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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objeto a discussão do tema da invisibilidade social transposto para 

o contexto do serviço público brasileiro, inspirado no paradigma da complexidade, utilizando 

como pano de fundo a teoria dos tropos, aproximada da temática da dominação, e o conceito 

sociológico de cidadania na contemporaneidade, depois de situado nos planos jusfilosófico, 

histórico e político, de forma a conectá-lo à concepção atualizada de democracia experenciada 

nas sociedades euro-americanas, tomando-se como emblemático o estudo de caso de 

servidores do Ministério Público. A consolidação do conceito de isonomia e a reinterpretação 

do princípio de solidariedade social despontam como meios idôneos para superação da 

iniquidade social revelada nas relações sociais assimétricas, nas quais nem mesmo a 

alteridade constitui meio hábil para atingimento da fraternidade social. 

 

Palavras-chave: Invisibilidade social. Tropos. Cidadania. Ministério Público. Fraternidade. 
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ABSTRACT 

 

This study aims at the discussion of the topic of social invisibility transposed to the context of 

the Brazilian public service, inspired by the paradigm of complexity, using the background of 

the theory of tropes connected to the theme of domination and the sociological concept of 

citizenship in contemporary times, after considering the legal philosophical, historical and 

political levels, in order to connect it to the updated conception of democracy experienced in 

Euro-American society, taking up as an emblematic case the study of federal workers of 

Public Ministry. The consolidation of the concept of equality and the reinterpretation of the 

principle of social solidarity emerges as suitable means to overcome social inequity revealed 

in asymmetrical social relations, in which even the otherness is not suitable to achieving 

social fraternity. 

 

Keywords: Social invisibility. Tropes. Citizenship. Public Ministry. Fraternity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A tônica das relações de dominação1 é marcada pela assimetria desde tempos 

imemoriais, o que não se restringe a distinções fundadas nos aspectos totalizantes de classes 

sociais, estamentos, status ou traços identitários, quaisquer que sejam as modalidades de 

generalizações que se pretendam estabelecer. Acima de tudo, generalizar – sem considerar as 

nuances constitutivas das múltiplas singularidades – pode ser tomado como a hodierna 

acepção de um pecado original cientificista ornado com a roupagem da modernidade, que 

nada alcança além de transitórios conceitos empíricos. 

 Trata-se da reificação2 de valores retrógrados sustentados pela engrenagem de um 

modelo econômico que visa à sustentação de um “museu de grandes novidades”3, que se 

impõem como dogmas supostamente irrefutáveis sob a guarida paradoxal, do ponto de vista 

semântico, de cientificidade, mas que soçobram à primeira contraprova mais detida, 

predestinados à prematura obsolescência. 

Não é crível que um amálgama de experiências de vidas singulares e suas 

concernentes potências criadoras se pasteurizem de modo tão sincrético a ponto de revelarem-

se reduzidas a conjuntos unitários, supostamente traduzíveis numa outra essência, dotada de 

antagonismo a outros agrupamentos formados por processos de assimilação congêneres, que 

venham a lograr pretensa “inter-repulsividade”4 de forma monolítica. 

 Assim, decorre que generalizações assumam o papel central do desvirtuamento da 

própria objetividade científica justamente por recaírem em categorias arquetípicas ideais ou 

completas abstrações que se descolam por completo das figuras humanas encontráveis na 

realidade, onde não se encontra um ser igual a outro e, decorrentemente, apenas se 

considerarmos a sociedade capitalista5 ocidental na qual estamos imersos, não se vislumbram 

                                                             
1 Os fenômenos da dominação e do poder são tratados nesta pesquisa como pano de fundo das questões que 

envolvem episódios de invisibilização (social, política, cultural, econômica, de gênero, dentre outros), mas  não 

são adotados, essencialmente, os mesmos pressupostos teóricos e metodológicos de Daniel Descendre, Max 
Pagès, Max Weber, Michel Bonetti e Vincent de Gaulejac, nem as contribuições críticas de Karl Marx e Michel 

Foucault, tal como tratados em suas obras. São ressignificados para elaborar nova teoria cujos pressupostos se 

ancoram na teoria dos tropos, reinterpretada à luz do paradigma da complexidade de Edgar Morin. 
2 O verbete reificação corresponde, em alemão, a verdinglichung, cujo significado literal é transformar uma ideia 

em uma coisa, além de ostentar em sua origem etimológica o prefixo latino res (coisa); ao passo que 

objetificação, traduz-se, em alemão, como versachlichung, que consiste numa operação mental apta a 

transformar conceitos abstratos em realidades concretas ou objetos. 
3 CAZUZA. A metáfora aludida integra a música O tempo não para. 
4 Trata-se de neologismo cujo significado é a repulsividade mútua entre os conjuntos descritos. 
5 Ver DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol. 1. Editora 34, 2005. 
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típicos burgueses, proletários ou lumpem6 que possam ser tomados como uniformes e que 

sejam replicáveis com exata identificação em suas manifestações pessoais; nem, por outro 

lado, como determinar riqueza ou pobreza sem pré-definir uma série de categorias que 

circunscreva cada uma de tais condições. 

Tomando-se por referência a teoria dos tropos, ainda aceita por parcela significativa 

dos filósofos contemporâneos, que concordam com Quine7, no sentido de adotar uma 

ontologia de conjuntos, reputa-se um dado caracterizador de uma pessoa humana – ou de 

qualquer outro elemento sensoriamente perceptível – a sua localização espaço-temporal sob 

certo modo epistêmico de acesso e avaliação. 

Segundo ensaio crítico de Michael Loux (2006a), 

 

Esta perspectiva fornece o cenário para a abordagem reducionista aos universais 

defendida por G. F. Stout8 e D. C. Williams9. Sustentam que existem qualidades e 

propriedades particulares contrapostas a qualidades ou propriedades gerais, coisas 

como a brancura deste pedaço de papel. Assim, temos entidades abstractas além de 

conjuntos; mas estas são particulares. Williams chama tropos a estes particulares 

abstractos e diz-nos que constituem "o alfabeto do ser". Os tropos são 

ontologicamente primitivos, e os itens de outras categorias são construídos a partir 

deles. Assim, o universal platónico é um conjunto de tropos semelhantes; e os 

objectos concretos comuns são feixes de tropos que entraram contingentemente 

numa relação de "colocação". 

 

 Há de se destacar que no interior de um grupamento social considerado, seja classe 

social, estamento, casta ou que configuração macrossocial esteja a assumir, devemos 

reconhecer que, afora os critérios gerais de identidade econômica, étnica, religiosa, cultural 

cooperantes na configuração de tais categorias gerais a partir de grandezas variadas dos 

particulares descritos, serão, inexoravelmente, travados relacionamentos interpessoais 

intrínsecos a cada um desses conjuntos ontológicos. Revelar-se-ão relações de dominância 

entre aqueles que figuram no interior de cada um dos grupamentos sociais considerados, o 

que, segundo a vertente nominalista filosófica aplicável à Linguística e à Sociologia, permitia, 

inclusive, analisar o discurso sobre entidades universais em termos do discurso sobre 

                                                             
6 Ver RAMIREZ, Paulo Niccoli. A Revolução Vagabunda: Baudelaire, Walter Benjamin e o fim da história. In: 
Ponto-e-vírgula – 8. p. 242-260. Disponível em: <http://revistas.pucsp.br/index.php/pontoevirgula 

/article/viewFile/13955/10278> Acesso em 18 mar. 2016. 
7 Ver QUINE, Willard. (1953) From a Logical Point of View. Cambridge, MA: Harvard University Press, 

1953; Word and Object. Cambridge, MA: MIT Press, 1960 (apresenta a tese segundo a qual "só os conjuntos 

são abstratos"). 
8 Ver STOUT, George Frederick. The Nature of Universals and Propositions, London Oxford University 

Press, 1921 (conferência da Academia Britânica onde se discute a teoria dos tropos, delineada em §4). 
9 Ver WILLIAMS, Donald Cary. Elements of Being, parts I and II, Review of Metaphysics,6, 1953: 3-18, 171-

193 (teoria dos tropos delineada no §4). 

 

http://revistas.pucsp.br/index.php/pontoevirgula
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multifacetados concretos particulares da experiência comum, encarados como “feixes de 

tropos”. 

 As premissas iniciais apontadas permitem inferir que os epifenômenos universais 

possam ser conhecidos e conectados com a realidade a partir da identificação dos concretos 

particulares, na condição de tropos que interagem com “feixes de tropos”, sempre 

resguardando particularidades comuns que os agreguem em torno de um status ontológico, 

revelador de elementos essenciais e não-essenciais à prefiguração desse ser (a coisa em si), 

não-ser (a ideia) ou o espírito, simplificando-se o espectro gnosiológico a esta tríade. 

 Assim, transpondo-se essa formulação propedêutica a um grau de aplicabilidade 

consentâneo com a presente pesquisa, pode-se considerar por critérios racionais ou intuitivos 

que estejamos diante de determinado concreto particular, como um magistrado, se nele 

reconhecermos determinadas características essenciais que somente alguém com este status 

pode ostentar, como a profissão, mas além disso deveremos indagar-nos acerca de qual 

profissional estamos tratando, eis que um magistrado pode atuar em ambientes jurisdicionais 

muito variados, adquirindo predicativos que ampliam o leque de compreensão daquele 

substantivo inicialmente posto, num mecanismo de instanciar o próprio ser por meio da 

particularização de elementos coocorrentes. 

 Concebe-se, portanto, no exemplo oferecido, um magistrado / de determinado grau de 

atuação / com dada jurisdição / de tal formação acadêmica / inserido em dado espaço 

geográfico / sob a influência de dado tempo / com posicionamentos ideológicos, políticos e 

uma série de outras convenções intermináveis que perpassam o subjetivismo de sua 

conformação orgânica, moral e psicossocial que o conduzirão a ser uma pessoa única, um 

“miniuniverso” no qual a interação de incontáveis desses tropos resultará a constituição 

daquele magistrado específico que observamos desde o início.  

Desta forma, não parece necessário descer a maiores minúcias para constatar o porquê 

de não nos depararmos com magistrados todos iguais – em toda a magistratura – ou que 

passamos considerar o mesmo indivíduo, o magistrado que acabara de ser dissecado 

figurativamente, um todo indiviso, inexpugnável e cognoscível a partir de uma sólida 

constância. Mas esta é a questão que se encontra no cerne da explicação de por que alguns 

tropos são tomados como essenciais para alguns observadores na elaboração sensível do que 

constitua um concreto particular (como o que seja um magistrado neste caso) e, para outro 

observador, os mesmos tropos seriam irrelevantes nessa caracterização ontológica. 
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Há de se considerar, ainda, que os dados não-essenciais (que ainda assim constituem 

tropos) sob o enfoque de um observador podem ser tomados como imprescindíveis por outros 

tantos que se dediquem a categorizar o mesmo concreto particular, demonstrando, nesta 

perspectiva, que a valoração é um fenômeno social que depende do ângulo de análise, dos 

elementos postos em verificação e dos pressupostos da cultura do observador, inexistindo 

valor intrínseco a qualquer concreto particular, seja humano ou inanimado.  

Não há, dessa forma, como contrapor uma pretensa massa indistinta, que se pretenda 

classificar como povo, governados, classe popular, pobres, “ralé” – numa terminologia 

difundida por Jessé Souza (2009) – para representar o conjunto coeso de pessoas submetidas à 

condição de dominados, em contraposição a um conjunto de outras tantas pessoas investidas 

no pretenso status de dominantes, quais sejam as chamadas classes dirigentes, governantes, 

ricos, elites, dentre outras tantas nomenclaturas distintivas. No âmago de cada uma dessas 

categorias arquetípicas se esconde uma miríade de esferas de poder e contrapoder que se 

aquilatam e se aniquilam mutuamente, rumo à incessante reelaboração. 

 Da supostamente ignara massa despontam líderes políticos, das consideradas classes 

populares surgem novos padrões estéticos e culturais, o povo traz em si a parcela daqueles 

que em pouco tempo poderão tornar-se os governantes, ainda que a tendência política 

reafirmada na experiência democrática seja a cristalização de novas elites, que passam a 

conviver com as precedentes, sem suplantá-las de imediato. 

Mas o que importa destacar é que os blocos sociais, por mais sólidos que sejam os 

traços de identidade interior, permitem a contínua perpetuação das relações intrínsecas de 

dominância e mando: a hierarquia entre os indivíduos se interpõe nas relações gregárias, dos 

pares às comunidades, tomando-se por base os critérios mais diversos, sejam o poder 

econômico ou político, o capital cultural, o gênero, a orientação sexual, a idade, a instrução, a 

coragem, a fama, a beleza, o prestígio, as múltiplas manifestações de inteligência, as demais 

habilidades pessoais (físicas, psíquicas e emocionais) e uma infinidade de critérios distintivos 

que tornam cada pessoa única e apta a submeter alguns de seus semelhantes e subjugar-se a 

outros. 

 Essas são algumas das manifestações que impulsionam a mobilidade social e política 

ínsitas à dinâmica das relações humanas, fortemente dinamizadas com a instauração dos 

tempos pós-modernos e aprofundadas na constância da experiência democrática, na qual se 

aprofundaram os regimes de governo ocidentais na última virada de século. 
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 A centralidade do debate é assumida, nas tradicionais linhas sociológicas, pela noção 

de classe, mas há de se frisar que não se trata de uma identidade construída quer pelo sujeito 

isoladamente, quer pela coletividade num mecanismo que constranja exteriormente uma 

realidade dissociada das consciências individuais. Há de se considerar que as pessoas são 

sujeitos dotados de potências múltiplas e que só podem ser compreendidos a partir da 

conjugação de uma série de elementos: alguns primários, ligados à organicidade como sexo, 

altura, peso, cor da pele, dos olhos e dos cabelos; outros mais complexos, onde se percebe a 

influência sócio-política, como o gênero, a orientação sexual, a etnia, a estética corporal, a 

geração e tantos outros. 

Sem embargo, essas são diferenciações reais perceptíveis em todas as pessoas, mas 

não-essenciais para a lógica do capital organizar a vida social, eis que, no plano da produção-

reprodução do capital e do mercado e na distribuição da riqueza material e não-material, não 

são os atributos ontológicos, por si sós, que determinam o acesso aos bens sociais, mas a 

aptidão para gerar circulação de capital, produzindo e consumindo. Esta é uma contradição 

inerente ao sistema capitalista: a produção coletiva e a apropriação privada, cujo 

reconhecimento não é mérito exclusivo da abordagem marxista. 

 Pode-se elaborar um resgate histórico de tais relações de dominação nos elementos 

subjacentes aos contatos travados entre seres de nossa espécie, desde tempos imemoriais, 

expressos na relação de mando, no que se poderia estabelecer, figurativamente, como um 

amargo balé da dominação humana, no qual os papeis a-históricos de mandantes e mandados 

se perpetuam ad nauseam por milênios de incessante atuação humana. 

 Uma narrativa de tal magnitude que perpassa os mais tenros relatos místicos e 

religiosos do Ocidente, nos quais se estabeleciam e se estabelecem ainda claras subordinações 

e limitações impostas por entes sobreumanos, transpostas às mais refinadas teogonias da 

África, América e Europa, até que as víssemos incrustadas no pensamento filosófico e político 

que nos chega a influenciar cotidianamente: das civilizações antigas às raias do pós-

modernismo. Perpetua-se o ranço da dominação como a marca das relações interpessoais e 

como principal critério associativo para estabelecimento de poder. 

 Trata-se de uma pecha que não serviu de mote desagregador apenas, como se pretende 

demonstrar, mas se tratou, de fato, de uma das mais notáveis características de seleção de 

grupos e estabelecimento de força. A dominação de uns sobre outros demonstrou-se estratégia 

de atuação e critério de seleção das aptidões necessárias para estabelecer o sucesso, ora pela 
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força física, ora pela higidez corpórea e mental, ora pelo intelecto, sem desprezar elementos 

como sensibilidade, afetividade, intuição e traços estéticos. 

