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E

screvo à beira do rio Negro, no
coração da Amazónia, não
muito longe do “encontro das
águas”, onde os rios Negro e Solimões se juntam para formarem o
Rio Amazonas. Perante a grandeza
do que vejo e sinto, concentro-me
na mais minúscula versão de mim
para escrever à beira do esmagamento pessoal.
São, de facto, muitas as Amazónias a pesar em mim e todas elas esmagadoras. Intrigantemente algumas delas são tão esmagadoras
quanto frágeis.
A Amazónia física: a maior reserva de água doce, de biodiversidade,
de riqueza mineral e de madeira do
mundo. É uma Amazónia ameaçada
pela extracção desordenada dos minérios e da madeira e pelo desmatamento e queimadas ao serviço da expansão da fronteira agrícola, nos últimos anos centrada na monocultura da soja. Os danos ambientais causados pela soja – desertificação, assoreamento dos rios e poluição das
águas pelos agrotóxicos e resíduos
de adubos químicos – são incalculáveis para a humanidade no seu todo.
A fiscalização ambiental é deficientíssima e a punição dos infractores
da legislação só em 2005 ganhou alguma credibilidade.
A Amazónia mítica é a Amazónia
do imaginário das populações ribeirinhas, das cidades encantadas por
serpentes - como Abaetetuba, tão
brilhantemente descrita pelo grande
poeta João de Paes Loureiro - e das
mulheres engravidadas pelo bôto,
espécie de golfinho que percorre os
rios loucamente atraído por mulheres menstruadas.
Há também a Amazónia histórica
do Museu do Seringal da Vila Paraíso
assente numa reconstrução fidelíssima baseada na Selva de Ferreira de
Castro. Aí se detalha a engrenagem
da escravidão por dívida dos seringueiros, hoje reproduzida sob outras
formas igualmente infames, nomea-

damente no Estado do Pará.
A Amazónia epistemológica é a
Amazónia dos conhecimentos ancestrais, da medicina à alimentação,
da astronomia à construção naval,
das floras e das faunas das realidades
chãs e das encantarias. É uma sabedoria tão profunda e corrente quanto a correnteza dos rios.
E há finalmente a Amazónia social, económica e política. É a Amazónia dos conflitos agrários e da violência, envolvendo comunidades
ribeirinhas e indígenas, latifundiários, grileiros (invasores de terras
públicas), políticos conservadores,
empresários do sector pesqueiro,
madeireiros, empresas de mineração, etc. Como assinala o sociólogo

Luís António de Sousa, trata-se de
conflitos decorrentes do modelo
clássico de ocupação do solo rural
brasileiro: grilagem violência assassinatos concentração fundiária
pauperização impunidade grilagem. Foi às mãos desse modelo que
morreu Gedeão Silva, dirigente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais
do Sul da Lábrea, emboscado e assassinado em 26 de Fevereiro de
2006. Teve a mesma sorte que os
1399 trabalhadores rurais assassinados entre 1985 e 2004 segundo os
cálculos da Comissão Pastoral da
Terra. A medida da impunidades
está em que apenas 7% desses crimes foram levados a julgamento.
Um dos mais hediondos foi o mas-

sacre de Eldorado dos Carajás, há
precisamente 10 anos, quando três
mil trabalhadores rurais sem terra
protestavam pela desapropriação
da Fazenda Macaxeira. É possível
que o governador do Pará que ordenou o massacre volte a ganhar as
eleições para governador no próximo mês de Outubro.
A mais sombria de todas as Amazónias é a Amazónia militar. Trata-se
de um plano norte-americano com a
serviçal lealdade das Forças Armadas da Colômbia (Plano Colômbia),
Equador, Perú e Brasil para proteger
(de quem?) as riquezas da Amazónia.
Não me surpreenderia se dentro de
algumas décadas o Médio Oriente se
mudasse para aqui.

