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Justiça Social e Justiça Histórica
Boaventura de Sousa Santos

A

o voltar do período de férias, os
Ministros do Supremo Tribunal Federal enfrentarão uma
questão crucial para a construção da
identidade do Brasil pós-constituinte: é possível adoptar um sistema de
acções afirmativas para ingresso nas
universidades públicas que destine
parte das vagas a negros e indígenas?
Ao rejeitar o pedido de liminar em
acção movida pelo DEM, ex-PFL,
que pretendia ver suspensa a matrícula dos alunos aprovados na UnB no
âmbito de uma política de selecção
com estes contornos, o Ministro Gilmar Mendes sugeriu que a resposta
a esta questão fosse buscada em
função do impacto das acções afirmativas sobre um dos elementos
que acompanha o constitucionalismo moderno desde as suas origens,
na Revolução Francesa: a fraternidade. Perguntou o Ministro se, com
o advento de programas como o da
UnB, o país estaria abrindo mão da
idéia de um país miscigenado e adoptando o conceito de uma nação bicolor, que opõe “negros” a “não-negros”. E indagou se não haveria formas mais adequadas de realizar “justiça social”, tal como a adopção de cotas pelo critério da renda.
A proposta de situar o juízo de
constitucionalidade no horizonte da
fraternidade representa uma importante inovação no discurso do STF.
Mas assim como o debate sobre a
adopção de acções afirmativas baseadas na cor da pele não pode ser
dissociado do modo como a sociedade brasileira se organizou racialmente, o debate sobre a concretização da Constituição não pode desprezar as circunstâncias históricas
nas quais ela se insere. Como já escrevi nesta secção, a enunciação do
ideário da fraternidade nas revoluções iluministas européias caminhou de par com a negação da fraternidade fora da Europa (“Tendências/Debates”, 21/08/2006). Nesse
“novo mundo”, do qual o Brasil se tornou parte desde que a Carta de Caminha chegou ao Rei de Portugal, a
prosperidade foi construída à base da
usurpação violenta dos territórios
originários dos povos indígenas e

da sobreexploração dos escravos que
para aqui foram trazidos. Por essa razão, no Brasil, a injustiça social tem
um forte componente de injustiça
histórica e, em última instância, de
racismo antiíndio e antinegro. (“Tendências/Debates”, 10/06/2008).
É claro que na organização das
suas relações raciais o Brasil difere de
países como os EUA, na medida em
que apresenta um grau bem maior de
miscigenação. A questão é saber se
esse maior grau de miscigenação foi
suficiente para evitar a persistência
de desigualdades estruturais associadas à cor da pele e à identidade étnica ou, em outras palavras, se o fim
do colonialismo como relação política acarretou o fim do colonialismo
como relação social. Indicadores sociais de toda ordem dizem que essas
desigualdades não apenas persistem, como prometem seguir atormentando as gerações futuras. Um
estudo recente divulgado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República,
por exemplo, mostra que o risco de
ser assassinado no Brasil é 2,6 vezes
maior entre adolescentes negros do
que entre brancos.
Falar em fraternidade no Brasil significa, essencialmente, enfrentar o
peso desse legado, o que representa
um grande desafio para um país em
que muitos tomam a idéia de democracia racial como dado, não como
projecto. Mas se o desafio for enfrentado na sua inteireza pelas instituições sem que se busque diluir a
gravidade do problema em categorias
fluidas como a dos “pobres”, o país caminhará não apenas para a consolidação de uma nova ordem constitucional, no plano jurídico, como também para a construção de uma ordem verdadeiramente pós-colonial,
no plano sócio-político.
Ao estabelecer e monitorar um sistema de acções afirmativas que destina parte das vagas a pretos, pardos
e indígenas, a UnB tem oferecido
três grandes contribuições para essa
transição. Em primeiro lugar, o sistema de educação superior pode recusar-se a reproduzir as desigualdades que lhe são externas e mobilizar a comunidade para a construção
de alternativas de inclusão de seg-
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Para os estudiosos das reformas
universitárias, seria fundamental que
o programa da UnB pudesse completar o ciclo de 10 anos previsto no
Plano de Metas da instituição. Sobre
o posicionamento a ser adoptado
pelo STF diante do problema, a resposta não está clara. O Tribunal poderá desprezar a experiência da UnB
sob o receio de que ela venha a dissolver o mito de um país fraterno,
porque mais miscigenado que outros. Mas o Tribunal também poderá conceder que o programa da UnB
representa, bem ao contrário, uma
tentativa válida de institucionalizar
a fraternidade ao reconhecer a existência de grupos historicamente desfavorecidos, contribuindo, assim,
para a efectivação da justiça social.
Somente a segunda resposta permite combinar justiça social com justiça histórica.
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mentos historicamente alijados das
universidades em razão da cor da
pele ou identidade étnica. Em segundo lugar, a construção e adopção
de alternativas com este recorte não
acarreta prejuízo para a qualidade dos
trabalhos acadêmicos; ao contrário,
traz mais diversidade, criatividade e
dinamismo ao campus. Em terceiro
lugar, apesar de levantar reacções
pontuais, como a do DEM, e de incluir decisões que sempre serão polêmicas, como a do critério de identificação dos beneficiários, acções
afirmativas baseadas na cor da pele
ou identidade étnica conseguem desenvolver um elevado grau de legitimidade na comunidade acadêmica.
Basta ver como diversos grupos de
pesquisa e sectores do movimento estudantil se articularam em defesa
do sistema da UnB quando este se viu
confrontado pela acção do DEM.
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Observatório da Constituição e da Democracia