 Neste trabalho, não se pretende traçar um painel descritivo, nem muito menos 

evolutivo, haja vista as marcadas involuções reconhecidas na trajetória da humanidade, dos 

sucessivos momentos em que se notabilizaram as principais transformações impulsionadas 

pela dinâmica das dominações entre humanos, nem, tampouco, avançar em considerações 

acerca do estado de selvageria desde sempre praticado contra outras espécies animais ou ao 

meio ambiente em geral, inclusive porque estaríamos diante do conceito de depredação e não, 

propriamente, ao de dominação, tal como ora é tratado. Vale resgatar do pensamento de 

Fritjof Capra (2014) uma passagem que complementa tal assertiva: 

 

Ao desenvolvermos nossa capacidade de pensamento abstrato num ritmo tão rápido, 

parece que perdemos a importante aptidão para ritualizar conflitos sociais. Em todo 

o mundo animal, a agressão raramente se desenvolve a ponto de levar um dos 

adversários à morte. Pelo contrário, a luta é ritualizada e termina usualmente com o 

perdedor aceitando a derrota, mas permanecendo relativamente indene. Essa 

sabedoria desapareceu ou, pelo menos, ficou profundamente submersa na espécie 

humana nascente. [...] Nossa evolução continua a oferecer-nos liberdade de escolha. 

Podemos deliberadamente alterar nosso comportamento mudando nossas atitudes e 

nossos valores, a fim de readquirirmos a espiritualidade e a consciência ecológica 

que perdemos. 

  

Busca-se, desta feita, a partir da premissa maior de que venham a ser reconhecidas 

relações interpessoais de dominação entre os indivíduos de dado agrupamento social, dos 

mais singelos até as mais complexas sociedades, e das demais premissas menores a serem 

expostas, que visam demonstrar o esgotamento desse ethos relacional e a conveniência de 

modificação de tais paradigmas, até o oferecimento de alternativas mais profícuas ao se 

instaurar um novo cenário de convivência. 

 No caminho dessa superação do modelo prevalente até nossos dias, cumpre examinar 

detidamente o traço que marca de forma indelével essa relação de dominação, que neste 

trabalho é alçado de fenômeno secundário da dinâmica entre dominantes e dominados ao 

centro do enfoque monográfico, eis que se reveste da preocupação fulcral desta pesquisa, 

quais sejam os mecanismos pelos quais os protagonistas da ação logram relegar a segundo 

plano (ou ao anonimato) as legiões de coadjuvantes que tornam possível o espetáculo cênico, 

ao recorrer-se uma vez mais à metáfora do balé. 
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 Como é possível que, desde sempre, concebamos, segundo a lógica hegemônica10, que 

o pas de deux seja o resultado da coparticipação de um par apenas – e, ainda remeta, em sua 

origem francófona, somente a duas pessoas – ante a evidência de que tantos outros incidam 

em sua criação artística, técnica, logística, dentre outras tantas dimensões citáveis. 

 Diante desse incômodo reconhecimento de que alguns mereçam os píncaros da glória, 

enquanto a maioria esmagadora seja completamente imprensada numa mera nota de 

agradecimento, aposta à margem de um introito inaudível, ante o manto que encobre sua 

participação no cenário da ribalta, busca-se examinar em que medida é factível reconhecer o 

fenômeno de invisibilização do resultado do trabalho de pessoas que sejam alienadas da 

participação plena do processo social. Resguardada a crítica de Henri Lefebvre (1958), 

segundo o qual “em nossa sociedade, com as formas de intercâmbio e a divisão social que 

nela reinam, não existe relação social – relação com o outro – sem uma certa alienação". 

 Tecidas tais considerações que se faziam necessárias, a presente pesquisa deixa em 

suspenso tais questões preliminares para que sejam aprofundadas noutro trabalho que possa 

comportá-las, a fim de que o tema da invisibilização (e as decorrentes manifestações 

detectáveis de invisibilidade) possa a ser apresentado, buscando-se sua ressignificação para 

que se transcenda o âmbito social, a fim de atingir dimensões mais amplas sob o prisma 

psicológico, jurídico e econômico, resguardadas in casu as particularidades do serviço público 

brasileiro, eis que suscitado em diversos ambientes laborais, tais como: nos hospitais (entre 

médicos e demais profissionais de Medicina); nas universidades (entre docentes e servidores 

técnico-administrativos de Educação); na atividade policial (entre delegados e demais 

profissionais de Segurança Pública); na atividade jurisdicional (entre magistrados e 

serventuários); no Ministério Público (entre membros do Parquet e servidores técnico-

administrativos); além de outras instituições públicas e privadas, perpassando em todas as 

situações apontadas uma invisibilização ainda mais atroz em desfavor dos “terceirizados”11. 

 A partir dos termos gerais delineados, o presente estudo tem por objeto específico a 

discussão do fenômeno da invisibilização social transposto para o contexto do serviço 

público, utilizando como pano de fundo o conceito sociológico de cidadania na 

                                                             
10 O desenvolvimento conceitual de hegemonia em Ernesto Laclau é aplicável no âmbito local, nacional ou 

supranacional, o que liberta a, um só tempo, tal fenômeno profundamente estudado por Antonio Gramsci da 

estrita análise de classe e dos limites geográficos, instrumentalizando-o para o contexto atual de expansão das 

fronteiras geopolíticas, espraiando-se nos cenários de globalização e conflitos étnico-religiosos e seculares. 
11 Termo genérico pelo qual são identificados os trabalhadores cujo vínculo trabalhista se verifica com pessoa 

jurídica de direito privado, contratada pelo Poder Público ou por ente privado, que recruta suas forças de trabalho 

para prestação de serviços a outras empresas ou para apoiar a manutenção do serviço público nas instituições e 

órgãos dos entes da Administração Pública direta, indireta, autárquica ou fundacional, bem como nas sociedades 

de economia mista. Cumpre frisar que a terceirização ocorre entre empresas do mesmo ramo negocial ou não. 
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contemporaneidade, depois de situado no plano histórico, jusfilosófico e político, de forma a 

conectá-lo à concepção atualizada de democracia experenciada nas sociedades euro-

americanas, tomando-se como paradigmático o estudo de caso de servidores do Ministério 

Público. 

 Como contribuição significativa à reconfiguração ética das relações interpessoais, são 

analisadas, em sede derradeira, alternativas que se configuram aptas a superar a postura 

passiva de mera alteridade, notadamente identificadas pela consolidação dos princípios de 

dignidade da pessoa humana, de isonomia jurídica, de solidariedade social e de fraternidade, 

em dimensões distintas das propostas nos ideários liberais da Revolução Francesa, conquanto 

nem mesmo esses tenham sido aprofundados após quase três séculos desde sua formulação 

iluminista, mas despontam revigorados neste novo milênio, insinuando-se como meio idôneo 

para superação da iniquidade social revelada nas relações sociais assimétricas. 



 
 

17 
 
2 UMA QUESTÃO DE CIDADANIA 

 

  

2.1 Abordagem do conceito 

 

 

A formulação clássica de cidadania decorre da concepção da Antiguidade greco-

romana, que veio a ser resgatada pela Revolução Francesa, a qual remete tal conceito à 

liberdade, à igualdade política e à participação fraternal de todos nas atividades públicas, 

sobretudo por meio do sufrágio universal, eis que adveio das formulações iluministas, 

repousadas em teses contratualistas difundidas amplamente no século XVIII pela burguesia 

em ascensão, que se contrapunha à precedente ordem estamental que apregoava a obediência 

ao poder absoluto do soberano.  

Neste sentido, a sociedade atual ainda repercute através das práticas educacionais a 

proposta de formação de indivíduos instados a agir de modo a resguardar um “contrato social” 

fundante do status quo das sociedades modernas12, cuja operacionalidade depende da 

formação de uma cidadania modelar, racionalista sem ser reflexiva, de caráter normalizador e 

descritivo de direitos e responsabilidades perante o todo coletivo, que se revela essencial para 

a perpetuação do funcionamento das complexas redes de conectividade. 

Sem embargo, apesar de ser largamente usado no cotidiano, o termo cidadania abriga 

um grau significativo de variância, atingindo nuances que resguardam similitudes com uma 

extensa gama de outros conceitos, como os de nacionalidade e civismo, por tangenciá-los. 

Imbricam-se noções que revelam a coexistência de múltiplas concepções, que variam quanto 

aos aspectos temporal, espacial, semiótico e axiológico, podendo corresponder a 

interpretações mais restritas ou mais amplas, e muitas vezes revelam acordos e desacordos 

sociais e políticos. 

Entre as diferentes concepções de cidadania, tornou-se referencial, a partir da segunda 

metade do século XX, a erigida por Marshall (1967), segundo a qual a cidadania deflui, 

inicialmente, de direitos civis e políticos, considerados de primeira geração; direitos sociais13, 

                                                             
12 Sociedades “modernas” compreendidas como as que resultaram da reestruturação social promovida a partir do 

advento dos Estados-nação modernos, em especial a partir da unificação política de Portugal, Espanha e França. 
13 Direitos sociais conforme Silva (2011, p. 286), “são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou 

indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais 

fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais”. Significa dizer que são 

direitos que se relacionam ao direito de igualdade, na medida em que criam condições materiais mais propícias à 

igualdade real, o que, consequentemente, proporciona melhores condições para o exercício efetivo da liberdade. 
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os de segunda geração; e, a partir do terceiro quartel do século XX, direitos de terceira 

geração, relativos aos interesses difusos, como os direitos ambientais, dos consumidores, das 

coletividades étnicas ou da própria humanidade. Atualmente, aludem-se aos direitos de quarta 

geração, concernentes à bioética e à manipulação tecnológica da vida (VIEIRA, 2005).  

Na mesma linha, quanto aos elementos intrínsecos da cidadania, a citada concepção 

inglesa, difundida por Marshall (1967), derivou como asserções: 

 

A cidadania envolve três elementos básicos. Primeiro, o elemento político: o direito 

de participar do exercício do poder político como cidadão e eleitor. Segundo, o 

elemento social: o direito dos cidadãos desfrutarem de uma base mínima de bem-

estar, segurança, assegurando-se o acesso às instituições responsáveis por esses 

objetivos. Finalmente, o elemento civil: os direitos que ornam a liberdade individual, 

incluindo o direito à justiça, através do devido processo legal.  

 

Por outro lado, no sentido de estabelecer marcos de construção histórica do conceito 

de cidadania, Santos (2005) reconhece três tradições principais: a cidadania clássica, 

relacionada à tradição aristotélica, que destaca a participação política na vida pública; a 

cidadania moderna, atinente aos direitos individuais e de propriedade; e a cidadania pós–

moderna, cujo cerne é a solidariedade e se embasa nos direitos de terceira geração. 

A leitura destas tradições pode ser realizada de modo sincrônico, caso se entenda que 

coexistam na atualidade e que se estendam desde entendimentos mais restritos, identificando-

se a um estatuto pronunciadamente legalista, a entendimentos mais abrangentes, reveladores 

de práticas menos homogeneizadoras que respeitem a identidade cultural de grupos 

diferenciados. 

Ênio Resende (1992, p. 17)14, a par de denunciar as “doenças culturais brasileiras”, 

propõe multiplicar a motivação para a cidadania, que considera uma importante e eficaz arma 

democrática de que dispõe a população para mudar as instituições do país, de modo a suscitar 

e estimular as lideranças formais da sociedade brasileira a participarem dessa campanha de 

motivação. Conforme acentua Resende (1992, p. 19), “cidadania é um estado de espírito e 

uma postura permanente que levam as pessoas a agirem individualmente ou em grupo civis, e 

profissionais”, ressaltando ainda que: 

 

                                                             
14 “Cidadania – o remédio para as doenças culturais brasileiras” é um livro em que Ênio Resende apontou, na 

década de 1990, uma realidade paradoxal, pois apesar de acreditar que existem diversas organizações se 

dedicando à temática da cidadania, em todo o Brasil, ainda não se conseguiu superar a apatia e o conformismo 

no que se refere a uma reação contra a corrupção, as espertezas generalizadas e a impunidade ou em favor do 

surgimento de uma nova classe política que aperfeiçoe, em prol do país, as leis e as instituições e formem 

governos éticos e competentes. 
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Sendo uma questão fundamentalmente cultural, de mentalidade e hábito, a prática 

sistemática da cidadania só se tornará realidade, insistimos, através de processos 

educacionais persistentes, os quais podem ocorrer em qualquer lugar: nas escolas, 
nos lares, nas empresas, nos clubes, nas igrejas, nos sindicatos, nas associações 

profissionais e comunitárias e através dos meios de comunicação. 

 

Corrobora o entendimento anteriormente destacado o magistério de Maria de Lourdes 

Manzini Covre (2001, p. 68), que acrescenta ao debate as seguintes considerações: 

 

Não há mudança sem a ofensiva do trabalhador-cidadão. Por exemplo: pode haver o 

exercício democrático no interior das fábricas quando os trabalhadores conseguem 

se organizar e lutar – com representações, debates, decisões coletivas em 

assembleias – contra pontos fundamentais para a exploração da divisão social do 

trabalho: horário de trabalho e descanso, transporte para o serviço, alimentação na 

fábrica etc. Em movimentos sociais, essa mesma organização pode se dar num 

bairro, em torno de reivindicações ligadas ao chamado salário social – saneamento, 

água, luz, asfalto, creche etc. E com essas lutas, na fábrica, na rua ou na favela, que 

se amplia a cidadania para a população carente. E essa participação política, seja nas 
organizações formais (empresa, sindicato, partido etc.), seja em movimentos sociais 

e organizações populares, pode propiciar às pessoas em contato uma com as outras a 

sua “revolução” subjetiva, ampliando as suas oportunidades de vida bem como a 

realidade coletiva. 

 

Herbert José de Souza, o saudoso Betinho, destacou o caráter inter-relacional da 

cidadania, que impõe o cumprimento de deveres, de respeito e de solidariedade, equitativos 

aos direitos que venham a ser postulados, impeditivos da extrapolação de limites ou de 

configuração de excessos egoísticos, como aduz no texto “Poder do cidadão”, extraído da 

internet15: 

 

A fome é a realidade, o efeito e o sintoma da ausência de cidadania 

Não é por acaso que a palavra cidadania está sendo cada vez mais falada e praticada 

na sociedade brasileira. 

Uma boa onda democrática que vem rolando mundo afora chegou ao Brasil há 
algum tempo e tem nos ajudado a descobrir como dar conta do que acontece na vida 

pública. 

Cidadania é a consciência de direitos democráticos, é a prática de quem está 

ajudando a construir os valores e as práticas democráticas. 

No Brasil, cidadania é fundamentalmente a luta contra a exclusão social, contra a 

miséria, e mobilização concreta pela mudança do cotidiano e das estruturas que 

beneficiam uns e ignoram milhões de outros. 

É querer mudar a realidade a partir da ação com os outros, da elaboração de 

propostas, da crítica, da solidariedade e da indignação com o que ocorre entre nós. 

Um cidadão não pode dormir com um sol deste: milhares de crianças trabalhando 

em condições de escravidão, trabalhadores sobrevivendo com suas famílias num 
quadro de miséria e de fome, a exploração da mulher, a discriminação do negro, uma 

elite rica esbanjando indiferença num mundo de festas e desperdícios escandalosos, 

de banqueiros metendo a mão no dinheiro do depositante, da polícia batendo em 

preto e pobre. 

                                                             
15SOUZA, Herbert José de. Disponível em: <http://botafogo-cidadaosolidario.blogspot.com.br/2007/08/poder-

do-cidado-por-herbet-de-souza.html>. Acesso em 22 out. 2015. 
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A fome é a realidade, o efeito e o sintoma da ausência de cidadania. O ponto de 

partida e de chegada das ações cidadãs. A negação radical da miséria é um postulado 

de mudança radical de todas as relações e processos que geram a miséria. É passar a 
limpo a história, a sociedade, o Estado e a economia. 

Não estamos falando de coisas abstratas, de boas intenções ou desejos humanitários 

de alguns. 

Cidadania é, portanto, a condição da democracia. 

O poder democrático é aquele que tem gestão, controle, mas não tem domínio nem 

subordinação, não tem superioridade nem inferioridade. 

Uma sociedade democrática é uma relação entre cidadãos e cidadãs. 