OS NOVOS CAMINHOS DA ARTE E DO DIREITO
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as diretrizes estabelecidas para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), para a área de Direito, contidas na Portaria INEP nº 125, de 2006, que será aplicado no final deste
ano, manteve-se o objetivo já experimentado no modelo anterior do chamado “Provão” de avaliar, para além dos conteúdos de qualificação técnica, também as habilidades e competências que os alunos devem desenvolver, no seu processo de formação, necessárias para uma boa educação jurídica.
Dentre as habilidades e competências descritas nessas diretrizes, ganham relevo as que se referem à utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica e sensível, bem como capacidade metafórica e analógica (letra f, art. 6º). Está claro que este modelo indutor de avaliação não se volta apenas para forjar um perfil artístico para o jurista, nem somente de
o investir de uma disposição sensível para que saiba se colocar no lugar do outro quando tenha que
exercer a condição de julgamento. Ele denota igualmente uma orientação de base epistemológica,
apta a descortinar possibilidades cognitivas decorrentes da integração de diferentes modos de conhecer constituídos na experiência artística, científica, filosófica ou mística.
Dessas experiências trata esta edição de Constituição & Democracia. A entrevista do Professor
Luis Alberto Warat mostra como Direito e Arte podem amplificar as formas de interpelação do novo
e de apreensão do real. Seguindo a orientação do notável pensador, o texto de Marta Gama trabalha a conexão entre Direito e Arte pela mediação do Surrealismo para indicar perspectivas emancipatórias para o jurídico. Guardando também relação com esta influência, o Professor Alexandre
Araújo Costa, entretanto com um viés de questionamento paradigmático, põe em confronto as abordagens da Ciência e da Arte no texto Ciência do Direito ou Mitologia Jurídica. Por sua vez, a Professora Bistra Stefanova, dando continuidade a estudos anteriores, aborda o direito como obra literária
para sugerir o caráter criador do imaginário jurídico. Algo, diga-se, que já foi trabalhado na própria
UnB, por um dos fundadores da sua Faculdade de Direito, firme no entendimento de que a literatura não é um delírio, mas a apropriação do real por meio de um outro discurso. Isso fica assinalado
no texto de Adriana Miranda e de Mariana Veras (Roberto Lyra Filho: o jurista e o artista), com o
qual as autoras homenageiam o notável professor da UnB como registro de 20 anos de sua morte.
Ainda no conjunto temático que forma a edição, os textos de Paulo Blair (Uma Vida sem Direitos) e
de Henrique Smidt Simon (Rock’n roll, direito e modernidade).
Completam a edição os textos dos Observatórios do Ministério Público, do Legislativo, do Judiciário e dos Movimentos Sociais, o artigo livre do Prof. Virgílio de Mattos (Tem saída! – Louco infrator: a reforma psiquiátrica construindo saídas) e a coluna mensal do Professor Boaventura de Sousa Santos, com um instigante artigo A Amazônia. O que está em causa, portanto, com os temas desta edição de Constituição & Democracia, é armar a disposição ativa do jurista para abrir-se a outros
modos de compreender o Direito e as normas jurídicas.
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Loucura e direito: ação sem saída ?
Louco por quê?
Quem irá dizer a loucura, a imantar exclusão e “tratamento”, até que
venha a cura, sabidamente impossível a priori? “Loucura é ausência de
obra”, dizia Foucault. A obra do louco
é o estorvo. O saber desses dizeres
passa pela idéia de controle total.
Os loucos que eram mantidos sob
o cuidado familiar, são notados apenas quando passam a estorvar a precária produção doméstica de sobrevivência. Milhares os Pierre Rivière
que não foram, obviamente, retirados da poeira do esquecimento dos
arquivos. Mas o aparecimento de seu
enigmático caso pela equipe de
Foucault faz pensar numa coisa: desde então a junção da loucura com o
direito é uma ação sem saída. Onde
só saem mortos, o que não deixa de
ser uma ausência de saída.
Paradoxalmente é curiosa a última perícia realizada por L. Vastel em
Pierre Rivière, em 25/10/1835: “se ele
não é culpado, é no mínimo perigoso,
e deve ser isolado em seu próprio interesse e sobretudo no da sociedade”.
Mas era preciso dar conta dessa
criminalidade, era preciso prever,
classificar, contar e conter o perigo.
Re-formar?
Aqui, em Minas, há exemplo claro
de que, mesmo saindo, não saem. Se
a saída é a existência do exame de
cessação de periculosidade, se o poderoso laissez-passer é conseguido,
nem assim existe garantia de que o
portador de sofrimento mental, que
cometeu fato definido como crime e
é internado, poderá sair.
Para o portador de sofrimento
mental que comete algum ato que a
lei considera como crime, muita vez
uma violência praticada contra familiares próximos, já semeia o medo pânico nos demais de que viessem os loucos infratores, quando
soltos, a cometer qualquer outro ato
violento; perpassando, esse medo,
pela vizinhança e pela localidade
onde cometido o crime. Haveria
uma espécie de “sem controle” por
perto, acendem-se todos os sinais
de “alarme social”.
Re-formar pode ser apenas reconstituir a antiga forma de alguma
coisa. Pode ser, no entanto, dar forma nova, corrigir, emendar. A corre-