A

crise do sistema penal é assunto de permanente discussão na mídia, na universidade,
nos setores responsáveis pela execução de políticas públicas. Fala-se em alternativas ao sistema penal, mudanças na legislação, tratamento digno aos presos, políticas de segurança pública. A Constituição Federal assegura essa dignidade, quando impõe
que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, vedando, ainda, a pena de morte.
Neste número do Observatório da Constituição e da Democracia, realizado em parceria com o Grupo Candango de Criminologia (GCCrim), lançaremos um olhar crítico sobre a
vivência das garantias constitucionais do campo penal. Luciana Ramos aborda a difícil situação das mulheres encarceradas e a luta por seus direitos sexuais e reprodutivos. Os impactos da Lei Maria da Penha são novamente tema de artigo do Observatório, agora em
texto de autoria de Mayra Cotta. Em entrevista, a Professora Ela Wiecko de Castilho fala
de assuntos caros à criminologia crítica, como o processo de reforma do Código Penal, e
também sobre a ocupação pelas mulheres de espaços públicos de poder.
Os textos que compõem este número adotam a perspectiva de que a Criminologia Crítica
propõe outro olhar à questão penal – e estes novos caminhos se iniciam nos bancos da faculdade. Estudar e compreender a Criminologia são fundamentais ao estudante de Direito.
Trazemos à discussão também o tema das ações afirmativas, que já foi objeto de um
número específico do Observatório. O Prof. José Geraldo de Sousa Junior chama a atenção para o importante debate em torno do sistema de cotas da Universidade de Brasília,
que foi impugnado perante o STF. Na mesma linha de afirmação da importância das cotas
no processo de reconhecimento do caráter emancipatório do direito, Boaventura de Sousa
Santos destaca a relevância de combinar justiça social e justiça histórica.
Com essas propostas, este número do Observatório da Constituição e da Democracia,
lançado no momento em que se discutem políticas de segurança pública na CONSEG –
Conferência Nacional de Segurança Pública, em Brasília – DF, traz pontos de partida para
algumas discussões, esperando que a relação entre sistema penal, justiça social e Constituição seja, um dia, real.
Grupo de pesquisa Sociedade, Tempo e Direito
Faculdade de Direito – Universidade de Brasília
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Cotas raciais em universidades
José Geraldo de Sousa Junior