É aquela que se constrói da sociedade para o Estado, de baixo para cima, que 

estimula e se fundamenta na autonomia, independência, diversidade de pontos de 

vista e sobretudo na ética - conjunto de valores ligados à defesa da vida e ao modo 

como as pessoas se relacionam, respeitando as diferenças, mas defendendo a 
igualdade de acesso aos bens coletivos. 

O cidadão é o indivíduo que tem consciência de seus direitos e deveres e participa 

ativamente de todas as questões da sociedade. 

Um cidadão com sentido ético forte e consciência de cidadania não abre mão desse 

poder de participação. 

 

À luz de tais concepções, a cidadania requer uma atitude comissiva, materializada 

numa ação ou conjunto de ações, o que não se coaduna com uma ideia de cidadania inerte ou 

meramente reativa, dependente da atuação do Estado ou de outros indivíduos. 

Ocorre, nada obstante, que um novo elemento é trazido à baila pela psicossocióloga 

Norma Missae Takeuti (2002), segundo a qual o “exercício da cidadania é a capacidade de 

resolver problemas concretos que nos afligem a nível de sociedade, a nível dos grupos e a 

nível de cada um”, num processo de permanente reconstrução, no qual é inerente a convicção 

de querer exercer os seus direitos, o que afasta, em princípio, a manifestação concomitante de 

cidadania e alienação política. 

Consoante o magistério de Cavalcanti (1989, p. 49), assinala-se a nítida inter-relação 

entre civismo, educação e Estado, “visto que o cidadão acabado é aquele que se insere 

totalmente na sociedade, com consciência de seus direitos e deveres políticos e sociais, deles 

participando efetivamente”, ao passo que, no que concerne à percepção de cidadania 

consagrada por João Luiz Duboc Pinaud (1999, p. 56), observam-se nuances tais como: 

 

As noções formais de cidadania - tal como incutidas pela retórica da dominação 

atual no Brasil — não implicam na alternativa das pessoas se reunirem, auto-

organizarem, além das balizas do Estado. O sistema legal brasileiro acolhe o 

conceito de cidadania enquanto declaração, sem instrumentar corretamente sua 

possibilidade de exercício. 

 

Dentre os autores destacados, merece destaque a tipologia adotada por João Baptista 

Herkenhoff (2001, p. 20-21), quando assevera que “a essência da cidadania é composta por 
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quatro dimensões: a social, a econômica, a educacional e a existencial”. E a cidadania passa a 

ser concebida noutras bases conceituais (HERKENHOFF, 1996, p. 7-8): 

 

A Cidadania também transpõe o conceito restrito com que se costuma entendê-la.  

Não é apenas o estado daquele que tem o gozo dos direitos civis e políticos.  É a 

Cidadania vista como um acréscimo à dimensão do “ser pessoa”.  Ninguém pode ser 

cidadão se não é pessoa, se não se lhe reconhecem os atributos próprios da 

dignidade humana. 

[...] A Educação é posta como enlaçada com a Missão Ética que lhe cabe e deve ser 

endereçada à construção social da Cidadania. 

A Cidadania plena de todos os seres humanos é vista como imposição que se coloca 

para uma sociedade que se pretenda guiar pela Ética. [...] 

 

Outra dimensão de análise bastante instigante é oferecida por Benevides16 (1994), ao 

reportar-se a Chauí17 (1984) e afirmar que existem dois tipos de cidadania: a ativa e a passiva, 

categorizando-as da seguinte forma: 

 

A cidadania se define pelos princípios da democracia, significando necessariamente 

conquista e consolidação social e política. A cidadania exige instituições, mediações 

e comportamentos próprios, constituindo-se na criação de espaços sociais de lutas 

(movimentos sociais, sindicais e populares) e na definição de instituições 

permanentes para a expressão política, como partidos, legislação e órgãos do poder 
público. Distingue-se, portanto, a cidadania passiva — aquela que é outorgada pelo 

Estado, com a ideia moral do favor e da tutela — da cidadania ativa, aquela que 

institui o cidadão como portador de direitos e deveres, mas essencialmente criador 

de direitos para abrir novos espaços de participação política (CHAUÍ, 1984 apud 

BENEVIDES, 1994). 

 

Complementarmente, Chauí (2008, p. 66-67) aduz os seguintes ensinamentos: 

 

Essa concepção da democratização da cultura pressupõe uma concepção nova da 

democracia. De fato, estamos acostumados a aceitar a definição liberal da 

democracia como regime da lei e da ordem para a garantia das liberdades individuais 
[...]. A democracia é, assim, reduzida a um regime político eficaz, baseado na ideia 

de cidadania organizada em partidos políticos, e se manifesta no processo eleitoral 

de escolha dos representantes, na rotatividade dos governantes e nas soluções 

técnicas para os problemas econômicos e sociais. Ora, há, na prática democrática e 

nas ideias democráticas, uma profundidade e uma verdade muito maiores e 

superiores ao que liberalismo18 percebe e deixa perceber. Podemos, em traços breves 

e gerais, caracterizar a democracia como ultrapassando a simples ideia de um regime 

político identificado à forma do governo [...]. 

 

                                                             
16 Ver BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. In: Lua Nova: Revista de Cultura e Política. Nº 33 (ago. 

1994). São Paulo: CEDEC, 1994. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

64451994000200002&script=sci_arttext>. Acesso em 22 out. 2015. 
17 Ver CHAUÍ, Marilena. Cultura e democracia. São Paulo: Moderna, 1984. 
18 Ver BOBBIO, Norberto. Liberalismo e democracia. Trad. de Marco Aurélio Nogueira. 6ª ed., 8ª reimp., São 

Paulo: Brasiliense, 2005. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-6445&lng=en&nrm=iso
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Chauí (2008, p. 73) prossegue a explanação pontuando como realidade da nossa 

sociedade que a população das grandes cidades se divide entre um “centro” e uma “periferia”, 

sendo esta última considerada não apenas no aspecto espacial-geográfico, mas social, 

denotada pela ausência de todos os serviços básicos, tais como energia elétrica, potabilidade, 

saneamento, calçamento, transporte, escola, instalações de atendimento à saúde, dentre outros 

tantos negligenciados pelo poder público. É, inclusive, plenamente possível que surja uma 

“periferia” dentro do “centro” e um “centro” incrustado na “periferia”. 

Wanderley Guilherme dos Santos (1994) apresenta, por seu turno, uma concepção de 

cidadania regulada, diante da qual assevera que o despontar de direitos de cidadania no Brasil 

obedece à lógica de um sistema social estratificado e não à adoção de um código de valores 

políticos universalistas, subsistindo como meta primordial a mediação de conflito, por vezes 

revelando interesses inconciliáveis, a exemplo de imperativos da acumulação capitalista e 

anseios de equidade, o que compromete, sobremaneira, a consolidação da cidadania nos 

termos preconizados constitucionalmente. 

Deste modo, é compreensível a argumentação oferecida ainda por Santos (1994), no 

sentido de que as raízes do conceito de cidadania encontram-se não em um código de valores 

políticos, mas num sistema de estratificação ocupacional definido por uma norma legal. São, 

assim, cidadãos todos aqueles membros da comunidade reconhecidos e definidos em lei, o 

que não elide a dissonância entre cidadania formal (jurídica) e cidadania efetiva, mediatizada 

pela regulação social, e a presença de retrocessos em determinados períodos históricos. 

O desnivelamento entre os segmentos sociais no Brasil resultante dessa dinâmica ora 

caracterizada revela, no lugar de cidadãos equiparados em direitos e potência, tal como 

preconizado na formulação marshalliana, a emergência dos chamados “cidadãos de segunda 

classe”, os quais, ao contrário daqueles categorizados como “cidadãos de primeira classe”, 

depositários de favores estatais, identificam-se como uma massa indistinta de verdadeiros 

não-cidadãos, por restarem excluídos de grande parte dos direitos de cidadania, ainda que se 

lhes aplique, sobejamente, os rigores da lei e a imposição de obediência à ordem instituída. 

Paulo Lopo Saraiva (1983), ao abordar o tema, diz que a cidadania passa, 

obrigatoriamente, pelo “exercício coletivo das prerrogativas democráticas”. Em síntese, diz 

que é um conceito institucional no qual tem que existir necessariamente o partido político, o 

voto, a fidelidade ao partido e a decisão política, os quais, por traduzirem na política a ideia 

concreta do poder, no plano coletivo, viabilizam o pleno exercício da cidadania. 
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Saraiva (1983) prossegue o seu magistério destacando que “a cidadania tem de ser 

vista sob o aspecto formal e material”. Sob o aspecto formal, ela é um atributo do cidadão. 

Sob o aspecto material, apresenta duas situações: a cidadania nominal, tal como está escrita 

no ordenamento jurídico e a cidadania real, tal como existe na prática. Entrementes, o que se 

consagrou denominar cidadania real, no caso brasileiro, não corresponde à concepção de 

cidadania ativa, mas sim à cidadania passiva, haja vista o grau de dependência das concessões 

estatais, sem despontarem sistemáticos exemplos de conquista de direitos. 

 No tocante ao exercício da cidadania, ainda que de modo passivo, merecem relevo as 

considerações de Christine Oliveira (2008, p. 82): 

 

O voto, para o viés da cidadania, representa a capacidade de juízo político, ou seja, o 

exercício de uma cidadania consciente, entendida esta como capacidade de avaliar 

criticamente e compreender a capacidade do conteúdo comunicado pelo cenário 

político à sociedade. O cidadão político não é aquele que apenas exerce o direito de 

votar. Mesmo na condição de passivo, dentro dos preceitos de cidadania, ele deveria 

definir a sua escolha baseada no fato de ser um cidadão bem informado sobre as 

opções políticas, sendo capaz de discernir entre a verdade e a não-verdade, 

analisando as evidências e as incoerências. É nestas condições que se concretiza a 
capacidade de juízo político, sendo o exercício deste direito a base para a formação 

de um pensamento cívico próprio e também para o cidadão afirmar a sua própria 

identidade. 

 

Transposta a temática para o contexto internacional, Carlos Januário de Almeida 

(2008), em artigo veiculado na internet, aborda o tema do “analfabetismo jurídico” em 

Angola, que pode ser compreendido como o alegado desconhecimento jurídico da maior parte 

da população angolana, haja vista a estimativa de que somente 5% dos angolanos têm noção 

de seus direitos, deveres e dos meios de defendê-los. Algumas das circunstâncias que 

auxiliam a compreender essa realidade são os altos índices de analfabetismo, em sua acepção 

ordinária, que pode ser caracterizada, essencialmente, pelo iletramento, bem como a 

incipiente democracia angolana, que não logrou expandir um nível de bem-estar 

socioeconômico condizente que atenda a maior parte da população. Como conclusão, 

Almeida (2008) afirma que a consolidação da democracia em Angola dependerá de medidas 

direcionadas a que os angolanos exerçam “em sua plenitude sua cidadania, da qual faz parte o 

direito à informação e orientação sobre os direitos”. 

Gladson Mamede (1977, p. 222), em abordagem análoga àquela apresentada por 

Almeida, já havia criticado o que chamou de “mito da cidadania no Brasil”, dizendo ser o 

desconhecimento jurídico um dos três grandes obstáculos para o exercício da cidadania, o que 

revelaria “uma profunda ignorância do Direito: a esmagadora maioria dos brasileiros não 
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possui conhecimentos mínimos sobre quais são os seus direitos e como defendê-los”. Que 

dizer então dos meios de interferir na atividade legiferante de modo ativo, quando é sabida a 

decisiva influência dos grandes meios de comunicação e do poder econômico na definição das 

campanhas eleitorais para os cargos eletivos em geral, sobretudo os de efetivo poder 

decisório.  

 

 

2.2 Antecedentes históricos e contemporaneidade 

 

 

Os variados segmentos da sociedade brasileira promoveram a ressignificação do 

conceito de cidadania, o que determinou uma progressiva legitimidade e valorização 

simbólica19 e linguística desse novo cidadão (CARDOSO, 2010; CARDOSO DE OLIVEIRA, 

2011a, 2011b), enquanto construto operante na esfera pública, considerada o “universo 

discursivo onde normas, projetos e concepções de mundo são publicizadas” (CARDOSO DE 

OLIVEIRA, 2002). Distintamente da realidade observada por DaMatta (2000), verifica-se a 

reelaboração do sentido primevo e pejorativo de cidadão e cidadania, atribuindo-se-lhes um 

ulterior caráter de significativo enlevo, como ressaltado por Reis; Freire (2011). 

Um avanço epistêmico pode ser depreendido da lição instrumental fornecida por 

Haguette (1994), ao considerarmos que os traços culturais que contaminam o exercício da 

cidadania em nosso país são a principal causa impeditiva de que o brasileiro encare que o 

direito do outro é o seu próprio dever: 

 

A face oculta da cidadania se revela nos deveres do cidadão para com os outros 

cidadãos que com ele interagem. A entidade social que mais de perto afeta o respeito 

e a obediência a esses deveres é a cultura. Paradoxalmente encontramos muitos 

padrões culturais que atrapalham ou dificultam o exercício da cidadania diária dos 

outros cidadãos, que só poderão ser exercidos se cada indivíduo cumprir a sua parte. 

Na cidadania do dia-a-dia, a contrapartida do direito do outro é o meu dever. Aqui o 

meu direito não tem mais como correspondente o dever do Estado (HAGUETTE, 

1994, p. 167). 

 

Um ponto nevrálgico destacado por Christine Oliveira (2008, p. 66), no tocante à 

influência histórica sobre o ideal de cidadania brasileiro, coube ao passado colonial, 

escravagista e às acentuadas taxas de analfabetismo: 

 

                                                             
19 Ver BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989. 
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As nossas classes populares sempre foram excluídas de todas as decisões políticas e 

assistiam, caladas, a todos os desmandos dos detentores do poder. As principais 

consequências, então, foram as relações patrimonialistas estabelecidas, que 
acabaram por influenciar nos ideais de autonomia, liberdade e cidadania da nossa 

sociedade. 

 

 Como acentua Carvalho (2008, p. 219-220), dando prosseguimento à análise dos 

fatores que se interpõem na condução dos recentes governos democráticos e a configuração de 

cidadania com a qual convivemos na presente década, 

 
A cronologia e a lógica da sequência descrita por Marshall foram invertidas no 

Brasil. Aqui, primeiro vieram os direitos sociais, implantados em período de 

supressão dos direitos políticos e de redução dos direitos civis por um ditador que se 

tornou popular. Depois vieram os direitos políticos, de maneira também bizarra. A 

maior expansão do direito do voto deu-se em outro período ditatorial, em que os 

órgãos de representação política foram transformados em peça decorativa do regime. 
Finalmente, ainda hoje, muitos direitos civis, a base da sequência de Marshall, 

continuam inacessíveis à maioria da população. A pirâmide dos direitos foi colocada 

de cabeça para baixo. 

 

Avançando-se na análise dos direitos fundamentais, Sarlet (2010, p. 48), categoriza em 

primeira dimensão os direitos civis e políticos, que remetem ao direito à vida, à liberdade, à 

igualdade perante a lei, ao direito de participação política, entre outros. Direitos de segunda 

dimensão são os direitos sociais, econômicos e culturais, como são os direitos dos 

trabalhadores, os quais, ainda que se conectem ao indivíduo não devem ser confundidos com 

os direitos coletivos e difusos de terceira dimensão. Por fim, segundo a tipologia tripartite 

mais aceita, os direitos da terceira dimensão encerram os direitos de solidariedade e 

fraternidade que são dissociados da titularidade do indivíduo, eis que se destinam à proteção 

de grupos humanos, caracterizando-se como direitos de titularidade coletiva ou difusa, cujos 

exemplos mais expressivos são o direito à paz, à autodeterminação dos povos, ao 

desenvolvimento, ao meio ambiente, à qualidade de vida e o direito de comunicação. 