ção, no sentido duplo que enxergo
na “Reforma psiquiátrica”, não é só
de rumo e modelo, é também a de
enterrar o modelo hospitalocêntrico
de controle; é substituir a segregação
pela atenção, o descaso pela atenção
continuada, é dar enfim, a transformação de raiz - e a raiz do homem é
o próprio homem! - que os séculos
de modelo hospitalocêntrico não
conseguiram. Veja-se a organização
da contra-reforma. Têm recursos e
espaços amplos, agentes políticos,
assessorias.
A saída é pela porta
É fundamental que tenhamos
sempre viva a advertência de
Basaglia, sobre a impossibilidade de
convivência do modelo substitutivo
com a atuação do modelo manicomial, ao mesmo tempo.
Temos em Belo Horizonte, funcionando desde 2001, a porta de saída do sistema prisional/hospitalocêntrico que é o Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário,
idealizado, construído e gerido por
Fernanda Otoni de Barros.
Formalmente criado por Portaria
Conjunta da Presidência e Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, com apoio de centro universitário privado e suporte de várias
entidades, o programa conseguiu
tornar possível a “responsabilização”
do próprio “paciente” que cometeu
conduta definida como crime.
Não vale dizer que não há lei. Porque temos leis demais, genéricas, específicas, “boas”, “más” - como se as
leis nesse país sempre sem rei, fossem personagens de novelas, que o
caldo de cultura de classe-média e o
lumpem acham “uma gracinha”.
Temos lei específica, exatamente
a 10.216/01, sobre o tema e que vem
sendo reiteradamente ignorada pelos próprios operadores do direito.
Mas mesmo que não tivéssemos lei
alguma, temos a Constituição Federal, que em seu artigo 1º, estabelece
que a República Federativa do Brasil
tem como fundamento a dignidade
da pessoa humana (inciso III).
Entre o manicômio e a atenção
especializada, em equipamento criado pelo próprio Judiciário, entendemos que além de inconstitucional, a
internação em chamado hospital de