“A

s cotas deram concretude
a objetivos de justiça social,
equilibrando as proporções étnicas presentes na sociedade,
e fizeram circular no ambiente do ensino e da pesquisa novos temas, cosmologias mais complexas e um diálogo mais amplo entre saberes”.
Volto a um tema que já havia sido
objeto de abordagem neste espaço
(Cotas contra a desigualdade racial).
E o faço em razão de ADPF (Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental) proposta pelo Democratas (DEM), ex-PFL, contra os atos normativos que estabelecem o sistema
adotado pela UnB para ingresso de
negros na universidade.
Submetida ao presidente do STF
ainda no recesso de julho, o autor requereu liminar para suspender o registro dos alunos aprovados no último vestibular, tanto pelo sistema
universal quanto pelo sistema de
cotas, para assim obter nova listagem
de aprovados; e também para impor
que os juízes e tribunais de todo o
país determinassem a suspensão
imediata de todos os processos que
envolvam a aplicação de sistemas de
cotas em universidades.
Ao prestar informações, a UnB
reafirmou a convicção acerca da
constitucionalidade do sistema por
ela adotado, tanto mais que em consonância com as diretrizes de direito internacional dos direitos humanos, às quais o Brasil se vincula,
além de explicar o alcance acadêmico do modelo autonomamente aplicado. Mostrou como, política e epistemologicamente, a instituição deu
concretude a objetivos de justiça social, “amorenando” a universidade e
equilibrando as proporções étnicas
presentes na sociedade, de um lado,
enquanto, de outro, a experiência
abriu condições para fazer circular no
ambiente do ensino e da pesquisa novos temas, cosmologias mais complexas e um diálogo mais amplo entre saberes.
Contra o argumento de que a medida proporciona um racismo invertido, salientou que o modelo adotado não deriva de uma concepção
biologista restrita, mas, tal como o

próprio STF já fixou em julgamento
paradigmático, “a divisão dos seres
humanos em raças resulta de um processo de conteúdo meramente político-social”, e é desse pressuposto, fenótipo, que se origina “o racismo
que, por sua vez, gera a discriminação e o preconceito segregacionista”
(Habeas Corpus nº 82.424, DJU de
19/3/2004, seção 1, p. 17).
Na manifestação apresentada ao
Supremo, a AGU defendeu que as
medidas de ação afirmativa destinam-se a reduzir as desigualdades fáticas registradas entre os estudantes
que competem para ingressar no
ensino público superior. A peça elaborada pela Secretaria Geral de Contencioso (SGCT) lembrou a tradicional posição da jurisprudência do
STF, no sentido de garantir a participação das minorias no processo democrático de formação de opinião e
vontade, em todas as suas esferas.

Em seu parecer, o procuradorgeral da República, Roberto Gurgel,
afirmou que as cotas não só respeitam o princípio da igualdade como
também ajudam a alcançar esse preceito constitucional. O procurador citou também a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação, da qual
o Brasil é signatário desde 1968. A
convenção recomenda às nações a
implantação de políticas de ação
afirmativa para reverter a trajetória de
minorias que sofrem discriminação.
Para o procurador-geral, “o mito
da democracia racial transformou-se
em retórica oficial, passando a servir
como um álibi para que o Estado e a
sociedade brasileira nada fizessem a
respeito da discriminação”. Além disso, ele sustentou que as cotas atendem ao chamado princípio da justiça distributiva e ajudam a quebrar estereótipos e a promover maior plu-

ralismo. Ainda segundo o procurador,
“o quadro de dramática exclusão do
negro justifica medidas que o favoreçam e que ensejem uma distribuição mais igualitária de bens escassos,
como são as vagas em uma universidade pública, visando à formação
de uma sociedade mais justa”.
O presidente do STF, Gilmar Mendes, não concedeu a liminar e remeteu o debate ao Plenário, que é o mais
apropriado para a dimensão do tema
que foi levado ao Supremo, assegurando um auditório amplo, que permita ao país mobilizar-se para discussão tão relevante.Trata-se, agora,
de participar fortemente desse debate, procurando dar sustentação a
ações afirmativas enquanto reconhecimento de um direito emancipatório com o qual, como lembra
Boaventura de Sousa Santos,“a diferença não nos inferiorize e a igualdade não nos descaracterize”.
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OBSERVATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público e a
execução da pena criminal
Paula Bajer Fernandes Martins da Costa

