais nada pelo amor de Cristo, pessoas cujo coração Cristo 
conquistou com o seu amor, nele despertando o amor ao próximo. O critério inspirador da sua 
acção deveria ser a afirmação presente na II Carta aos Coríntios: (( O amor de Cristo nos 
constrange )) (5, 14). A consciência de que, n'Ele, o próprio Deus Se entregou por nós até à 
morte, deve induzir-nos a viver, não mais para nós mesmos, mas para Ele e, com Ele, para os 
outros. Quem ama Cristo, ama a Igreja e quer que esta seja cada vez mais expressão e 
instrumento do amor que &Ele dimana. O colaborador de qualquer organização caritativa 
católica quer trabalhar com a Igreja, e consequentemente com o Bispo, para que o amor de 
Deus se espalhe no mundo. Com a sua participação na prática eclesial do amor, quer ser 
testemunha de Deus e de Cristo e, por isso mesmo, quer fazer bem aos homens gratuitamente. 

34. A abertura interior à dimensão católica da Igreja não poderá deixar de predispor o 
colaborador a sintonizar-se com as outras organizações que estão ao serviço das várias forrnas 
de necessidade; mas isso deverá verificar-se no respeito do perfil específico do serviço 
requerido por Cristo aos seus discípulos. No seu hino à caridade (cf. I Cor 13), São Paulo 
ensina-nos que a caridade é sempre algo mais do que mera actividade: « Ainda que distribua 
todos os meus bens em esmolas e entregue o meu corpo a fim de ser queimado, se não tiver 
caridade, de nada me aproveita )) (v. 3). Este hino deve ser a Magna Carta de todo o serviço 
eclesial; nele se encontram resumidas todas as reflexões que fiz sobre o amor, ao longo desta 
Carta Encíclica. A acção prática resulta insuficiente se não for palpável nela o amor pelo 
homem, um amor que se nutre do encontro com Cristo. A intima participação pessoal nas 
necessidades e no sofkimento do outro torna-se assim um dar-se-lhe a mim mesmo: para que o 
dom não humilhe o outro, devo não apenas dar-lhe qualquer coisa minha, mas dar-me a mim 
mesmo, devo estar presente no dom como pessoa. 

35. Este modo justo de servir torna humilde o agente. Este não assume uma posição de 
superioridade face ao outro, por mais miserável que possa ser de momento a sua situação. 
Cristo ocupou o último lugar no mundo - a cruz - e, precisamente com esta humildade 
radical, nos redimiu e ajuda sem cessar. Quem se acha em condições de ajudar há-de 
reconhecer que, precisamente deste modo, é ajudado ele próprio também; não é mérito seu 
nem título de glória o facto de poder ajudar. Esta tarefa é graça. Quanto mais alguém trabalhar 
pelos outros, tanto melhor compreenderá e assumirá como própria esta palavra de Cristo: (( 
Somos servos inúteis » (Lc 17, 10). Na realidade, ele reconhece que age, não em virtude de 
uma superioridade ou uma maior eficiência pessoal, mas porque o Senhor lhe concedeu este 
dom. Às vezes, a excessiva vastidão das necessidades e as limitações do próprio agir poderão 
expô-lo ti tentação do desânimo. Mas é precisamente então que lhe serve de ajuda saber que, 
em última instância, ele não passa de um instrumento nas mãos do Senhor; libertar-se-á assim 
da presunção de dever realizar, pessoalmente e sozinho, o necessário melhoramento do 
mundo. Com humildade, fará o que lhe for possível realizar e, com humildade, confiará o 
resto ao Senhor. É Deus quem governa o mundo, não nós. Prestamos-Lhe apenas o nosso 
serviço por quanto podemos e até onde Ele nos dá a força. Mas, fazer tudo o que nos for 
possível e com a força de que dispomos, tal é o dever que mantém o servo bom de Cristo 
sempre om movimento: O amor de Cristo nos constrange » (2 Cor 5, 14). 