custódia e tratamento psiquiátrico,
hoje, em Minas Gerais, viola a própria Portaria Conjunta n. 25/2001, da
Corregedoria e Presidência do Tribunal de Justiça do Estado.
Não só norma constitucional, como lei federal, lei estadual (a chamada Lei Carlão - Lei Estadual/MG n.
11.802, de 18/01/1995) e Portaria que tem força de “lei” internamente - , já existem. Se não falta lei, falta
vontade política. Vontade política se
constrói com organização e luta. Isso
nós temos de sobra, falta o quê?
Conclusão
A “periculosidade”, que vai lastrear
a imposição de medida de segurança
para o inimputável por sofrimento
mental, é conceito do final de século
XIX. A sciencia que encarcera o louco
infrator é baseada no preconceito, na
intolerância, no biologismo ultrapassado. A periculosidade é conceito indefinível, quase oracular, impregnado de condições a priori,sem possibilidade de mensuração. Produz resposta padronizada a comportamento
padronizado de crise, fato definido
como crime e reclusão para sempre
no espaço manicomial/prisional.
Impossível entender como “natural”, quer seja direito, quer seja delito,
toda e qualquer ação de segregação
em uma sociedade de alta complexidade. A segregação do portador de
sofrimento mental, via medida de
segurança, não tem mais qualquer
possibilidade de ser aplicada, pelos
motivos anteriormente expostos, em
Minas, mas não só. Também no DF,
no Espírito Santo, Ceará, Paraná,

Pernambuco, Rio Grande do Norte e
Rio Grande do Sul e nos estados onde não exista ainda legislação específica, a aplicação imediata da lei,
com a acolhida do louco infrator nos
moldes do Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário PAI-PJ.
Ao encaminharmos a extinção
das medidas de segurança e dos manicômios judiciários, propomos
uma responsabilização que possa levar o portador de sofrimento ou
transtorno mental que comete crime
ao julgamento de seus atos, significando que deverão ser-lhe garantidos todos os direitos, previstos nas
normas penais e processuais penais,
até então sonegados.
Todos os cidadãos devem ser
considerados imputáveis, com todas
as garantias atinentes. Direito ao
processo como reconstrução dos
eventos que nele culminaram. Direito ao contraditório e à ampla defesa.
Em havendo condenação, imposição
de pena com limites fixos - dentro
dos intervalos de mínimo e máximo
previstos, possibilitando-se a detração, a progressão de regime, o livramento condicional, e, em sendo o
caso, a transação penal, a suspensão
condicional do processo e a extinção
da punibilidade, pela prescrição.
É preciso ampliar as possibilidades de atenção e cuidado substitutivos ao modelo manicomial. Porque
quando possuem laudo de cessação
de periculosidade, mas não amparo
familiar ou de serviços substitutivos,
os portadores são remanejados e
permanecem inseridos na mesma
lógica. Sempre para sempre.
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OBSERVATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Proteção do patrimônio
cultural e omissão do Estado
Nicolao Dino C.Costa Neto