A

Constituição impõe ao Ministério Público o dever de promover a ação penal de iniciativa pública. No sistema punitivo
brasileiro, a maioria das condutas
criminosas é reprimida pela persecução pública e oficial, significando
isso que a vontade da vítima em ter ou
não punido o autor da infração é irrelevante.
Há exceções, evidentemente. Em
poucas hipóteses a lei permite à vítima decidir se a persecução penal,
sempre pública, pode acontecer (injúria, dano a bem privado, entre outros). Mas a regra geral é a de que o
Ministério Público promove a ação
penal e, assim, garante-se igualdade
na aplicação da lei, pois os agentes
públicos não podem optar entre agir
ou não agir segundo critérios subjetivos, pessoais. Se praticada a conduta descrita na lei como criminosa
e descoberto seu autor, a persecução
penal é inevitável.
O Ministério Público tem importante papel no controle e na repressão da criminalidade. Promove a
ação penal, judicial, pois a própria
Constituição afirma que, sem devido
processo legal, com pleno contraditório e ampla defesa, a punição não
pode acontecer.
Mas a Constituição impõe outro
relevante dever ao Ministério Público: a defesa aos direitos sociais e individuais indisponíveis. Assim, se
por um lado ele deve impulsionar a
persecução penal, deve fazê-lo respeitando os direitos do autor do fato.
E mais: deve agir para que, cada vez
mais, direitos individuais sejam respeitados pelo Estado em todas as suas
tarefas e esferas de intervenção.
O Ministério Público não conclui
suas atribuições no momento em
que condenado o autor da infração
penal. A condenação e a execução da
pena devem ser acompanhadas, fiscalizadas. O Ministério Público tem
o dever de verificar se a pena está sendo executada adequadamente, nos li-

mites em que imposta, bem como se
direitos não atingidos pela condenação são suprimidos ou violados.
Por isso é que a Lei de Execução Penal estabelece, no artigo 68, parágrafo
único: “O órgão do Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando a sua
presença em livro próprio”. Essa visita não deve ser formal ou simbólica. O Ministério Público tem o dever
de adotar providências para prevenir
ou reprimir maus tratos, superlotação, tratamento que prejudique a

O Ministério Público tem importante papel no
controle e na repressão da criminalidade.
Promove a ação penal, judicial, pois a própria
Constituição afirma que, sem devido processo
legal, com pleno contraditório e ampla defesa, a
punição não pode acontecer.
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saúde física e mental das pessoas presas.
Mas, independentemente do dever específico de fiscalizar os estabelecimentos prisionais, o Ministério
Público precisa estar estruturado
para provocar, no Estado, a adoção de
políticas públicas voltadas para o
fim da superlotação e violação dos direitos das pessoas presas.
Os estabelecimentos prisionais
são mantidos pelo Estado e cabe a ele
acautelar pessoas que cumprem pena
ou devam ficar presas durante o processo em condições que lhes garanta a dignidade.
A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, no Ministério Público Federal, mantém Grupo de Trabalho com finalidade de estudar e
propor alternativas de ação que melhorem o sistema prisional e contribuam para o término da superlotação
nos presídios. As memórias e realizações deste Grupo podem ser encontradas na página da internet
http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/gruposde-trabalho/sistema-prisional.
O Ministério Público Federal pode
e deve concentrar atenção no sistema prisional como um todo. A União
repassa, aos Estados, recursos destinados aos presos e à saúde dos presos. A utilização adequada desses
recursos precisa ser fiscalizada.
O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária elaborou plano diretor nacional do sistema penitenciário e as unidades
da federação também têm planos
diretores correspondentes. Na página do Conselho na internet
(http://www.mj.gov.br/cnpcp) estão
Plano Diretores Nacional, Planos Diretores dos Estados, bem como informações úteis relacionadas ao sistema prisional brasileiro. União e Estados devem trabalhar juntos para
que metas e objetivos sejam alcançados, para que o sistema, como um
todo, promova cumprimento da pena
em condições que permitam a reinserção do indivíduo em sociedade.
Não obstante o estabelecimento
de normas e metas de ação por quem
deve promover correta execução da
pena, atrocidades continuam a existir. Na já não tão recente CPI do Sistema Carcerário (2008) relataramse situações de graves violação a direitos humanos em diversos locais de
detenção no Brasil. O relatório apresentado pelo Deputado Domingos
Dutra pode ser consultado em link na