Desta feita, Sarlet (2010) pondera em favor da nomenclatura de direitos de 

solidariedade ou de fraternidade devido a “sua implicação universal ou, no mínimo, 

transindividual, e por exigirem esforços e responsabilidades em escala até mesmo mundial 

para sua efetivação”. Sarlet (2010, p. 53), a par das considerações tecidas anteriormente, 

observa que alguns dos direitos clássicos de primeira e segunda dimensões (ou gerações, 

segundo a denominação marshalliana) têm sido revitalizados e ganham importância e 

atualidade em face das atuais manifestações de agressão aos valores tradicionais, passando a 

aderir ao patrimônio jurídico da humanidade, “nomeadamente da liberdade, da igualdade, da 

vida e da dignidade da pessoa humana”. 
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Merece relevo, ademais, que, conquanto os direitos fundamentais representem uma 

categoria aberta e mutável, é vedado o retrocesso social. Consoante Canotilho (2010, p. 340), 

o princípio da proibição do retrocesso social consiste em garantir constitucionalmente o 

núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efetivado através de medidas legislativas, 

reputando-se inconstitucionais quaisquer medidas que, sem a criação de outros esquemas 

alternativos ou compensatórios, se traduzam, na prática, numa anulação, revogação ou 

aniquilação pura e simples do aludido núcleo de direitos20. 

                                                             
20 Ver BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 11ª. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
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3 SERVIDOR PÚBLICO, AGENTE PÚBLICO E AGENTE POLÍTICO 

 

 

Agentes Públicos são todos aqueles que prestam qualquer tipo de serviço ao Estado, 

funções públicas, no sentido mais amplo possível dessa expressão, significando qualquer 

atividade pública. A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) conceitua agente 

público como “todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por 

eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou 

vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior”. 

Trata-se, pois, sob este ângulo, de um gênero do qual são espécies os servidores 

públicos civis em sentido amplo (estatutário ou celetista), o comissionado, o empregado 

público e o contratado por tempo determinado, bem como o servidor público militar. Vínculos 

de natureza distinta são firmados por outros particulares que atuam em colaboração com o 

poder público, como os agentes delegados, agentes honoríficos, agentes necessários e agentes 

credenciados. Outros, ainda, atuam na consecução dos objetivos do poder público, sem, 

contudo, integrar-lhe, como os trabalhadores de empresas terceirizadas e os agentes putativos. 

Agentes Políticos são aqueles que integram os mais elevados escalões na organização 

da Administrativa Pública de todos os entes da Federação (municipais, estaduais e federal), 

cuja investidura decorre, em regra, de eleição periódica, mediante o sufrágio universal 

descrito nos artigos 2º e 14 da Constituição Federal, aos quais se atribui independência 

funcional e regime jurídico próprio (é o agente que está no topo da pirâmide da organização 

da administração pública), bem como os membros do Poder Legislativo de todos os entes da 

Federação (municipais, estaduais e federal). 

A nomenclatura se estende aos cargos de diplomatas, ministros e secretários de 

Estado, que são de livre escolha do chefe do Executivo e providos mediante nomeação, 

demissíveis ad nutum, eis que não se sujeitam às normas que regem o concurso público ou ao 

processo administrativo disciplinar ordinário, mas às normas de conduta da Alta 

Administração. Aplicam-se-lhes, subsidiariamente, as normas gerais atinentes aos demais 

servidores públicos, previstas no artigo 102 da Constituição Federal.  

Sem embargo, os administrativistas pátrios divergem na questão de quem pode ser 

agente político, subsistindo duas correntes doutrinárias: 

1) A primeira contempla a posição do professor Celso Antônio Bandeira de Mello 

(2015), que concebe como agente político apenas “os titulares dos cargos estruturais à 

organização política do Estado, isto é, são os ocupantes dos cargos que compõem o 
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arcabouço constitucional do Estado”. Esta classificação abrange os agentes que podem 

estabelecer normas e diretrizes, normas de condutas de comportamento estatal e de seus 

administrados e que podem definir metas e padrões administrativos. São apenas os chefes do 

Executivo e os membros do Legislativo, logo, são agentes públicos os titulares dos cargos 

estruturais da organização política do país, como o presidente da República, os governadores, 

prefeitos e respectivos vices, bem como respectivos ministros e secretários de Estado. O 

eminente doutrinador estruturou os agentes públicos em agentes políticos, servidores públicos 

e particulares em colaboração com o Poder Público, bem como militares, que eram 

considerados servidores militares até a promulgação da Emenda Constitucional nº 18 de 1998; 

2) À segunda corrente está perfilado o professor Hely Lopes Meirelles (2016), para o 

qual o conceito de agente político contempla, além dos agentes que foram citados na primeira 

posição, também os juízes, promotores, procuradores, desembargadores, defensores, ministros 

e conselheiros dos tribunais de contas. O entendimento se estende para estes agentes porque 

tais cargos estão previstos na Constituição Federal, de onde recebem suas atribuições, ainda 

que de forma genérica, além de atuarem com independência funcional e possuírem regime 

jurídico próprio. 

Atualmente, observa-se nos estudos em Ciências Sociais e na doutrina jurídica um uso 

mais prevalente e abrangente do termo servidor público para caracterizar, em sentido amplo, 

“as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e às entidades da Administração Indireta, 

com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos”, conforme 

leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2004, p. 431). 

 

 

3.1 A distinção apropriada: apenas uma questão semântica? 

 

 

A discussão passa longe de ser somente uma questão semântica, pois revela o que há 

de mais esclarecedor no desvirtuamento da regular estruturação do serviço público no Brasil. 

Em termos gerais, servidor público é todo aquele que desempenha atividades essenciais à 

manutenção do Estado, sendo por este remunerado em decorrência dos serviços prestados. 

A doutrina consagra especial destaque à categoria de agente político, a qual se 

notabiliza pelo exercício de mandato, ressaltando-se o desempenho do cargo público por 

período determinado, o que se mostra essencial a uma democracia (MÜLLER, 2012). Assim, 
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o estabelecimento de certas excepcionalidades, como a prerrogativa de foro para julgamento 

criminal e outras tantas, só pode decorrer do exercício de atividades específicas, de inconteste 

relevância social (e em raríssimas hipóteses), e deve resguardar estrita pertinência com o 

cargo desempenhado pelo agente beneficiário, restringindo-se as exceções das regras 

oponíveis a toda cidadania a estritas circunstâncias. 

 

 

3.2 A apropriação ilegítima de uma condição política 

 

 

Aqueles que se esmeram na perpetuação de privilégios e regalias contrárias ao 

interesse público buscam apropriar-se de um status diferenciado que justifique a percepção de 

vantagens não extensíveis aos demais servidores públicos, as quais, via de regra, são 

justificadas como necessárias à preservação de interesses institucionais ou retribuir supostos 

sacrifícios promovidos em prol da própria sociedade. 

Nessa linha, iniciativas corporativistas buscam unir o “melhor dos mundos”, reunindo 

direitos e garantias dos servidores públicos em geral com direitos “particularíssimos”, como 

auxílio-moradia, auxílio-escolar, férias dobradas, direito de vender férias, licença prêmio 

conversível em pecúnia, vagas exclusivas em estacionamento, espaço privativo de trabalho, 

assessoramento para desempenho de atividades judicantes e ministeriais, auxílio-paletó (único 

já extinto). 

Somem-se ainda a tais direitos específicos de magistrados, promotores e procuradores, 

outros tantos previstos em lei específica que concernem a matéria administrativa e 

previdenciária, sendo-lhes reservados procedimentos próprios para averiguação da 

regularidade da conduta e processamento disciplinar, tratamento previdenciário mais 

favorável, foro privilegiado para investigações criminais e, com especial destaque, a 

legitimação político-jurídica crescente para autorregulamentação, com poder normatizante 

para organizar o funcionamento das atividades de todas as unidades organizacionais do Poder 

Judiciário e do Ministério Público, sem qualquer mecanismo de participação ou controle de 

cidadãos estranhos aos quadros ativos da magistratura e do Ministério Público. 

Não são apenas as chefias das instituições judicantes e ministeriais que acabam 

reservadas a tais carreiras de notáveis, mas também os principais postos de comando na 

administração das unidades que integram o Poder Judiciário e o Ministério Público, uma vez 
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que são providos por integrantes da magistratura, por membros do Ministério Público ou por 

pessoas da estrita confiança daqueles, demissíveis ad nutum, sem qualquer controle por parte 

da sociedade. De resto, o que se verifica no Judiciário e no Ministério Público resvala para a 

própria Ordem dos Advogados do Brasil, em que nem mesmo os advogados podem participar, 

diretamente, do sufrágio para escolher o Conselho Federal da Instituição e seu correspondente 

Presidente. 

 Invisíveis, ora esquecidos, ora vilipendiados são, portanto, contingentes significativos 

que movimentam o mundo jurídico, sem contar com o reconhecimento de suas contribuições 

para o funcionamento institucional, quiçá o devido respeito à condição humana. Não 

emprestam seus nomes às salas portentosas dos tribunais; não são nominados nas entradas dos 

edifícios; sempre trabalham “para alguém”; são “funcionários de alguém”, a quem são 

levados coercitivamente a tratar como “doutor” ou “excelência” (ainda que possuam formação 

acadêmica superior à da “autoridade”), consistindo regra geral que não sejam tratados com 

qualquer formalidade – quase sempre pelo pronome “você”; integram a “equipe de alguém” 

que se considera a própria Instituição encarnada; são eventualmente confundidos com 

serviçais de seus chefes imediatos, fadados ao desvio de função, com inelutável frequência, 

inclusive para realização de favores particulares a tais chefes que se consideram seus patrões. 

 Nunca se ouviu falar de um magistrado ou membro do Ministério Público compelido a 

desempenhar atividade subalterna ou degradante, ainda que diante da convocação expressa 

para prestar auxílio a outro âmbito jurisdicional superior na hierarquia institucional, pois, ao 

contrário, sempre resguardam sua autoridade judicante ou ministerial, inclusive em caráter 

isonômico aos demais pares, a menos que sejam afastados de suas funções – somente por 

decisão judicial – ou transferidos à inatividade, quando, assim como quaisquer outros 

aposentados21 brasileiros, experimentam o ostracismo inerente à condição daquele que não é 

mais útil à Instituição, nem tampouco à sociedade, consoante o que se depreende do 

negligente e repulsivo tratamento dispensado ao contingente que “para pra descansar” e 

permanece parado rumo ao repouso eterno, cuja rota inelutável só é alterada caso retorne à 

atividade produtiva e seja reinserido no mercado de trabalho. 

Mas como deixar de reconhecer os mais vexatórios desmandos praticados em demérito 

de servidores públicos subalternos das carreiras técnico-administrativas e serventuários em 

geral, ainda que investidos de poderes de gestão administrativa e de pessoal?

                                                             
21 Na órbita semântica do verbo correspondente a aposentar(-se), em inglês, “retire” remete não só a aposentar, 

mas a retirar, afastar, recuar, bater em retirada, retirar-se. Por outro lado, em espanhol, “jubilarse”, além de 

corresponder a aposentar-se, tem o significado de descartar, como no exemplo: “Desechar por inútil una cosa y 

no utilizarla más: jubilar un coche viejo”. 
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4 A MISTIFICAÇÃO DA CARREIRA DE ESTADO 

 

 

4.1 A providencial mescla de prerrogativa e privilégio 

 

 

Cardoso de Oliveira (2011b, p. 38) oferece relevante esclarecimento acerca da 

persistência recalcitrante de privilégios em oposição à conveniência de estabelecer relações 

sociais mais equânimes, como meio de atingimento da equidade, ressaltando as contribuições 

de Taylor22 e Berger23 para as discussões travadas em seus trabalhos, “com ênfase nas 

implicações da transformação da noção de honra em dignidade para a cidadania, na passagem 

do regime antigo para a sociedade moderna”: 

 

[...] vários autores têm insistido na importância da noção de igualdade como um 

componente central da percepção ou dos ideais de justiça (e.g. Rawls24, 1971 e 

2001); Boltanski25 (1990); Boltanski & Thévenot26, 1991; Ricoeur27, 2005). Ainda 

que esta relação entre justiça e igualdade possa ser traçada a Aristóteles, como 

indica Ricoeur (Idem), ela ganha contornos especiais com o desenvolvimento da 

ideologia individualista na modernidade (Dumont28, 1986). Assim, o status 

igualitário passa a ser um forte símbolo de equanimidade nas relações sociais e um 
parâmetro importante para a avaliação das instituições de justiça, sendo a 

desigualdade, no plano da cidadania, percebida como uma negação da dignidade 

daquele que não tem o seu status igualitário reconhecido. Contudo, como o 

desenvolvimento da cidadania e a força dos ideais de igualdade no mundo 

contemporâneo não eliminaram a existência de privilégios (tratamento especial ou 

diferenciado), ainda que contextualmente justificados e situados fora do mundo 

cívico em tela, o qual não tem a mesma conformação quando passamos de uma 

democracia para outra, nem sempre o tratamento especial ou diferenciado tem as 

mesmas características e nem sempre é tomado como uma afronta à dignidade ou à 

cidadania. 

 

                                                             
22 Ref. TAYLOR, Charles. The politics of recognition. In: Gutmann, A. (Org.). Multiculturalism and “the 

politics of recognition”. New Jersey, Princeton University Press, 1994, p. 25-73. 
23 Ref. BERGER, Peter. On the Obsolescence of the Concept of Honor. In: S. Hauerwas & A. MacIntire  

(Orgs.). Revisions, changing perspectives in moral philosophy. Indiana, University of Notre Dame Press, 1983. 
24 Ref. RAWLS, John. A theory of justice. Cambridge, Massachusetts, Belknap Press of Harvard University 

Press, 1971; Justice as fairness: a restatement. Cambridge, Massachusetts, Belknap Press of Harvard 

University Press, 2001. 
25 Ref. BOLTANSKI, Luc. L’Amour et la Justice comme compétences, trois essais de sociologie de l’action. 

Paris, Éditions Métailié, 1990. 
26 Ref. BOLTANSKI, Luc. & Thévenot, Laurent. De la justi"cation, les économies de la grandeur. Paris, 

Gallimard, 1991. 
27 Ref. RICOEUR, Paul. Le juste, la justice et son échec. Paris, Éditions de L’Herne, 2005. 
28 Ref. DUMONT, Louis. Essays on individualism, modern ideology in anthropological perspective. Chicago, 

The University of Chicago Press, 1986. 



 
 

32 
 
 Noutra passagem, em sede de conclusão do mesmo artigo referido anteriormente, 

Cardoso de Oliveira (2011b, p. 45) se manifesta acerca da mescla entre direitos e privilégios e 

demais características observáveis em nossa sociedade que reforçam interesses particulares 

em detrimento dos interesses gerais, na seguinte medida: 

 

A falta de clareza mais ampla quanto à vigência de direitos e privilégios no espaço 

público, assim como a falta de transparência no encaminhamento das decisões em 

nossos tribunais, parcialmente estimulada pelo estilo de contraditório vigente (Kant 

de Lima29, 2010: 25-51; Cardoso de Oliveira30, 2010), indicam que não devemos 

subestimar as dificuldades do caminho a percorrer. Nesse sentido, nossos esforços 
de pesquisa pretendem contribuir para uma melhor compreensão de todas as 

circunstâncias em que direitos e privilégios se confundem, assim como aquelas em 

que noções de equidade se misturam com padrões normativos diversos, com 

vigência estritamente local, mas que dão sustentação a práticas que beneficiam 

interesses particulares mesmo quando estes afrontam direitos da população mais 

ampla (MISSE31, 2007, p. 139-157). (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2011b, p. 45) 

 

No plano da discursividade, ao menos, desde que Claudio Lamachia assumiu a 

presidência nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, vem ressaltando que “a relação 

entre advocacia, magistratura e demais agentes do sistema judiciário deve ser baseada no 

respeito recíproco”, o que veio a ser reiterado ao se pronunciar acerca de recente episódio que 

envolveu a conduta de magistrada, supostamente atentatória às prerrogativas de advogados no 

exercício de suas funções profissionais32. 