A

Constituição da República dedicou especial atenção aos
bens de natureza material e
imaterial, considerados individual ou
conjuntamente, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores
da sociedade, os quais integram o patrimônio cultural brasileiro. Incluído
na categoria dos direitos difusos, do
qual é titular toda a coletividade, o
patrimônio cultural é uma das facetas
do meio ambiente. De fato, não só os
elementos constitutivos do meio ambiente natural são relevantes para a
preservação da espécie humana. É
necessário assegurar ao indivíduo um
referencial histórico-cultural revelador de sua identidade, vinculando o
presente ao seu passado e garantindo,
desta forma, o embasamento indispensável à edificação de seu futuro.
Nos termos da Constituição, o poder público tem o dever de proteger,
com a participação da comunidade, o
patrimônio cultural brasileiro. Sendo
objeto de especial proteção do direito,
cabe à administração adotar políticas
públicas para adequada promoção
do patrimônio cultural. Nesse campo,
o instrumento clássico de atuação da
administração é o tombamento, operando-se, por meio deste, uma intervenção no domínio particular, ou seja, uma restrição parcial na propriedade privada para demarcar o interesse público na proteção de determinado bem, sob a perspectiva de seu
valor cultural.
Infelizmente, contudo, verifica-se
sensível déficit na atuação estatal, seja na completa identificação dos bens
que devem constituir o rol do patrimônio cultural, seja na garantia de
sua higidez. Diante da omissão na implementação de políticas públicas, o
que se deve esperar ou exigir das demais esferas do poder público? Como
devem comportar-se Ministério Público e Judiciário em face da ausência
de medidas e programas estatais des-
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Por que o direito não assume o seu caráter ficcional?
O direito possui as suas tradições
narrativas que mudam no decorrer
da história de uma comunidade política, mas essas existem como lugares ocultos que, embora presentes
na produção do direito, não aparecem como elementos de confrontação aberta. Para alguns, admitir o
caráter ficcional do discurso jurídico talvez revele ou estimule a arbitrariedade. Cremos, porém, que
afastar do debate público as escolhas políticas e culturais que estruturam as narrativas das quais nasce
o direito é que alimenta o exercício
arbitrário do poder.
Buscando um outro entendimento da rejeição dos fundamentos ficcionais do direito, é oportuno
indagar se, na origem dessa, não está a consciência de o direito ser
uma obra literária de segunda qualidade. Existem vários indícios nesse sentido, como a falta de coerência narrativa da doutrina e da jurisprudência ou a produção de peças
processuais e obras jurídicas em linha de montagem, pistas que nos
levam a um novo questionamento
sobre o perfil e as condições de
produção de um outro direito que
possa ser apreciado como literatura
de primeira qualidade.

Admitir o carácter ficcional
do discurso jurídico pode
levar ou estimular a
arbitrariedade?

tinados à proteção dos bens culturais? Para ser mais específico, na ausência de ato de tombamento, caberia ação civil pública para, por meio
de decisão judicial, reconhecer-se seu
valor cultural e assegurar sua proteção? Ou, ao revés, isso configuraria indevido alargamento da função jurisdicional, com a substituição dos poderes próprios da administração?
Para responder a essa questão, é
importante sublinhar que: 1) o restabelecimento do regime democrático abriu espaço a novas demandas
sociais e à possibilidade/ necessida-

de de sua afirmação perante o Estado; 2) a Constituição de 1988 converteu inúmeras expectativas de
construção de uma ordem social
justa em pretensões jurídicas; 3) relações sociais multicomplexas
transformaram o quadro de conflituosidade inter-individual em um
cenário de litigiosidade de massa,
no qual a busca do interesse coletivo é tão importante quanto a satisfação de pretensões subjetivas; 4)
interesses de matriz difusa ou coletiva são freqüentemente lesionados
pela inação do Estado.

O que seria, então, o direito literário?
Interesses de matriz
difusa ou coletiva
podem ser lesionados
pela inação
do Estado

Como Marcuse e Adorno colocaram, toda verdadeira obra de arte é
revolucionária, na medida em que
modifica as formas dominantes de
percepção e cognição e abre os horizontes para mudanças. Desnaturalizando práticas e discursos jurídicos, nos quais se apóiam as instituições, o direito narrado põe em

evidência a sua função subversiva,
uma vez que alcança a voz do outro
e se coloca na escuta daquele que
teve a sua silenciada.
E o direito literário, o que seria?
Em tese, deveria ser um direito
transparente porque se assume como narrativa e se faz no espaço público do diálogo com o diferente, no

terreno da negociação aberta e da
escolha consciente. Esse direito
problematizaria as avaliações subjacentes aos fatos, assumindo a sua
função de nomeação, que somente
pode ser entendida no ambiente
interno das narrativas jurídicas que
a sustentam. François Ost, no seu
livro Contar a lei. As fontes do ima-

ginário jurídico, aponta no sentido
de que o direito, como a obra de arte, poderia ser um desafio ao mundo herdado e ao poder, exercendo,
desse modo, a função de crítica política à realidade. O êxito dessas
funções, é claro, pressupõe condições sociais favoráveis, pois o direito é produto da sociedade.