página da Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão na internet
(http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/gruposde-trabalho/sistema-prisional/CPIsistemacarcerario.pdf/view). Em Porto Velho, Rondônia, situação de absoluta miserabilidade humana no
Presídio Urso Branco gerou pedido de
intervenção no Estado ajuizado pelo
Procurador-Geral da República no
Supremo Tribunal Federal em outubro de 2008. Recentemente, o Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária constatou condições
insalubres e estado de violência em
presídios no Espírito Santo (relatório
na página do CNPCP na internet:
http://www.mj.gov.br/cnpcp).
Os relatos são terríveis e geram
desconforto àqueles que aplicam o
direito penal. Infelizmente, não há

como minimizar essa sensação de
incapacidade de solução dos problemas detectados que, em maior ou
menor escala, despertam descrença
no sistema punitivo. Essa descrença, porém, é pessoal e não institucional, porque as instituições permanecem sob as variadas turbulências e conflitos.
E, sob o ponto de vista institucional, cabe ao Ministério Público:”I
- promover, privativamente, a ação
penal pública, na forma da lei;II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (artigo 129 da Constituição). Este dispositivo é contextualizado pela norma do artigo 127 da Carta:” O Mi-

nistério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais
e individuais indisponíveis”. A dignidade do homem é indisponível e é
um dos fundamentos da República
Federativa do Brasil (artigo 1º da
Constituição).
Sob qualquer ponto de análise, a
conclusão é inarredável: o Ministério Público deve fiscalizar a execução da pena no processo judicial de
execução e deve fiscalizar, também,
o sistema carcerário, cobrando, do
Poder Executivo, medidas que demonstrem aplicação de recursos
públicos adequada à conquista e
preservação da dignidade da pessoa
encarcerada.
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OBSERVATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público e a
execução da pena criminal
Paula Bajer Fernandes Martins da Costa

A

Constituição impõe ao Ministério Público o dever de promover a ação penal de iniciativa pública. No sistema punitivo
brasileiro, a maioria das condutas
criminosas é reprimida pela persecução pública e oficial, significando
isso que a vontade da vítima em ter ou
não punido o autor da infração é irrelevante.
Há exceções, evidentemente. Em
poucas hipóteses a lei permite à vítima decidir se a persecução penal,
sempre pública, pode acontecer (injúria, dano a bem privado, entre outros). Mas a regra geral é a de que o
Ministério Público promove a ação
penal e, assim, garante-se igualdade
na aplicação da lei, pois os agentes
públicos não podem optar entre agir
ou não agir segundo critérios subjetivos, pessoais. Se praticada a conduta descrita na lei como criminosa
e descoberto seu autor, a persecução
penal é inevitável.
O Ministério Público tem importante papel no controle e na repressão da criminalidade. Promove a
ação penal, judicial, pois a própria
Constituição afirma que, sem devido
processo legal, com pleno contraditório e ampla defesa, a punição não
pode acontecer.
Mas a Constituição impõe outro
relevante dever ao Ministério Público: a defesa aos direitos sociais e individuais indisponíveis. Assim, se
por um lado ele deve impulsionar a
persecução penal, deve fazê-lo respeitando os direitos do autor do fato.
E mais: deve agir para que, cada vez
mais, direitos individuais sejam respeitados pelo Estado em todas as suas
tarefas e esferas de intervenção.
O Ministério Público não conclui
suas atribuições no momento em
que condenado o autor da infração
penal. A condenação e a execução da
pena devem ser acompanhadas, fiscalizadas. O Ministério Público tem
o dever de verificar se a pena está sendo executada adequadamente, nos li-