Quando do discurso de posse33 na presidência nacional da Ordem dos Advogados do 

Brasil, Claudio Lamachia enfrentou temas polêmicos como os “formalismos desnecessários”, 

a persistência de privilégios e do patrimonialismo na sociedade brasileira, o “ostensivo 

desarme e sucateamento do Poder Judiciário”, dentre outros a que fez alusão, e diante dos 

quais conclamou a sociedade a promover “reformas de base34”: 

 

                                                             
29 Ref. KANT DE LIMA, Roberto. Sensibilidades jurídicas, saber e poder, bases culturais de alguns 

aspectos do direito brasileiro em uma perspectiva comparada. Anuário Antropológico, 2010, p. 25-51. 
30 Ref. CARDOSO DE OLIVEIRA, Luís Roberto. Concepções de igualdade e (des)igualdades no Brasil. In: 

KANT DE LIMA, Roberto; EILBAUM, Lucía; PIRES, Lenin. (Org.). Conflitos, direitos e moralidades em 

perspectiva comparada — volume 1. Rio de Janeiro, Garamond, 2010, p. 19-33. 
31 Ref. MISSE, Michel. Mercados ilegais, redes de proteção e organização local do crime no Rio de Janeiro. 

Estudos Avançados (USP, impresso), v. 21, 2007, p. 139-157. 
32 Ver OAB Notícias. Disponível em: http://www.oab.org.br/noticia/29299/oab-denunciara-juiza-ao-cnj-por-

desrespeito-as-prerrogativas>. Acesso em 18 mar. 2016. 
33 Ver íntegra do discurso proferido na sessão de posse solene de Claudio Lamachia em OAB Notícias. 

Disponível em: < http://www.oab.org.br/noticia/29328/em-posse-solene-lamachia-conclama-uniao-contra-crise-

corrupcao-e-cpmf>. Acesso em 18 mar. 2016. 
34 Observe-se que não se tratam das mesmas “reformas de base” contextualizáveis em meados do século passado, 

sobretudo as reivindicadas durante o governo de João Goulart. 



 
 

33 
 

[...] Que nossa luta redunde no fim da hipocrisia reinante na atividade política e no 

Estado brasileiro. Que este país abandone os formalismos desnecessários, e “as 

manifestações de apreço ao senhor diretor”, como diria o esclarecido Manuel 
Bandeira. Que vejamos o fim das ficções jurídicas, das ficções econômicas e, 

principalmente, das ficções institucionais. Que com a coragem daqueles que 

defendem a verdadeira Justiça avancemos de forma irresistível rumo à simplicidade 

que traz a transparência. 

[...] Que os discursos dos agentes políticos sejam para exprimir o que se pensa, e não 

para se esconder o que se faz. Enfim, chegou a hora de construirmos uma nova 

Nação, alicerçada na simplicidade das formas e dos conceitos, que aproxime o 

povo do centro das decisões. Temos que deixar de ser uma democracia 

meramente formal para nos tornarmos uma democracia substantiva. Vos 

pergunto: de que adianta termos um dos mais formidáveis catálogos de direitos e 

garantias fundamentais do planeta, com assento constitucional, se vivemos em um 
regime de rigorosa irresponsabilidade política? Se as autoridades responsáveis pela 

efetivação de tais direitos não responderem por seus atos, como avançaremos? Ou 

os cidadãos deste país continuarão a ter que eternamente mendigar por seus 

direitos diante das autoridades que, em realidade, são seus empregados? Temos 

que superar esse patrimonialismo imobilizante, tão bem denunciado pelo meu 

conterrâneo e ex-presidente nacional da OAB, o saudoso Raymundo Faoro, que no 

seu “Os Donos do Poder” descreveu com acurada precisão a formação do patronato 

político deste país, bem assim suas consequências funestas sobre nossa sociedade. 

Não é possível que em pleno século XXI essa chaga da herança colonial ainda nos 

domine, subvertendo nossas instituições, assim como não é possível que, a cada vez 

que se propõe alguma medida de controle externo e de arejamento das 

instituições, as reações sejam virulentas e avassaladoras. Somos uma 

Democracia. Somos um Estado de Direito. Somos uma República! O Estado é 

do povo! E de mais ninguém! E todos que nele trabalham devem ter a consciência 

de que, tal qual a lição do eterno mestre Hely Lopes Meirelles, “autoridades são 

apenas alguns e durante algum tempo; cidadãos somos todos nós durante a vida 

toda”. Liberdade, mesmo que tardia! É esse o clamor persistente da sociedade 

brasileira mesmo passados mais de 200 anos da Inconfidência! Ora, não podemos 

mais suportar um Estado que trate seu próprio país como se fosse uma colônia! 

Assim sendo, aproveitemos que os vilões de sempre estão enfraquecidos e muito 

preocupados com suas defesas, e não desperdicemos a oportunidade histórica de 

unificar o Brasil no consenso em torno das reformas de base, única via para o tão 

almejado progresso social e econômico. Tinha razão, portanto, Ariano Suassuna, ao 
afirmar que vivemos em dois países distintos: “o país dos privilegiados e o país 

dos despossuídos”. Chegou, repito, a hora de construir. Construir pontes, e derrubar 

barreiras. Derrubar preconceitos, e construir escolas. Destruir a corrupção para 

podermos finalmente construir as estradas, aeroportos, portos, ferrovias e hidrovias 

que sejam capazes de transportar nossa gente e de exportar nossas riquezas de forma 

competitiva mundo afora. Nossa situação é de tal maneira crítica que, ou avançamos 

enquanto Nação, ou pereceremos como povo! Temos que desatar os nós de uma 

matriz institucional cuidadosamente engendrada para não funcionar, marcada 

por fórmulas e ficções, feita sob medida para afastar o povo dos centros de 

decisão, e dificultar a participação cidadã na vida política. Uma matriz 

institucional feita sob encomenda para que os representantes do povo se 

dobrem ao poder econômico, para apartar eleitores de eleitos e para distorcer a 
representação popular. Enfim, tudo para se fazer uma simulação de democracia, 

onde o dinheiro pode tudo. Exemplos desta disfuncionalidade, esses os temos à 

farta. Comecemos pelo verdadeiro absurdo que se instalou nos serviços públicos 

delegados no Brasil. 

[...] Em nossa Pátria, quem é fiscalizado acaba nomeando quem fiscaliza. É a 

crônica da morte anunciada. 

[...] O poder público não pode mais conviver com tamanho descalabro! Ao fim e ao 

cabo, nosso quadro partidário é desolador. Algumas das instâncias partidárias não 

representam nenhuma ideologia, senão a da conquista dos espaços públicos 

para o seu posterior loteamento entre os interesses privados. No que diz 

respeito ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, propõe a OAB não só a 
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defesa das suas prerrogativas integrais, como também que a estas caibam 

vencimentos e subsídios nos estritos termos constitucionais, nem mais nem 

menos. Cabe lembrar aqui que se essas prerrogativas dos juízes foram defendidas 
pelos advogados no mais difícil período de nossa história republicana, que foi o da 

ditadura militar, continuarão sendo por nós defendidas agora e sempre, pois é 

também da independência dos juízes que brota a independência da própria Justiça. 

Porém tais prerrogativas e independência devem sempre guardar, como limite, 

os ditames constitucionais, e disto a OAB também não abrirá mão. A 

moralidade no trato com a coisa pública, especialmente em termos de 

remuneração dos agentes do estado, implica não só em seguir a trilha 

constitucional, como também em parar diante de seus limites. Por outro lado, 

estamos presenciando atualmente um ostensivo desarme e sucateamento do Poder 

Judiciário, atingido por elevados cortes orçamentários que reduzirão ainda 

mais a sua já reduzida capacidade instalada, ou seja, o seu potencial  
quantitativo e qualitativo de produção. A quem interessa um Poder Judiciário 

fraco, gerando decisões de má qualidade, sem estrutura e sem tempo para pensar o 

Direito? A quem interessa um Judiciário atuando em horário reduzido, lento, 

frustrando os anseios da sociedade e chegando às raias da negativa da prestação 

jurisdicional? Repito aqui que não podemos aceitar de braços cruzados que se 

busque resolver os sérios problemas da Justiça retirando dela instrumentos 

legítimos, que integram o preceito de amplo direito de defesa e preservam 

direitos fundamentais. Como já vos disse, de muitos somos um, e em um somos 

todos! (grifos nossos) 

 

 

4.2 A criação de ilhas de abastados no serviço público 

 

 

Impende ressaltar que as distinções que ordinariamente se empregam para 

fundamentar antagonismos de classe não se aplicam no universo populacional considerado 

neste trabalho, considerando-se que, mesmo com episódicas disparidades remuneratórias 

substanciais que tornam distantes as realidades financeiras de uns e outros agentes que atuam 

na burocracia estatal, não há elementos que afirmem uma natureza intrínseca distintiva de 

pequenos, médios e altos servidores da estrutura do Estado. 

Em situações de excepcionalidade, tais como em decorrência de demissão, 

licenciamento, aposentadoria, disponibilidade, mesmo os mais portentosos servidores se 

posicionam em situação de precariedade em relação aos pares que permanecem em atividade 

e até, por vezes, se prostram em níveis de inferioridade remuneratória a muitos de seus 

subordinados na hierarquia institucional. 

Verificam-se, ademais, indicativos análogos de precariedade nas relações de trabalho 

já descritos por Weber (2014, p. 19-20), ao tecer considerações acerca da condição de 

trabalhadores do meio universitário alemão: 
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[...] nota-se o surgimento, como aliás em todos os lugares em que se implanta uma 

empresa capitalista, do fenômeno específico do capitalismo, que é o de “privar o 

trabalhador dos meios de produção”. O trabalhador – o assistente – não dispõe de 
outros recursos que não os instrumentos de trabalho que o Estado coloca a seu 

alcance; consequentemente, ele depende do diretor do instituto tanto quanto o 

empregado de uma fábrica depende de seu patrão – pois o diretor de um instituto 

imagina, com inteira boa-fé, que aquele é seu instituto: dirige-o a seu bel prazer. 

Assim, a posição do assistente é, com frequência, nesses institutos, tão precária 

quanto a de qualquer outra existência “proletaróide” ou quanto a dos assistentes das 

universidades norte-americanas. 

 

O que se constata é uma dinâmica de elitização, na qual determinados estratos dos 

quadros mais elevados da burocracia estatal buscam cristalizar privilégios e benesses em 

detrimento da massa de servidores indistintamente considerada. Diante desse cenário de 

estreitamento dos direitos de cidadania e dos mais caros princípios democráticos, merece 

destacar o que observa Horta (2012a): 

 

Incapaz de travar o combate ideológico, já que sequer reconhece seus próprios 
marcos, o esquerdismo hegemônico prefere em muitos momentos investir no 

esvaziamento do poder político, na absurda hipertrofia do poder jurídico 

representada por um imaginário comprometimento democrático e social das castas 

encrustadas nas instituições forenses (juízes, promotores de justiça e adjacências) 

aos quais os juristas que se supõem de esquerda prestam rapapés e salamaleques, 

concorrendo ainda uma vez para o esvaziamento da política e do político, da 

democracia e da crítica radical à lógica do sistema. 

 

 Construtos hermenêuticos sofisticados, outros nem tanto, são produzidos 

diuturnamente a partir dos suntuosos gabinetes35 das instituições situadas no ápice do sistema 

jurisdicional, às quais se atrelam outras reputadas essenciais à Justiça, nominadas alhures, 

para abalizar, sustentar e intensificar privilégios com roupagem de prerrogativas 

constitucionais, cujo condão é o de sempre conduzir a um abissal distanciamento entre as 

condições vitais de uma casta de agentes públicos e uma esmagadora maioria de servidores 

indistintamente considerados. 

Compreendem-se abrigados por tais artifícios normativos, as exegeses, os habitus e 

toda sorte de expedientes ou procedimentos que conduzem à manutenção de status ontológico 

diferenciado entre agentes públicos que não se apoiem na garantia da preservação de efetivas 

prerrogativas funcionais ou que se atrelem diretamente ao exercício do múnus público de cada 

agente considerado per se, descambando para a consecução de inconfessáveis interesses 

privados, sem apontar para o fim único da defesa dos interesses institucionais. 

                                                             
35 Trata-se de espaço físico sobre o qual se estendem os domínios administrativos cotidianos dos magistrados e 

membros do Ministério Público, concebido como o centro gravitacional em que se exercem, respectivamente, a 

atividade judicante e a atividade ministerial (igualmente se aplica nas altas esferas da Administração Pública). 
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Desta feita são injustificáveis as diferenças de regime estatutário, previdenciário, 

fiscal, tributário ou de qualquer ordem que não resguardem estrita pertinência com os 

preceitos constitucionais inaugurados pelo regime democrático em 1988, amplamente 

debatidos e dimensionados durante a Assembleia Nacional Constituinte que refundou as bases 

da República Federativa brasileira. 

Garantias inarredáveis como a vitaliciedade, a inamovibilidade, a irredutibilidade de 

subsídios e demais prerrogativas aplicáveis ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, 

sempre que decorrentes diretamente de sede constitucional, como a própria independência 

funcional de seus órgãos judicantes e ministeriais, devem ditar a tônica da defesa inabalável 

de tais instituições fundamentais para a defesa do regime democrático. Contudo não se pode 

imiscuir nessa defesa de garantias e prerrogativas institucionais a pretensão de perpetuar 

privilégios privados para membros da magistratura, do Ministério Público ou para quem quer 

que os pretenda ostentar.  

Esta é a fundamentação mais translúcida para justificar por que não se pode conceber 

disparidades de remuneração entre carreiras do serviço público (considerado lato sensu, o que 

abriga inclusive os agentes políticos) que venham a alcançar mais de 1.500% de diferença no 

pretenso teto remuneratório36, ainda que a própria fixação do teto seja um “problema 

juspolítico” quase insuperável, haja vista que os debates parlamentares acerca do seu marco 

legal se arrastem há quase três décadas. 

Mas não se trata apenas de um impasse concernente ao quadro geral remuneratório 

presente o que separa a esmagadora maioria do serviço público brasileiro (sobretudo no 

                                                             
36 Disparates remuneratórios dessa ordem existem no serviço público não somente entre agentes políticos e 

servidores públicos stricto sensu, mas inclusive entre profissionais de mesma escolaridade e selecionados por 

meio de concurso público, como é notória a assimetria entre professores pós-graduados e integrantes da seara 

jurídica, bastando para comprovar a observação que sejam cotejados os patamares salariais do magistério e os 

correspondentes patamares de subsídios de magistrados, defensores públicos e membros do Ministério Público. 

Tomando-se por base não o teto remuneratório dos docentes do nível superior, que corresponde a 

aproximadamente metade do subsídio das carreiras jurídicas citadas (excluídas as vantagens adicionais dos 

regimes próprios), a Lei nº 11.738/2008, que dispõe sobre o piso nacional para professores da educação básica 

(dos quais se exige para o desempenho do cargo formação mínima de nível médio), estabelece uma sistemática 

de “valorização” remuneratória que fixou em R$ 2.135,64 o piso de 2016, enquanto o subsídio inicial das citadas 
carreiras jurídicas não se propõe inferior a R$ 27.500,17 (Judiciário – Lei nº 13.091/2015), R$ 17.330,33 

(Defensoria Pública da União – Lei nº 12.775/2012 – que já está em vias de equiparar-se aos demais subsídios, 

segundo projeto de lei em andamento), R$ 27.500,17 (Ministério Público da União – Lei nº 13.092/2015). Esses 

valores são inferidos a partir do que o Ex-Ministro do STF Sepúlveda Pertence denominou “escalonamento 

vertical de subsídios”, (ADI 2.087-MC), nos termos do art. 93, V da Constituição Federal, o que resta aplicável 

não somente aos magistrados, gerando efeitos práticos em múltiplas esferas das “Carreiras de Estado”, numa 

interpretação conveniente mais aos detentores de cargos do que a necessidades institucionais, eis que no tocante 

à implantação do teto para subsídios jamais houve consenso administrativo, parlamentar ou judicial. Os projetos 

de lei em tramitação, atualmente, propõem a elevação dos subsídios para R$ 39.293,38 com efeitos retroativos a 

1º de janeiro de 2016. 
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chamado “carreirão”37 do Poder Executivo Federal) das “ilhas de privilegiados”, incluindo-se, 

em maior ou menor grau de locupletação, algumas carreiras autointituladas “típicas de 

Estado”38, uma vez que múltiplas questões com impacto financeiro se interpõem na pauta de 

discussões estruturais que buscam o estabelecimento de relações mais isonômicas. Tem-se 

como exemplo a definição de data-base para recomposição remuneratória, indexação ou não 

de vencimentos e proventos, incorporação de vantagens pecuniárias de múltiplas naturezas e 

gratificações genéricas ou destacadas, além de demais adicionais e auxílios variados. 