36. A experiência da iricomensurabilidade das necessidades pode, por um lado, fazer-nos cair 
na ideologia q$ pretende realizar agora aquilo que o governo do mundo por parte de Deus, 
pelos vistos, n%o consegue: a solução universal de todo o problema. Por outro lado, aquela 
pode tomar-se urna tentação para a inércia a partir da impressão de que, seja como for, nunca 
se levaria nada a termo. Nesta situação, o contacto vivo com Cristo é a ajuda decisiva para 



prosseguir pela justa estrada: nem cair numa soberba que despreza o homem e, na realidade, 
nada constrói, antes até destrói; nem abandonar-se à resignação que impediria de deixar-se 
guiar pelo amor e, deste modo, servir o homem. A oração, como meio para haurir 
continuamente força de Cristo, torna-se aqui uma urgência inteiramente concreta. Quem reza 
não desperdiça o seu tempo, mesmo quando a situação apresenta todas as características duma 
emergência e parece impelir unicamente para a acção. A piedade não afrouxa a luta contra a 
pobreza ou mesmo contra a miséria do próximo. A Beata Teresa de Calcutá é um exemplo 
evidentíssimo do facto que o tempo dedicado a Deus na oração não só não lesa a eficácia nem 
a operosidade do amor ao próximo, mas é realmente a sua fonte inexaurível. Na sua carta para 
a Quaresma de 1996, esta Beata escrevia aos seus colaboradores leigos: « Nós precisamos 
desta união íntima com Deus na nossa vida quotidiana. E como poderemos obtê-la? Através 
da oração ». 

37. Chegou o momento de reafirmar a importância da oração face ao activismo e ao 
secularismo que ameaça muitos cristãos empenhados no trabalho caritativo. Obviamente o 
cristão que reza, não pretende mudar os planos de Deus nem corrigir o que Deus previu; 
procura, antes, o encontro com o Pai de Jesus Cristo, pedindo-lhe que esteja presente, com o 
conforto do seu Espírito, nele e na sua obra. A familiaridade com o Deus pessoal e o 
abandono a sua vontade impedem a degradação do homem, salvam-no da prisão de doutrinas 
fanáticas e terroristas. Um comportamento autenticamente religioso evita que o homem se 
arvore em juiz de Deus, acusando-O de permitir a miséria sem sentir compaixão pelas suas 
criaturas. Mas, quem pretender lutar contra Deus tomando como ponto de apoio o interesse do 
homem, sobre quem poderá contar quando a acção humana se demonstrar impotente? 

38. É certo que Job pôde lamentar-se com Deus pelo sofrimento, incompreensível e 
aparentemente injustificado, presente no mundo. Assim se exprime ele na sua dor: « Oh! Se 
pudesse encontrá-lo e chegar até ao seu próprio trono! (...) Saberia o que Ele iria responder- 
me e ouviria o que Ele teria para me dizer. Oporia Ele contra mim o seu grande poder? (...) 
Por isso, a sua presença me atemoriza; contemplo-o e tremo diante dlEle. Deus enervou o 
meu coração, o Omnipotente encheu-me de terror » (23,3.5-6. 15-16). Muitas vezes não nos é 
concedido saber o motivo pelo qual Deus retém o seu braço, em vez de intervir. Aliás Ele não 
nos impede sequer de gritar, como Jesus na c r u :  « Meu Deus, meu Deus, porque Me 
abandonaste? » (Mt 27,46). Num diálogo orante, havemos de lançar-lhe em rosto esta 
pergunta: « Até quando esperarás, Senhor, Tu que és santo e verdadeiro? » (Ap 6, 10). Santo 
Agostinho dá a este nosso sofrimento a resposta da fé: (( Si comprehendis, non est Deus - se 
O compreendesses, não seria Deus ». O nosso protesto não quer desafiar a Deus, nem 
insinuar n'Ele a presença de erro, fraqueza ou indiferença. Para o crente, não é possível pensar 
que Ele seja impotente, ou então que (( esteja a dormir )) (cf. 1 Re 18,27). Antes, a verdade é 
que até mesmo o nosso clamor constitui, como na boca de Jesus na cruz, o modo extremo e 
mais profundo de afirmar a nossa fé no seu poder soberano. Na realidade, os cristãos 
continuam a crer, não obstante todas as incompreensões e confusões do mundo circunstante, 
na bondade de Deus e no seu amor pelos homens » (Tt 3,4). Apesar de estarem imersos como 
os outros homens na complexidade dramática das vicissitudes da história, eles permanecem 
inabaláveis na certeza de que Deus é Pai e nos ama, ainda que o seu silêncio seja 
incompreensível para nós. \ 