Um direito transparente porque se assume como narrativa e se faz no espaço público do diálogo
com o diferente, no terreno da negociação aberta e da escolha consciente
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O Direito como obra literária
Bistra Stefanova Apostolova

O

que a ficção literária pode
nos revelar sobre o direito e o
que ganha o direito no confronto com o campo literário? Na segunda metade do século XX, a literatura emerge e se consolida como
uma via de renovação da cultura jurídica ocidental e, entre outros fatores, articula algumas estratégias acadêmicas em condições de abrir novas possibilidades teóricas para a
compreensão do direito.
O hábito mental que marca o
pensamento jurídico moderno diferencia o espaço jurídico do espaço literário com base na distinção intransponível entre fato e ficção, entre
real e possível, entre ser e dever-ser.
Acentuar a diferença entre os respectivos espaços e os seus discursos acaba obscurecendo o campo das suas
trocas recíprocas, limitando, com isso, a compreensão do direito enquanto fenômeno histórico e cultural que desempenha funções instituintes na sociedade.
Diante da supremacia dominadora do modelo clássico de cientificidade, a arte, com o seu caráter assumidamente ficcional, já inicia a
sua jornada em desvantagem no
que diz respeito às suas finalidades
cognitivas. Sabe-se que, desde o
pensamento de Aristóteles, a dimensão estética foi rebaixada em relação às atividades dedicadas à vida
política, à filosofia e à contemplação. E, mesmo a partir desse lugar
secundário, a literatura vem desempenhando relevantes papéis no Ocidente, que vão da sensibilidade à ciência, da formação da subjetividade,
à educação pública.
A matéria prima da literatura é o
mundo possível, que se configura a
partir do mundo real por meio da
uma forma lingüística esculpida pelo
estilo próprio do seu autor. A arte literária constrói os seus possíveis
olhares sobre a vida na medida em
que estranha aquilo que nos é familiar e coloca em perspectiva o real,
focando, assim, o seu caráter acidental. A arte, como estranhamento e,
justamente, por estar enraizada na
ficção, revela as suas funções cognitivas, uma vez que se aproxima por

outra via à experiência humana, alcançando-a na extensão, profundidade e ambivalência do seu significado. Nessa perspectiva, sem estar limitada a uma mera descrição dos
dados empíricos, a arte apresenta-se
como uma concorrente da ciência
ou, poderia ser, como uma aliada, já
que está irmanada nos mesmos propósitos da ciência no campo do conhecimento.
Em especial, a compreensão do
direito como arte nos permite ir
além do normativismo. A noção de
imaginário jurídico, criador de novas
práticas e discursos que emergem da
reavaliação dos significados sociais e
jurídicos dados, corrói a qualificação
diferenciada que é atribuída ao direito oficial decorrente do seu status de
norma vigente num determinado
período histórico.
Afastada a idéia da produção da
realidade jurídica nos moldes de
uma evidência analítica, os juristas
se vêem na necessidade de responder como constroem as interpreta-

ções dos fatos e dos textos jurídicos,
com que parâmetros fazem as suas
escolhas entre as possibilidades imaginativas latentes no direito, de que
estratégias se utilizam para tornar os
seus discursos hegemônicos e como
ocorrem as mudanças nas interpretações do direito, sem que haja mudança nos textos.
O direito como narrativa
Para a compreensão da passagem
de uma possibilidade da existência
ao status de realidade jurídica e, conseqüentemente, para o entendimento das trocas entre a literatura e o direito, o conceito de narrativa, parece-nos apropriado. A narrativa estabelece uma organização dos fatos no
tempo, por meio da qual o diverso e
o acidental entram em uma ordem
que decorre do próprio ato da escrita e que é constitutiva do seu objeto.
A nossa proposta compreende a
aproximação do direito com a literatura por meio do estudo das narrativas jurídicas, constitutivas da pró-