Observe-se que, por deterem acentuado capital político e apoio econômico na defesa 

de suas “causas e bandeiras”39, além de beneficiadas pela circunstância de serem 

numericamente irrelevantes no contingente absoluto do serviço público40, as “ilhas de 

privilegiados” não somente se perpetuam, mas aprofundam suas vantagens comparativas em 

relação àquela maioria de servidores públicos e aos demais trabalhadores da iniciativa privada 

(de menores projeção no cenário político e potencial de exercer lobby41), buscando ombrear-

se às elites do mercado de trabalho privado nas conquistas progressivas de status e mais 

privilégios, bem como não descuram de ladear-se às demais categorias e carreiras que gozam 

                                                             
37 Alcunha pela qual são conhecidos os servidores públicos que integram o Plano Geral de Cargos do Poder 

Executivo – PGPE (da esfera federal apenas), cuja realidade remuneratória se verifica, em semelhantes níveis, 

aos correspondentes cargos ocupados por servidores dos Executivos estaduais e municipais de todo Brasil. Ver 

notícia sindical “’Carreirão’ aceita ajuste”. Disponível em: 

<http://www.sindifisconacional.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=19180:carreirao-

aceita-reajuste&catid=45&Itemid=73>. Acesso em 18 mar 2016. 
38 Em que pese a inexistência de sólida base constitucional, jurisprudencial ou doutrinária, o jargão “carreiras 

típicas de Estado” vinha se incorporando à atividade legiferante há alguns anos, até que outras nomenclaturas se 
interpuseram (ainda que inspiradas em idêntico propósito) com a pretensão de cindir o conjunto dos servidores 

públicos (em sentido amplo) naqueles que integram “carreiras de Estado” e os demais que correspondem ao 

“funcionalismo público”, na forma como refere a Lei nº 13.091/2015. 
39 São recorrentes “causas e bandeiras”: a defesa do serviço público de qualidade, a luta em defesa de 

determinadas instituições ou valores, a mobilização em prol da independência ou autonomia de órgãos dos mais 

diversos, as cruzadas morais em favor de questões pouco sedimentadas na sociedade; observe-se que muitos 

desses motes de mobilização social podem ter como objetivo o atingimento de bem comum realmente, mas são 

usualmente apropriados em manobras demagógicas para sedimentar ou ampliar privilégios. 
40 Mecanismos comumente utilizados são a barganha política, o lobby parlamentar e administrativo (não 

oficiais), o assessoramento técnico, a eficiência do aparelho sindical, os recursos midiáticos, a manipulação dos 
resultados da própria atividade institucional (adoção de movimentos paredistas ou “operações-padrão” que 
surtem efeito gravoso até em serviços essenciais), a “maquiagem estatística” nos pleitos remuneratórios que 

apenas destacam o ínfimo contingente nominal beneficiado pelas modificações remuneratórias, mas não o 

impacto comparativo nas despesas orçamentárias em relação a outras categorias e carreiras; dentre outros 

artifícios que contribuem para tal fenômeno de alienação dos não beneficiados, diretamente, pelas “causas e 

bandeiras”. 
41 O lobby é o processo ou o instrumento por meio do qual, valendo-se de técnicas e pessoas especializadas, os 

grupos de interesse ou de pressão fazem chegar ao tomador de decisões na esfera pública seus pleitos, desejos e 

reivindicações, que pode revestir-se de prática legítima, democrática e ética, tanto quanto pode caracterizar 

tráfico de influência e corrupção. Disponível em: <http://www.diap.org.br/index.php?option=com_content&view 

=article&id=5994:o-que-e-lobby-afinal&catid=46&Itemid=207> Acesso em 18 mar. 2016. 
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de privilégios comparáveis no serviço público, partindo de um mecanismo discursivo de 

autorreferencialidade42 e busca de mútua identificação. 

Quando se trata de justificar a pretensa legalidade da equiparação de direitos e 

vantagens de agentes públicos das mais elevadas “Carreiras de Estado”, busca-se e obtém-se a 

condescendência e até a “atuação proativa” do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho 

Nacional do Ministério Público, reiteradamente favoráveis à aplicação do princípio da 

simetria para extrair todos os benefícios em regime de mutualidade entre as instituições 

judiciais e ministeriais, olvidando-se, peremptoriamente, a Súmula 339 do Supremo Tribunal 

Federal, convertida na Súmula Vinculante43 37, em 16 de outubro de 2014, que ostentam 

idêntica redação: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 

vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. 

Como exemplo solar do exposto, cumpre destacar a seguinte passagem de texto44 

divulgado por uma das associações que congrega magistrados dos estados do Rio de Janeiro e 

Espírito Santo – a Ajuferjes – em que o juiz federal tece ponderações acerca dos “sacrifícios” 

que envolvem o exercício da atividade jurisdicional e oferece refutações aos óbices apontados 

à aplicação do princípio da simetria para estender vantagens do Ministério Público à 

magistratura, inclusive em afronta a disposição legal que enfrenta em sua argumentação, 

dentre outros tantos que também menciona: 

 

E mesmo que se entenda que a decisão do CNJ importa em aumento de 

vencimentos, ainda assim a jurisprudência do STF é pacífica quando diz que a 

equiparação pode ser autorizada se a fonte da isonomia for constitucional, a exemplo 

das decisões sobre a extensão do aumento de 28,86% dos militares para os 

servidores civis e extensão da GDATA para os servidores inativos nos mesmos 

índices concedidos aos ativos. No caso, todo o argumento desenvolvimento pelo 

constitucionalista Luís Roberto Barroso45 no pedido formulado pela AJUFE e 

acolhido pelo CNJ baseou-se na existência de uma simetria imposta 

constitucionalmente entre a magistratura e os membros do ministério público. A 

fonte da simetria é totalmente fundada na Constituição que colocou os ministros do 
Supremo Tribunal Federal no topo do sistema remuneratório público, razão pela 

qual não podem ter menos direitos do que o Procurador-Geral da República. 

                                                             
42 Ver RIBEIRO, Daiane Bertasso. Estratégias de autorreferencialidade nos discursos de jornais impressos. 

Disponivel em: <http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/anais/sited/arquivos/DaianeBertassoRibeiro.pdf>. Acesso em 

18 mar. 2016. 
43 Cabe destacar que, nos termos do artigo 103-A da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda 

Constitucional 45/2004, o Supremo Tribunal Federal pode, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 

dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir 

de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e 

à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua 

revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
44 Ver AJUFERJES. Ser Tratados como Iguais: a simetria magistratura – ministério público. Disponível 

em: < http://www.ajuferjes.org.br/PDF/gilbertom.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2016. 
45 Ver BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas: limites e 

possibilidades da Constituição Brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1993. 
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Curiosamente, ao abraçarem teses que lhes beneficiam direta e inequivocamente, 

muitos dos membros da magistratura e do Ministério Público, apressam-se a defender a 

legalidade e a legitimidade da extensão de direitos que não decorrem exatamente de seus 

regimes jurídicos próprios, ainda que muito mais benéfico seja o extenso rol de garantias e 

prerrogativas que lhes são acometidas de modo exclusivo. Mas sempre que necessário 

estendê-las, socorrem-se sem escrúpulos da legislação geral aplicável aos demais servidores 

públicos dos quais ora desejam desvincular-se por completo, ao invocar permissivos legais 

que lhes garantem a aplicação extensiva e subsidiária de normas do chamado Regime Jurídico 

Único. 

Não há, outrossim, como coonestar a postura pouco ética de afastar o reconhecimento 

de institutos basilares do Direito, como o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico 

perfeito, quando se trata de julgar o direito de terceiros, estranhos às elites da Justiça, 

enquanto aos que vivem enfronhados no poder jurisdicional é facultado construir ou 

desconstruir mirabolantes entendimentos no sentido de manter e ampliar o próprio poder 

juspolítico, buscando excepcionarem-se a si mesmos das regras erigidas em desfavor dos 

outros: seria referendar a busca anacrônica de perpetuar a consagrada máxima “aos amigos 

tudo, aos inimigos a lei!”. 

As firmes jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 

Justiça indicam que ninguém deve pretender estar imune à aplicação da Lei, seja a que 

pretexto for, e igualmente não se pode crer que uma ou outra casta possa invocar o direito 

adquirido, nem muito menos a mera expectativa de direito, em face de mudança de regime 

jurídico (como é vedado a qualquer cidadão), na forma do vaticinado no seguinte acórdão46: 

 

Ementa: RECURSO ESPECIAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
QUINTOS. INCORPORAÇÃO EM PERÍODO ANTERIOR AO INGRESSO NA 

MAGISTRATURA. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGEM NÃO PREVISTA NA 

LOMAN .DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. MUDANÇA DE REGIME 

JURÍDICO. 1. O Tribunal Pleno do STF reconheceu que os magistrados não fazem 

jus, nem têm direito adquirido à incorporação de quintos por exercício de função 

comissionada anteriormente ao ingresso na magistratura, já que essa rubrica é 

incompatível com a LOMAN. Precedentes do STJ. 2. O servidor público, ao 

ingressar na carreira da magistratura, passa a ser regido por um novo regime 

jurídico, diverso do da carreira anterior, agora estabelecido pela Lei Orgânica da 

Magistratura - LOMAN (LC 35 /1979), que não prevê em sua disciplina o 

pagamento dessa vantagem. 3. Assim, as parcelas de quintos incorporados deixam 
de ser devidos a partir do ingresso do servidor na magistratura, sendo descabido, 

                                                             
46Ver www.jusbrasil.com.br Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q= 

DIREITO+ADQUIRIDO+%C3%80+MUDAN%C3%87A+DE+REGIME+JUR%C3%8DDICO+IMPOSSIBILI

DADE>. Acesso em 20 mar. 2016. 



 
 

40 
 

contudo, a devolução dos valores já recebidos, em atendimento ao princípio da boa-

fé. 4. A matéria encontra-se sob repercussão geral no Supremo (RE 587.371/DF). A 

Corte Especial, todavia, já decidiu que nem mesmo o recurso extraordinário 
admitido com repercussão geral impõe a esta Corte o sobrestamento do recurso 

especial, mas apenas de eventual recurso extraordinário já interposto ou que venha a 

ser interposto contra o acórdão do STJ. 5. Agravo regimental não provido.(STJ - 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1307541 

DF 2011/0297346-7  - Data de publicação: 19/08/2013) 

 

Carece, portanto, que sejam reordenados os paradigmas axiomáticos no sentido de 

render garantias à defesa da linha principiológica norteadora do ordenamento jurídico vigente, 

que, ao repelir veementemente a reprodutividade de privilégios, impõe a nítida defesa da 

dignidade da pessoa humana, como corolário dos demais princípios da isonomia jurídica, da 

solidariedade social, da fraternidade, impondo-se a inexorável ruptura de padrões desviantes, 

ainda que pretensamente escorados em costumes ou “mores” comprometidos com o antigo 

regime constitucional, pois, nos termos do magistério de Miranda Rosa (1996, p. 108): 

 

Os costumes, como simples "folkways" ou na feição de " mores" bem estabelecidos 

– na classificação de Sumner47 porque não são suficientes, em tais casos, para 

conformar os comportamentos sociais - cedem lugar ao Direito que passa a 

desempenhar, com a sociedade mais complexa e no rumo das institucionalizações 

bem definidas, o instrumento mais forte de controle social, embora incidente sobre 

uma parcela apenas reduzida dos comportamentos. É assim, diante dos desvios de 

conduta ou da conduta anômica, que o Direito tem aparecimento e se desenvolve. 

Ele é a resposta social à conduta anômica. Seria desnecessário sem ela. Mas, embora 
existente, é contornado, como norma de conduta, pelos comportamentos de desvio. 

A recíproca relação, ou inter-relação, é clara. 

 

 

                                                             
47 Ref. SUMNER, William Grahan.. Los. Pueblos y sus Costumbres. Buenos Aires: Guillerme Kraft, 1948. 

http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24004928/agravo-regimental-no-recurso-especial-agrg-no-resp-1307541-df-2011-0297346-7-stj
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24004928/agravo-regimental-no-recurso-especial-agrg-no-resp-1307541-df-2011-0297346-7-stj
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24004928/agravo-regimental-no-recurso-especial-agrg-no-resp-1307541-df-2011-0297346-7-stj


 
 

41 
 
 

5 A INVISIBILIDADE DO RESULTADO SOCIAL DO TRABALHO 

 

 

A invisibilidade social apresenta-se como a manifestação de um fenômeno muito 

amplo que perpassa formas cotidianas de relações interpessoais, nas quais fatores como a 

indiferença ou a internalização de valores arraigados contribuem para que determinadas 

pessoas não recebam o mesmo tratamento ou lhes seja oferecido o reconhecimento 

dispensado às demais pessoas que ocupem espaço social equivalente, seja em decorrência de 

questões históricas, culturais, políticas, econômicas, étnicas, estéticas, religiosas ou quaisquer 

outras. 

Ainda que seja uma terminologia assaz difundida e, portanto, bastante conhecida, vem 

sendo empregada largamente para designar atitudes de menoscabo e preconceito assentidas, 

ainda que irrefletidamente, pela sociedade disfuncional em prejuízo daqueles que se situam à 

margem do segmento hegemônico, como pedintes, moradores de rua, mendigos ou 

trabalhadores de atividades clandestinas, ligados à ilicitude, ainda que presentes, 

ostensivamente, em qualquer cidade atual. 

A contrario sensu, dentre as variadas abordagens de sociedades funcionais48 (e 

distintas das vertentes funcionalista e estrutural funcionalista em Sociologia), destaca-se a 

concepção segundo a qual o conjunto mais expressivo de pessoas mantém laços mútuos de 

solidariedade e reconhecimento que as permitem distinguir-se umas das outras em funções 

específicas no interesse da sociedade que integram, de modo que a contribuição de cada 

indivíduo permita otimizar o resultado do trabalho social final almejado, ainda que alguns 

destes se encontre, temporariamente, numa situação peculiar que não contribua para o 

resultado operativo desejável, como é a situação das pessoas fora da idade produtiva, os 

doentes e os desempregados. 

No entanto, é peculiar a situação das pessoas que, apesar de integrarem a dita 

sociedade funcional, por se encaixarem nos moldes estabelecidos para manter o 

funcionamento ótimo da engrenagem social, pois produzem, consomem, contribuem para a 

manutenção dos sistemas político, tributário, previdenciário, ainda assim não são tratados de 

modo isonômico aos demais, o que, por um lado, institui uma cadeia de privilégios no seio 

                                                             
48 Ver DRUCKER, Peter Ferdinand. O melhor de Drucker: o homem a administração a sociedade. São Paulo. 

Nobel, 2006. p. 401-403. 
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social, e, por outro, propicia amplos segmentos desfavorecidos em relação à média das 

pessoas. 

Estudos diversos se dedicaram a analisar as circunstâncias determinantes da 

invisibilidade social quando incidente sobre esses amplos segmentos desfavorecidos, como 

garis, empregados domésticos, vendedores ambulantes, desempregados e outros tantos. O que 

se pretende, entrementes, a partir das reflexões que se propõem neste trabalho monográfico, 

será demonstrar que não apenas os aspectos concernentes à renda ou à atividade social devam 

ser considerados nas pesquisas acerca da invisibilidade social, como de resto já o 

demonstraram pesquisas das mais variadas matizes, como a realizada por Fernando Braga da 

Costa (2004), que nos propicia um nítido juízo do processo de reificação49: 

 

A reificação configura-se como o processo pela qual, nas sociedades industriais, o 

valor (do que quer que seja: pessoas, relações inter-humanas, objetos, instituições) 

vem apresentar-se à consciência dos homens como valor sobretudo 

econômico, valor de troca: tudo passa a contar, primariamente, como mercadoria. 