mites em que imposta, bem como se
direitos não atingidos pela condenação são suprimidos ou violados.
Por isso é que a Lei de Execução Penal estabelece, no artigo 68, parágrafo
único: “O órgão do Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando a sua
presença em livro próprio”. Essa visita não deve ser formal ou simbólica. O Ministério Público tem o dever
de adotar providências para prevenir
ou reprimir maus tratos, superlotação, tratamento que prejudique a
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saúde física e mental das pessoas presas.
Mas, independentemente do dever específico de fiscalizar os estabelecimentos prisionais, o Ministério
Público precisa estar estruturado
para provocar, no Estado, a adoção de
políticas públicas voltadas para o
fim da superlotação e violação dos direitos das pessoas presas.
Os estabelecimentos prisionais
são mantidos pelo Estado e cabe a ele
acautelar pessoas que cumprem pena
ou devam ficar presas durante o processo em condições que lhes garanta a dignidade.
A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, no Ministério Público Federal, mantém Grupo de Trabalho com finalidade de estudar e
propor alternativas de ação que melhorem o sistema prisional e contribuam para o término da superlotação
nos presídios. As memórias e realizações deste Grupo podem ser encontradas na página da internet
http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/gruposde-trabalho/sistema-prisional.
O Ministério Público Federal pode
e deve concentrar atenção no sistema prisional como um todo. A União
repassa, aos Estados, recursos destinados aos presos e à saúde dos presos. A utilização adequada desses
recursos precisa ser fiscalizada.
O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária elaborou plano diretor nacional do sistema penitenciário e as unidades
da federação também têm planos
diretores correspondentes. Na página do Conselho na internet
(http://www.mj.gov.br/cnpcp) estão
Plano Diretores Nacional, Planos Diretores dos Estados, bem como informações úteis relacionadas ao sistema prisional brasileiro. União e Estados devem trabalhar juntos para
que metas e objetivos sejam alcançados, para que o sistema, como um
todo, promova cumprimento da pena
em condições que permitam a reinserção do indivíduo em sociedade.
Não obstante o estabelecimento
de normas e metas de ação por quem
deve promover correta execução da
pena, atrocidades continuam a existir. Na já não tão recente CPI do Sistema Carcerário (2008) relataramse situações de graves violação a direitos humanos em diversos locais de
detenção no Brasil. O relatório apresentado pelo Deputado Domingos
Dutra pode ser consultado em link na

página da Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão na internet
(http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/gruposde-trabalho/sistema-prisional/CPIsistemacarcerario.pdf/view). Em Porto Velho, Rondônia, situação de absoluta miserabilidade humana no
Presídio Urso Branco gerou pedido de
intervenção no Estado ajuizado pelo
Procurador-Geral da República no
Supremo Tribunal Federal em outubro de 2008. Recentemente, o Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária constatou condições
insalubres e estado de violência em
presídios no Espírito Santo (relatório
na página do CNPCP na internet:
http://www.mj.gov.br/cnpcp).
Os relatos são terríveis e geram
desconforto àqueles que aplicam o
direito penal. Infelizmente, não há

como minimizar essa sensação de
incapacidade de solução dos problemas detectados que, em maior ou
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e individuais indisponíveis”. A dignidade do homem é indisponível e é
um dos fundamentos da República
Federativa do Brasil (artigo 1º da
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Sob qualquer ponto de análise, a
conclusão é inarredável: o Ministério Público deve fiscalizar a execução da pena no processo judicial de
execução e deve fiscalizar, também,
o sistema carcerário, cobrando, do
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