pria realidade narrada, o que pode
nos levar a algumas idéias sobre os
modos de construção dos fatos e das
normas em juízo e sobre as formas
de produção dos conceitos utilizados pela doutrina jurídica.
São vários os elementos que
constroem a passagem da cientificidade clássica para o conhecimento
como narrativa, entre as quais destacamos: a objetividade do fato é substituída pelo princípio da interpretação
e seleção; no lugar da visão substancialista da verdade essa aparece como uma maneira interna da organização do relato e não como algo externo ao próprio discurso. Os relatos
abrigam segundas intenções, enviam mensagens normativas cifradas
e, em conseqüência, acabam integrando o processo de construção da
realidade e da sua regulação. Ciente
dessa categoria, a nossa atenção volta-se para a escuta das narrativas
que perpassam o campo do direito,
sendo estas um caminho seguro para se chegar à norma.
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Cabe ao MP suprir as omissões do Estado
Nessa moldura fática, cabe ao Ministério Público papel ativo na verificação da regularidade de políticas públicas. Cabe, também, a adoção de
medidas tendentes ao suprimento de
omissões do Estado quanto à sua implementação. Nesse sentido, a ação
civil pública é importante instrumento de afirmação de interesses transindividuais e, sendo a proteção do patrimônio cultural um interesse de
matriz difusa, tem-se a atuação do
Ministério Público com vistas à sua
observância. No silêncio da administração diante da relevância de um
bem ou conjunto de bens revestidos
de valor cultural, é indeclinável o dever de promover medidas judiciais ou
extrajudiciais voltadas ao seu reconhecimento e à sua proteção.
Afirmam alguns que essa postura
implica intromissão na administração, pois cabe a esta decidir, no exercício de sua discricionariedade, se e
quando determinado bem deve ser
detentor de especial proteção por
meio de tombamento. Tal posicionamento encontra-se inteiramente dissociado da realidade contemporânea
e despreza o papel político a ser desempenhado pelo Ministério Público
e pelo Judiciário.
O ordenamento jurídico, vale lembrar, encontra-se repleto de cláusulas
gerais e de conceitos indeterminados
veiculadores de aspirações de bem
estar social. Noutras palavras, a construção de uma ordem social justa
acha-se quase que plenamente traduzível em temas juridificáveis, trazendo para a esfera da atividade jurisdicional a difícil tarefa de proceder à
sua materialização. O Ministério Público, então, deve ser protagonista
desse papel político de realização de
políticas públicas, atuando não no
campo da formulação, mas sim no espaço de sua implementação, mediante a promoção de ações públicas nos
casos em que a omissão estatal, configuradora de abuso de poder, frustrar
a realização de metas sociais constitucionalmente estabelecidas.
Voltando ao texto constitucional,
sendo dever do Estado promover e
proteger o patrimônio cultural brasi-

leiro, o não cumprimento dessa prestação positiva deve submeter-se ao
controle judicial, por meio de ação civil pública ou de ação popular. Dito
de outra forma, se o poder público
não realizar o tombamento de um
bem dotado de relevância cultural,
oportuna será sua proteção pela via
judicial, cabendo ao Ministério Públi-

co promover ação civil pública com o
fim de declarar, no interesse da coletividade, a existência desse valor. E ao
Judiciário caberá adotar a medida
tendente à preservação desse bem,
atento ao fato de que o tombamento
é apenas uma das formas de tutela do
patrimônio cultural, não excluindo
outras modalidades de acautelamen-

to e preservação (CF, art. 216, §1°). Isso representa, sem dúvida, a assunção e o exercício de indiscutível função política, o que torna o Judiciário e
o Ministério Público igualmente responsáveis pela operacionalização de
políticas públicas necessárias à realização dos valores veiculados na
Constituição.

O Ministério Público deve ser protagonista da realização de políticas públicas, atuando não no campo da formulação,
mas sim no espaço de implementação, mediante a promoção de ações públicas