[...] O trabalho reificado não aparece por suas qualidades, trabalho concreto, mas 

como trabalho abstrato, trabalho para ser vendido. A sociedade que vive à custa 

desse mecanismo produz e reproduz, perpetua e apresenta relações sociais como 
relações entre coisas. O homem fica apagado, é mantido à sombra. Todo o tempo, 

fica prejudicada a consciência de que a relação entre mercadorias (e a relação entre 

cargos) é, antes de tudo, uma relação que prevalece sobre a relação entre pessoas. 

 

Nas sociedades capitalistas, o trabalho assume a forma de produção de mercadorias e 

os produtos da atividade humana assumem a forma de mercadorias, numa dinâmica histórica 

e socialmente construída. Na aparência “a vida das sociedades nas quais reinam as condições 

modernas de produção se anuncia como uma imensa acumulação de espetáculos”, porém estes 

não se tratam de “um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediatizada 

por imagens” (DEBORD, 2000, p. 9). 

Pode-se, a propósito, perceber na sociedade brasileira atual que figuramos, cada vez 

mais, como meros espectadores de nossas próprias vidas. Delegamos, docilmente, a um 

reduzidíssimo número de atores sociais não apenas a condução de nosso cotidiano e de nossos 

direitos políticos, mas aquiescemos em nos submeter a regras sociais que nos são impostas 

coercitiva e irrefletidamente, a compromissos que regulam nossa atuação, além de 

elaborarmos projeções em personas e situações idealizadas, segundo os ditames que nos são 

oferecidos pela mídia, pela moda ou pelas mais variadas manifestações de consumismo 

introjetadas. 

                                                             
49 O modo como os trabalhadores, sobretudo os que possuem menor poder aquisitivo, hierarquizam suas 

necessidades, priorizando os salários e a saúde, é um traço indicativo de reificação. 
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Mesmo os raros protagonistas do espetáculo50 social se enredam numa trama de 

atuações pretensamente originais que não escapam de mera reprodução de papeis previamente 

estabelecidos para garantia de operacionalidade de uma sociedade funcional. Nesse contexto, 

poucos são os que se notabilizam e exibem o resultado de uma pretensa contribuição própria 

ao todo social, mas, em regra, ainda assim, se apropriam das inúmeras colaborações de 

terceiros que, se não houvessem colaborado para o resultado final, jamais seria possível 

constatar a elaboração de um novo produto social. 

Desta forma, um intérprete musical depende de toda uma parafernália técnica que é 

produzida por um número incalculável de pessoas, assim como depende em geral de 

compositores e instrumentistas, além de precisar da indiscutível empatia de um público que 

receba de bom grado a produção musical que lhe seja apresentada. Do mesmo modo, qualquer 

trabalho intelectual depende das adequadas condições materiais para que seja desempenhado 

e, mesmo nas profissões liberais, é comum que se conjuguem os esforços de alguns ou 

diversos indivíduos na consecução das mais simples tarefas às mais complexas. 

No serviço público brasileiro, encontram-se os mais diversos órgãos e instituições 

estruturados segundo critérios de uma burocracia gerencial que resguarda semelhanças com 

qualquer padrão estatal identificável no panorama geopolítico atual globalizado, obedecendo a 

uma estrutura de cargos eletivos, efetivos e comissionados que compõem um multifacetado 

espectro de funções, para as quais são previstas atribuições específicas e correspondentes 

contrapartidas, inclusive de natureza financeira. 

Não há, contudo, que se permitir, diante desse cenário, caso pretendamos erigir uma 

sociedade democrática, igualitária e fraternal, que se diferenciem as pessoas segundo a 

natureza das atividades desempenhadas, ou status ocupado na sociedade, seja orientado por 

critério cultural, político ou funcional, tendo em vista que, dentre as funções exercidas no 

interesse do Estado51, apenas o grau de complexidade das tarefas desempenhadas pode ser 

considerado como critério relevante distintivo (inclusive para fins remuneratórios), não 

podendo restar margem para distribuição de benesses ou privilégios de qualquer espécie.  

Não poderia ser diferente no que tange, especificamente, às atividades desempenhadas 

pelo Poder Judiciário e Ministério Público. Não há por que confundir a consideração especial 

a ser conferida à instituição estatal com a composição particular de cada qual, ou seja, com os 

seus integrantes, cidadãos como quaisquer outros. É inequívoca a condição ontológica de 

                                                             
50 Ver SERRANO, Pedro Estevam Alves Pinto. A Justiça na sociedade do espetáculo: reflexões públicas sobre 

direito, política e cidadania. São Paulo: Alameda Casa Editorial, 2015. 
51 BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade – Para uma teoria geral da política. Trad. de Marco Aurélio 

Nogueira. 14ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007. 
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independência do Poder Judiciário e do Ministério Público, mas há de se ressaltar que aqueles 

que os integram, na condição de servidores públicos (ou agentes públicos, mas jamais agentes 

políticos), não podem buscar a ostentação de privilégios desarrazoados sob a pretensa 

justificativa de assegurar prerrogativas funcionais, afora as garantidas pela clássica tríade 

inamovibilidade, vitaliciedade e irredutibilidade de “subsídios”, ainda assim contextualizáveis 

diante da eventual insurgência de novo Poder Constituinte Originário52, caso venha a ser 

instaurada superveniente ordem constitucional. 

Numa sociedade tal qual a brasileira, em que, segundo dados oficiais do IBGE, 

somente 0,67% da população aufere mais de 20 salários-mínimos por mês53, não é razoável 

que tantas regalias sejam acrescidas aos ganhos desse segmento mais abastado, que passa a ter 

acrescidas ao valor de seu subsídio uma série de verbas suplementares não percebidas por 

qualquer outro servidor público ou trabalhador da iniciativa privada, a exemplo de auxílio-

moradia, licença prêmio conversível em pecúnia, férias de 60 dias, possibilidade de venda de 

férias e demais adicionais remuneratórios personalíssimos. 

Aos integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público cumpre destinar o respeito 

inerente à grave missão constitucional e uma adequada remuneração, condizente com as 

atividades de alta complexidade que lhes são demandadas, sem que direitos diferenciados lhes 

sejam acometidos, distanciando-os do restante do conjunto de servidores públicos igualmente 

submetidos aos entes da Federação, eis que é completamente descabido entendimento de que 

todos os privilégios acumulados ao longo de décadas seja consentâneo com o princípio 

republicano da isonomia jurídica ou que a extirpação de tais excrecências possa, ainda que 

incidentalmente, vir a ferir a independência de um Poder ou da Instituição ministerial das 

quais se trata. 

Chega a ser um truísmo, por integrar o domínio do senso comum, a máxima de que 

“ninguém é uma ilha54”, ora reapropriada, fora do contexto metafísico, no sentido de 

representar que uma pessoa não pode desempenhar sozinha, durante sua existência, todas as 

atividades necessárias para reproduzir-se socialmente, ou seja, manter a reprodução de suas 

                                                             
52 Ver MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 5ª. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
53 Ver Jornal EXTRA. Disponível em: < http://extra.globo.com/noticias/economia/menos-de-1-da-populacao-

brasileira-recebe-salario-com-qual-segundo-senador-nao-da-para-viver-4439741.html>. Acesso em 18 mar. 

2016. 
54 Trata-se de fragmento extraído da obra de John Donne (1572-1631), Meditations XVII: “No man is an island, 

entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the main; if a clod be washed away by the sea, 

Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as if a manor of thy friend's or of thine own were; any 

man's death diminishes me, because I am involved in mankind, and therefore never send to know for whom the 

bell tolls; it tolls for thee”. No século XX, inspirou obras de sucesso como Homem algum é uma ilha, de 

Thomas Merton, e Por quem os sinos dobram, de Ernest Hemingway. 
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próprias atividades sociais, eis que dependerá, inexoravelmente, da cooperação de outras 

tantas pessoas para concretizar materialmente qualquer projeto mental que venha a esboçar. 

Nos termos apresentados por Arendt (2001, p. 201), “a ação jamais é possível no 

isolamento”, considerando-se que o atributo da força é individual, porém o agir é coletivo. 

Analogicamente, o efetivo poder revolucionário só nasce e vive coletivamente, o que leva a 

crer que o poder, assim como a ação, seja relacional: 

 

A gramática da ação: que a ação é a única faculdade humana que demanda 

pluralidade de homens; e a sintaxe do poder: que o poder é o único atributo humano 

que se aplica somente ao espaço do mundo intersubjetivo, pelo qual os homens estão 

mutuamente relacionados (ARENDT, 1990, p. 175). 

 

Diante disso, percebe-se o quanto é equivocada a crença de que, sozinhos, os juízes 

decidem, o promotor ou o procurador acusam algum réu ou defendem o interesse que for, 

sobretudo por se tratarem de trabalhos de natureza coletiva irrealizáveis por uma só pessoa: a 

atividade jurisdicional é o resultado da cooperação das atividades de magistrados, promotores, 

procuradores, serventuários, advogados, estagiários, conciliadores, mediadores, árbitros, 

peritos, auditores, policiais, assistentes técnicos e demais servidores públicos e assessores 

tanto das esferas pública, quanto privada. 

Assim, nenhum magistrado é o único responsável pela condução de um processo, 

nenhum membro do Ministério Público é o único a conduzir uma investigação, mormente se 

destacarmos aspectos que distanciam tais agentes públicos da atuação encastelada que se lhes 

impunha até bem pouco tempo, tais quais: o fenômeno da midiatização das decisões judiciais 

e ministeriais; a informatização dos atos processuais, que aprofunda a tendência de pleno 

conhecimento dos atos praticados por parte dos jurisdicionados; a quantidade de decisões 

padronizadas, que é expressiva e crescente; a especialização do conhecimento, a qual, ao 

extrapolar os estreitos lindes do conhecimento jurídico, tem exigido constantes realizações de 

perícias, laudos técnicos, estudos de impacto socioambiental e demais análises fundamentadas 

no conhecimento de profissionais especializados. 

A própria gestão da máquina pública vem sendo profissionalizada e aprimorada de 

maneira substancial nas últimas décadas (ressalvada a dinâmica de precarização55 de diversas 

áreas), o que vem demandando a capacitação de gestores profissionais para tratar da 

administração e do desenvolvimento das instituições envolvidas com a atividade jurisdicional. 

                                                             
55 Ver ALVES, Giovanni; PALMELA, Thayse. Trabalhadores públicos e sindicalismo no Brasil: o caso dos 

trabalhadores públicos do judiciário brasileiro. Revista Pegada – vol. 12 n.1 53 jun. 2011. 
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Observa-se, ainda, que a paulatina inserção de tais novos gestores no ambiente organizacional 

tende a reconduzir magistrados e membros do Ministério Público às suas precípuas atividades 

judicantes e ministeriais em sentido estrito, sobretudo porque se submeteram a concursos 

públicos para desempenhar tais propósitos e não para administrar quaisquer órgãos. 

 A realidade presente, todavia, ainda elide a efetiva participação da maior parte das 

pessoas que constroem, cotidianamente, parcela significativa da atividade judicante, diante da 

imposição de anonimato àqueles que colaboram para a consecução de atos administrativos e 

processuais, obliterados diante da atuação de magistrados, membros do Ministério Público e 

ocupantes de cargos comissionados, haja vista, de forma exemplificativa, as determinações56 

vigentes do Ministério Público da União que vedam aos servidores públicos em geral e aos 

estagiários que subscrevam as peças que elaborarem isoladamente ou em conjunto com os 

membros da Instituição Ministerial. 

Por seu turno, também na iniciativa privada, o mercado de trabalho se ressente de 

estagnação e desestímulo, que são apontados como os principais fatores para os trabalhadores 

pedirem demissão. É o que indica pesquisa57 realizada pela empresa Page Personnel, 

especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão, integrante do 

PageGroup. De acordo com levantamento da consultoria, 79% dos profissionais entrevistados 

já pediram demissão em algum momento da carreira, cuja motivação para 18% seria a 

estagnação e para 14% o desestímulo. 

Retomando-se o frio e objetivo ambiente judiciário, é emblemática a nomenclatura 

largamente utilizada ao referir-se ao espaço físico sobre o qual se estendem os domínios 

administrativos cotidianos dos magistrados e membros do Ministério Público, o centro 

gravitacional em que se exercem, respectivamente, a atividade judicante e a atividade 

ministerial: o Gabinete – um resquício terminológico que a etimologia remete, diretamente, ao 

período monárquico-imperial oitocentista, em que a figura central do monarca (por vezes, de 

um déspota) é associada, simbolicamente, à encarnação da autoridade máxima judicante ou 

ministerial, numa antinomia absoluta com o padrão esperado do republicanismo. São pródigos 

os relatos de descompassos, desencontros, autoritarismo e até tirania na relação entre 

“autoridades” judicantes, ministeriais e respectivos subordinados, num trato interpessoal que 

oscila, comumente, entre a formalidade estrita e a subserviência imposta aos estratos 

medianos e mais baixos, o que redunda, inclusive, em episódios de assédio sexual ou moral. 

                                                             
56 Ver Anexo B. 
57 Ver www.globo.com. Disponível em: <http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2014/10/1-em-cada-

3-profissionais-se-demite-por-estagnacao-ou-desestimulo.html>. Acesso em 20 mar. 2016. (Nota: A matéria 

jornalística não permite acesso aos pressupostos teóricos e cuidados metodológicos empregados na pesquisa). 
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5.1 Em busca de isonomia 

 

 

Manifestações de quebra de isonomia não ocorrem somente entre cidadãos que 

desempenham atividades laborais muito dessemelhantes ou que ostentem status nitidamente 

diferenciado, como se pode constatar, com significativa facilidade, ocorrer entre magistrados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público em relação aos respectivos servidores 

dos quadros efetivos de natureza técnico-administrativa de cada instituição. Ou mesmo entre 

quaisquer dos integrantes das carreiras citadas e os jurisdicionados em geral, seja no cotidiano 

da prestação de serviços administrativos, seja no desempenho de atividades-fim de cada uma 

das instituições citadas. 

As formalidades e os rituais consuetudinários incontáveis cristalizados pelas 

instituições circunscritas no ambiente judicial reafirmam convenções e posturas que, 

usualmente, obstam o livre acesso do jurisdicionado não apenas ao ambiente físico dos locais 

em que se travam os trabalhos institucionais, mas também o repelem pelo uso de terminologia 

hermética, impregnada de extremo tecnicismo, ainda quando completamente dispensável, haja 

vista que mesmo nas notícias e comunicados públicos insistem em utilizar-se de terminologia 

jurídica que beira o arcaísmo. 

À guisa de exemplo, pode-se referir a exigência do uso de terno pelos litigantes ou 

demais interessados em comparecer a sessões de tribunais, ainda que se saiba que muitos 

desses não possuem sequer condições financeiras para custear trajes de estilo social; a reserva 

de acesso exclusivo a certos ambientes apenas a “autoridades”, como portarias, elevadores, 

estacionamentos privativos e outros, ainda que usem, concomitantemente, outros espaços 

públicos congêneres acessíveis ao público em geral (o que invalida a pretensa alegação de que 

a reserva de tais ambientes se verifique para garantir a preservação da incolumidade física dos 

referidos agentes públicos); fornecimento aos agentes das referidas instituições públicas de 

carros oficiais e de representação, os quais, até passado recente, poderiam ser utilizados para 

atender a finalidades particulares, inclusive nas residências e por familiares de tais agentes, 

como, vez por outra, ainda vem sendo reportado nos meios de comunicação; locação de vagas 

cativas em estacionamentos particulares para guarda diária dos automóveis de tais agentes 

públicos, afora lhes sejam reservadas, preferencial ou exclusivamente, as vagas localizadas no 

interior das próprias instituições públicas. 
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Outras questões se põem a ilustrar as relações pouco isonômicas travadas no ambiente 

judiciário, como o tratamento dispensado aos advogados e seus auxiliares no desempenho do 

múnus público de extrema relevância social, revelador de assimetria em múltiplos planos, 

desde o aspecto operacional e mesmo estrutural, pois não apenas são submetidos aos variados 

ditames da direção de cada fórum em que tenham atuação, como não lhes é proporcionado um 

espaço de atuação condizente com suas nobilíssimas funções sociais junto ao Poder 

Judiciário. Via de regra, poucos e modestos são os espaços nos tribunais destinados à atuação 

dos advogados e seus auxiliares, muitos dos quais lhes são cedidos, frequentemente, a título 

precário, por mera liberalidade de autoridades judiciárias e como demonstração de suposta 

benevolência ou caridade. 