39. A fé, a esperança e a caridade caminham juntas. A esperança manifesta-se praticamente 
I 

nas virtudes da paciência, que não esmorece no bem nem sequer diante de um aparente 
insucesso, e da humildade, que aceita o mistério de Deus e confia n'Ele mesmo na escuridão. 
A fé mostra-nos o Deus que entregou o seu Filho por nós e assim gera em nós a certeza \ 



vitoriosa de que isto é mesmo verdade: Deus é amor! Deste modo, ela transforma a nossa 
impaciência e as nossas dúvidas em esperança segura de que Deus tem o mundo nas suas 
mãos e que, não obstante todas as trevas, Ele vence, como revela de forma esplendorosa o 
Apocalipse, no final, com as suas imagens impressionantes. A fé, que toma consciência do 
amor de Deus revelado no coração trespassado de Jesus na cruz, suscita por sua vez o amor. 
Aquele amor divino é a luz - fundamentalmente, a Única - que ilumina incessantemente um 
mundo As escuras e nos dá a coragem de viver e agir. O amor 6 posslvel, e n6s somos capazes 
de o praticar porque criados à imagem de Deus. Viver o amor e, deste modo, fazer entrar a luz 
de Deus no mundo: tal é o convite que vos queria deixar com a presente Enciclica. 

40. Por fim, olhemos os Santos, aqueles que praticaram de forma exemplar a caridade. Penso, 
de modo especial, em Martinho de Tours (t 397), primeiro soldado, depois monge e Bispo: 
como se fosse um ícone, ele mostra o valor insubstituível do testemunho individual da 
caridade. Às portas de Amiens, Martinho partilhara metade do seu manto com um pobre; 
durante a noite, aparece-lhe num sonho o próprio Jesus trazendo vestido aquele manto, para 
confirmar a perene validade da sentença evangélica: (( Estava nu e destes-Me de vestir (...). 
Sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a Mim mesmo o fizestes 
» (Mt 25,36.40). r361 Mas, na história da Igreja, quantos outros testemunhos de caridade 
podem ser citados! Em particular, todo o movimento monástico, logo desde os seus inícios 
com Santo Antão Abade ( " f 5 6 ) ,  exprime um imenso serviço de caridade para com o 
próximo. No encontro (( face a face » com aquele Deus que é Amor, o monge sente a 
impelente exigência de transformar toda a sua vida em serviço do próximo, além do de Deus 
naturalmente. Assim se explicam as grandes estruturas de acolhimento, internamento e 
tratamento que surgiram ao lado dos mosteiros. De igual modo se explicam as extraordinárias 
iniciativas de promoção humana e de formação cristã, destinadas primariamente aos mais 
pobres, de que se ocuparam primeiro as ordens monásticas e mendicantes e, depois, os vários 
institutos religiosos masculinos e femininos ao longo de toda a história da Igreja. Figuras de 
Santos como Francisco de Assis, Inácio de Loyola, João de Deus, Camilo de Léllis, Vicente 
de Paulo, Luísa de Marillac, José B. Cottolengo, João Bosco, Luís Orione, Teresa de Calcutá 
- para citar apenas alguns nomes - permanecem modelos insignes de caridade social para 
todos os homens de boa vontade. Os Santos são os verdadeiros portadores de luz dentro da 
história, porque são homens e mulheres de fé, esperança e caridade. 

41, Entre os Santos, sobressai Maria, Mãe do Senhor e espelho de toda a santidade. No 
Evangelho de Lucas, encontramo-la empenhada num serviço de caridade a prima Isabel, 
junto da qual permanece « cerca de três meses )) (1,56) assistindo-a na última fase da 
gravidez. « MagniJicat anima meu Dominum - A minha alma engrandece o Senhor (Lc 1, 
46), disse Ela por ocasião de tal visita, exprimindo assim todo o programa da sua vida: não 
colocar-se a Si mesma ao centro, mas dar espaço ao Deus que encontra tanto na oração como 
no serviço aa próximo - só então o mundo se toma bom. Maria é grande, precisamente 
porque não quer fazer-Se grande a Si mesma, mas engrandecer a Deus. Ela é humilde: não 
deseja ser mais nada senão a serva do Senhor (cf. Lc 1,38.48). Sabe que contribui para a 
salvação do mundo, não realizando uma sua obra, mas apenas colocando-Se totalmente B 
disposiião das iniciativas de Deus. É uma mulher de esperança: só porque crê nas promessas 
de Deus e espera a salvação Israel, é que o Anjo pode vir ter com Ela e chamá-la para o 
serviço decisivo de tais promessas. É uma mulher de fé: « Feliz de Ti, que acreditaste », diz- 
lhe Isabel (cf. Lc 1,45). O Magnificat - um retrato, por assim dizer, da sua alma - é , 

inteiramente tecido com fios da Sagrada Escritura, com fios tirados da Palavra de Deus. Desta 



maneira se manifesta que Ela Se sente verdadeiramente em casa na Palavra de Deus, dela sai e 
a ela volta com naturalidade. Fala e pensa com a Palavra de Deus; esta torna-se palavra dtEla, 
e a sua palavra nasce da Palavra de Deus. Além disso, fica assim patente que os seus 
pensamentos estão em sintonia com os de Deus, que o dtEla é um querer juntamente com 
Deus. Vivendo intimamente permeada pela Palavra de Deus, Ela pôde tornar-se mãe da 
Palavra encarnada. Enfim, Maria é uma mulher que ama. E como poderia ser de outro modo? 
Enquanto crente que na fé pensa com os pensamentos de Deus e quer com a vontade de Deus, 
Ela não pode ser senão uma mulher que ama. Isto mesmo o intuimos nós nos gestos 
silenciosos que nos referem os relatos evangélicos da infãncia. Vemo-lo na delicadeza com 
que, em Caná, Se dá conta da necessidade em que se acham os esposos e apresenta-a a Jesus. 
Vemo-lo na humildade com que Ela aceita ser transcurada no período da vida pública de 
Jesus, sabendo que o Filho deve fundar uma nova família e que a hora da Mãe chegará apenas 
no momento da cruz, que será a verdadeira hora de Jesus (cf. Jo 2,4; 13, 1). Então, quando os 
discípulos tiverem fugido, Maria permanecerá junto da cruz (cf. Jo 19,25-27); mais tarde, na 
hora de Pentecostes, serão eles a juntar-se ao redor dlEla à espera do Espírito Santo (cf. Act 1, 
14). 

42. A vida dos Santos, não pertence somente a sua biografia terrena, mas também o seu viver 
e agir em Deus depois da morte. Nos Santos, torna-se óbvio como quem caminha para Deus 
não se afasta dos homens, antes pelo contrário torna-se-lhes verdadeiramente vizinho. Em 
ninguém, vemos melhor isto do que em Maria. A palavra do Crucificado ao discípulo - a 
João e, através dele, a todos os discípulos de Jesus: « Eis aí a tua mãe » (Jo 19,27) - torna- 
se semp're de novo verdadeira no decurso das gerações. Maria tornou-se realmente Mãe de 
todos os crentes. A sua bondade materna e bem assim à sua pureza e beleza virginal, recorrem 
os homens de todos os tempos e lugares do mundo nas suas necessidades e esperanças, nas 
suas alegrias e sofrimentos, nos seus momentos de solidão mas também na partilha 
comunitária; e sempre experimentam o benefício da sua bondade, o amor inexaurivel que Ela 
exala do fundo do seu coração. Os testemunhos de gratidão, tributados a Ela em todos os 
continentes e culturas, são o reconhecimento daquele amor puro que não se busca a si próprio, 
mas quer simplesmente o bem. A devoção dos fiéis mostra, ao mesmo tempo, a infalível 
intuição de como um tal amor é possível: 6-0 graças à mais íntima união com Deus, em 
virtude da qual se fica totalmente permeado por Ele - condição esta que permite, a quem 
bebeu na fonte do amor de Deus, tornar-se ele próprio uma fonte « da qual jorram rios de água 
viva » (Jo 7,38). Maria, Virgem e Mãe, mostra-nos o que é o amor e donde este tem a sua 
origem e recebe incessantemente a sua força. A Ela confiamos a Igreja, a sua missão ao 
serviço do amor: 

Santa Maria, Mãe de Deus, 
V6s destes ao mundo a luz verdadeira, 
Jesus, vosso Filho - Filho de Deus. 
Entregastes-vos completamente 
ao chamamento de Deus 
e assim Vos tornastes fonte 
da bondade que brota d'Ele. 
Mostrai-nos Jesus. 
GÚiai-nos para Ele. 
Ensinai-nos a conhecê-lo e a amá-Lo, 
para podermos também nós 
tornar-nos capazes de verdadeiro amor 



e de ser fontes de água viva 
no meio de um mundo sequioso. 

Dado em Roma, junto de São Pedro, no dia 25 de Dezembro - solenidade do Natal do 
Senhor - de 2005, primeiro ano de PontiJicado. 
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