Relações conflituosas entre agentes públicos das instituições do meio judiciário, 

advogados e jurisdicionados se perpetuam ainda em nossos dias, apesar do translúcido 

entendimento de que inexiste hierarquia entre as partes que figuram na relação processual, 

muito menos no que tange aos representantes de cada uma das funções essenciais à prestação 

jurisdicional. O fato de que magistrados, membros do Ministério Público e defensores 

(públicos ou privados) devam dispor de completa isonomia, ao menos entre si, resguardadas 

as prerrogativas funcionais de cada um dos profissionais em atuação, lamentavelmente não é 

uma realidade em qualquer âmbito da Justiça brasileira, mesmo transcorridos quase 30 anos 

do regime democrático que instituiu tal arcabouço constitucional58.  

Como exemplo emblemático de iniciativa de redistribuição isonômica do espaço nos 

tribunais brasileiros, pode-se rememorar reclamação proposta pela Defensoria Pública do 

estado de São Paulo que acarretou a retirada do estrado destinado ao magistrado e a 

redistribuição dos assentos ao plano do chão, onde foram posicionadas, lado a lado, as 

cadeiras do Parquet e da defesa, em observância à paridade de armas (GRINOVER, 1993, p. 

317). 

Desta feita, parcela expressiva dos doutrinadores contemporâneos postula que todos se 

situem ao nível do chão na sala de audiência, por não existir disposição legal que esteie o 

direito do Ministério Público tomar assento em plano superior, e sim à direita do magistrado, 

cujo posicionamento em patamar superior também não é disciplinado por lei. Esta, registre-se, 

é uma das conclusões apontadas por Paulo Junior (s. d.): 

 

[...] Aliás, também poderia o magistrado descer do assoalho e tomar assento lá 

embaixo, à mesa de debates... e ali, à sua direita, sempre no mesmo nível, 

                                                             
58 JACQUES, Paulino. Curso de direito constitucional. 9ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983. 



 
 

49 
 

estaria o Promotor de Justiça – que, como se sabe, não tem qualquer prerrogativa 

de se sentar em patamar superior (como tampouco a tem o Juiz), nem de se sentar 

em um lado ou outro da sala, mas tão apenas ao lado direito do Magistrado. Em 
verdade, sequer há uma norma que especifique exatamente onde deva se sentar o 

Juiz, sendo livre a ele, portanto, decidir razoavelmente a seu próprio contento. Se 

aquele simbolismo o incomoda, que se sente à esquerda de onde imagine que o 

Promotor de Justiça deva se sentar[...]. (grifo nosso) 

 

Tal interpretação que admita a igualdade da tríade processual, posicionando todos os 

atores processuais no mesmo patamar, ao nível do assoalho, é reforçada pelo ensinamento de 

Streck59: 

 

Dito de outro modo, é como se o juiz dissesse: “todos os que estão nesta sala de 

audiência são isonômicos, sem diferenciações, discriminações, sem lugares 

diferenciados, sem mesas mais altas, sem cadeiras com espaldar avantajado, etc” e 

não se desse conta de que também ele – sim, o próprio juiz – está na sala de 

audiências, e que a propalada isonomia será isonomia ou a igualdade só será 

igualdade se, de fato, “todos os que estão na sala” se beneficiarem da aludida 

principiologia (STRECK, 2009). 

  

Segundo proposta de Figueiredo (2014)60, seria conveniente a supressão do tablado e a 

adoção de assentos em torno de uma mesa, em formato de “T”, para assentarem-se os atores 

processuais, 

 

[...] posicionando-se o magistrado na intersecção central, de onde poderia dirigir os 

trabalhos das sessões de audiência e julgamento, ficando a sua direita o promotor na 

condição de fiscal da lei, a sua esquerda o escrevente, e no corpo de referido 

modelo, à direita o órgão de acusação, incluído aqui o Ministério Público na 

condição de parte, seguido do autor, e à esquerda o órgão de defesa, seguido do réu. 

 

Acrescenta Figueiredo (2014) que a corrente doutrinária favorável à redefinição 

cênica61 das salas de audiência e julgamento funda-se no princípio da isonomia, que indica a 

paridade de armas entre as partes processuais62, segundo o sistema processual penal 

acusatório, intrinsecamente consagrado na Constituição Federal vigente. Ao passo que a atual 

estrutura de tais salas instaladas nos tribunais de todo país possui índole inquisitória, por 

                                                             
59 Ver STRECK, Lênio. A concepção cênica da sala de audiências e o problema dos paradoxos. Publicado 

em 11 set. 2009. Disponível em: <http://leniostreck.com.br/index.php?option=com_docman&Itemid=40>. 

Acesso em: 23 mar. 2015. 
60 Proposta de reestruturação das salas de audiências e julgamento dos tribunais brasileiros elaborada a partir da 

análise dos posicionamentos de Grinover (1993, p. 317), Calamandrei (1995, p. 335) e Streck (2009, p. 2), 

Mazloum (2011), dentre outros. 
61 Ver CASARA, Rubens; KARAM, Maria Lúcia. Redefinição cênica das salas de audiências e de sessões nos 

tribunais. In: Revista de Estudos Criminais. Porto Alegre: Nota Dez, ano 5, n. 19, 2005. 
62 DELGADO, José Augusto. A supremacia dos princípios nas garantias processuais do cidadão. Brasília: 

Revista de Informação Legislativa, v. 31, n. 123, p. 35-46, jul./set., 1994, p. 43. Disponível em: 

<http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/175995>. Acesso em: 29 abr. 2015. 
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destinar à promotoria assento próximo ao magistrado, em violação à equidistância necessária 

para ensejar imparcialidade por parte do julgador, bem como por destinar ao órgão de defesa e 

ao réu posição distante e em patamar inferior ao ocupado pelos demais atores processuais 

mencionados, o que dificulta até mesmo que estes últimos sejam ouvidos durante a audiência. 

Nada obstante, a corrente doutrinária majoritária não endossa esse posicionamento 

reformador por considerar não ser concebível que o Ministério Público, por ser instituição 

uma e indivisível, possa ser cindido entre as figuras de parte litigante e “fiscal da lei”, visto 

que, em ambas as situações, subsistiria a circunstância de atuar em prol do interesse público, 

no exercício da defesa do ordenamento jurídico. Deste modo, não se impõe, segundo tal 

perspectiva, uma isonomia entre as instituições judiciárias, em face da imperatividade de 

conferir tratamento desigual aos desiguais, em homenagem à visão aristotélica de distribuição 

de justiça, assim como, instrumentalmente, na diferença entre os papeis exercidos pelo 

Ministério Público, os órgãos de defesa e os próprios magistrados. 

 

 

5.2 A iniquidade social vulnera a cidadania 

 

 

Fernanda Giannasi (2002) defende que uma globalização econômica deve 

corresponder a uma globalização dos contrapoderes, uma “globalização por baixo”. O direito 

ao respeito da integridade da pessoa, o direito à saúde e o direito à dignidade não dependem 

da negociação entre o patrão (privado ou estatal) e o trabalhador, mas de princípios que 

fundam a cidadania e à realização da Justiça: 

 

Estes movimentos alternativos - os contrapoderes ou a globalização contra-

hegemônica ou por baixo -, nesta experiência vivenciada pelos expostos ao 

amianto, tentam rediscutir o significado do trabalho, da vida, do adoecer e 

desconstruir paradigmas como a identificação do progresso com o crescimento 

industrial ou o desenvolvimento das forças produtivas e a concepção de política 

como algo que se faz através de e pelo Estado por meio de organizações hierárquicas 

verticalizadas, que visam acumular o poder e exercício em nome da base, sem a 

participação desta. 

 

 Segundo o que DaMatta identificou como traço marcante da sociedade brasileira 

(2010, p.167), 

 

[...] operamos com o moderno código da igualdade que vale só para os membros do 

nosso grupo. No outro, temos os valores da hierarquia e da desigualdade coletiva: o 
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código que nos ajuda a viver num mundo profundamente injusto, sem nos 

percebermos das dificuldades em transformar efetivamente essa injustiça. 

  

 Tais reflexões são constatáveis numa série de outros estudos antropológicos, inclusive 

de autores já citados, mas passam a complexificar-se nas situações e nos ambientes em que as 

relações interpessoais são travadas entre pessoas com poucos ou quase nenhum traço 

distintivo substancial (nem sob os ângulos identitário e de classe), senão o cargo ocupado na 

estrutura institucional. Desta forma, a fim de justificar a autoconcessão de privilégios, são 

estabelecidos regramentos dos mais mirabolantes para balizar a segregação de todos que não 

pertençam ao quadro de carreira que possui o efetivo comando de cada instituição, ainda que 

não possa estear-se em qualquer mandamento constitucional ou infraconstitucional, mas em 

mera disposição volitiva, orientada por valores de quem tem o condão de dispor da 

organização administrativa. 

 Exemplos corriqueiros do que se apresenta para debate, conhecidos em diversas 

organizações institucionais de que se trata, seja do Poder Judiciário, seja do Ministério 

Público, são os espaços reservados a “autoridades”, aos “membros”, aos “magistrados” (ou a 

quem quer que seja, enfim), como portarias exclusivas, elevadores, salas de descanso, 

bibliotecas, refeitórios, dentre outros locais que poderiam ser acessíveis a outras pessoas que 

também compõem a mesma instituição, resguardada episódica imperiosidade de resguardo de 

sigilo ou segurança. 

Assim, quando não restam outros quaisquer pretextos para escoimar tais práticas 

segregatórias e eugênicas, são assacadas as questões generalizantes de segurança como 

fundamento inarredável para perpetuá-las, não só para afastar o público em geral do contato 

direto com as “castas” de intocáveis (às avessas no caso brasileiro, porquanto sejam os 

privilegiados neste caso, diversamente da sociedade hindu), mas também todos os demais 

servidores públicos e particulares que integram a mesma instituição. A afirmação de que tal 

afastamento físico seja o fim maior colimado por tais práticas segregacionistas, no sentido de 

garantir distanciamento sanitarista, decorre de duas constatações essenciais: 

1- a primeira, em relação àqueles que se encontram em situação de escolher (aos 

quais se atribui privilégios), há uma utilização aleatória e indistinta dos espaços reservados e 

não reservados anteriormente mencionados, pelos quais transitam sem manifestar qualquer 

preocupação efetiva com sua incolumidade, no cotidiano, dispensando-se guarda pessoal, uso 

de armamento ou atitudes refratárias à aproximação de terceiros, seja no interior das 

dependências institucionais ou no acesso às suas edificações, o que também se aplica ao 
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conteúdo das conversas mantidas por tais agentes em situação de privilégio, veiculadas a toda 

a instituição, ao puro alvedrio, por meio dos canais internos de comunicação ou nas redes 

sociais, tratem-se de temas de interesse particular ou institucional, perpassando-se espaços 

físicos e virtuais (nas intranets) e vulnerando aqueles canais que lhes seriam reservados, numa 

atitude de inconfidência; 

2- a segunda, por observar-se que os agentes públicos encastelados na condição 

de intocáveis, no mesmo sentido empregado anteriormente, podem convidar quem lhes 

melhor aprouver para acompanhar-lhes nesses mesmos ambientes reservados, sem que 

possam sofrer reprimenda de qualquer pessoa que integre a instituição, ainda que responsável 

pela segurança interna. 

No que tange à necessidade de identificação das pessoas que circulam no interior das 

instituições do Poder Judiciário e do Ministério Público, despertou significativa espécie que o 

uso do crachá de identificação tornou-se uma imposição intransponível por qualquer dos 

detratores de seu uso (assim como as onipresentes catracas eletrônicas, identificação 

biométrica, registros digitais, instalação de câmeras, detectores de metais e toda a parafernália 

que alimenta a espiral das licitações inadiáveis e emergenciais) diante da inexpugnável 

alegação de preservar a segurança interna, cujas normas recrudesceram e se tornaram mais e 

mais incidentes com o crescimento numérico da quantidade de servidores e da demanda de 

atendimentos pessoais. Mas o curioso, porém não casual, é que os mesmos intocáveis de que 

se trata desde o início desta exposição têm, no Brasil, o condão de tornar puro o impuro, ao 

menos enquanto comunguem do mesmo solo santo, pois têm manifesta autoridade de 

dispensar do uso de crachá ou de qualquer forma de identificação àqueles que os 

acompanhem, alçando-lhes ao mesmo status diferenciado e diferenciador63. 

Outra questão crucial no ambiente das instituições do Poder Judiciário e do Ministério 

Público, capaz de ensejar celeuma entre outros operadores do Direito64 e com os 

jurisdicionados como um todo, afora aqueles que mantêm relações contratuais com as 

respectivas esferas administrativas, é a atinente ao atendimento ao público. Constata-se, sem 

maior dificuldade, que grassa ainda em nossos dias a animosidade em promover atendimento 

pessoalizado, em ouvir diretamente os reclamos de cada cidadão, por mais pertinentes e 

relevantes que sejam as demandas a serem trazidas, criam-se teias de vários níveis na 

                                                             
63 Ver Anexo B. 
64 Ver MÜLLER, Friedrich. Dez propostas para a reforma do judiciário da República Federativa do Brasil. 

Trad. de Peter Naumann. Revista do Instituto de Hermenêutica jurídica. Porto Alegre, v. 1, n. 3, p. 27-36, 2005; 

MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito: introdução à teoria e metódica estruturantes. 2ª. ed. Trad. 

de Peter Naumann e outros. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. 
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hierarquia burocrática capazes de arrefecer o ímpeto dos demandantes e dificultar o acesso a 

magistrados e membros do Ministério Público, as quais são postas em funcionamento mesmo 

em detrimento daqueles profissionais que dispõem de prerrogativas de livre acesso a tais 

ambientes e agentes públicos, como advogados e defensores públicos. 

Decorre de posicionamentos tais quais os ora apresentados e de outros tantos 

congêneres, um movimento perceptível de contínua e incessante sublevação, ordeira, 

respeitosa (como impõe a cultura própria desse meio ainda apegado ao conservadorismo das 

formas e dos gestos), mas profundamente incisiva, por parte dos demais atores do jogo cênico 

da Justiça, que têm se insinuado e até pronunciado, denunciando as iniquidades que lhes 

vulneram inúmeros direitos e mesmo a cidadania, sempre que postos em situação de 

desfavorecimento no contexto intramuros do Poder Judiciário e do Ministério Público. E 

diante de normas incongruentes, anacrônicas ou iníquas, não há que se invocar a prevalência 

da tradição ou de valores que não sejam condizentes com os princípios republicanos na ordem 

constitucional vigente, como assinala Bonavides65 (2007, p. 633): 

 

Com efeito, na Velha Hermenêutica interpretava-se a lei, e a lei era tudo, e dela tudo 

podia ser retirado que coubesse na função elucidativa do intérprete, por uma 

operação lógica, a qual, todavia, nada acrescentava ao conteúdo da norma; em a 

Nova Hermenêutica, ao contrário, concretiza-se o preceito constitucional, de tal 

sorte que concretizar é algo mais do que interpretar, é, em verdade, interpretar com 

acréscimo, com criatividade. Aqui ocorre e prevalece uma operação cognitiva de 

valores que se ponderam. Coloca-se o intérprete diante da consideração de 

princípios, que são as categorias por excelência do sistema constitucional. 

 

Para Hannoun (1998), o valor tem “origem nas profundezas não-reflexivas do 

indivíduo e na pressão que o indivíduo exerce sobre ele”. A realidade possui, ao mesmo 

tempo, valores instrumentais e fundamentais, que usualmente colidem com o implemento da 

ascensão social, em vista do que se reestruturam, passam por reformulação e incluem novos 

modelos (ZABALA, 2002). 

 Em linhas gerais, em termos filosóficos, o idealismo objetivo situa o valor fora do 

âmbito da subjetividade, ao passo que o idealismo subjetivo, em contrapartida, reconhece os 

valores na esfera da consciência, isto é, na subjetividade das pessoas que deles fazem uso. 

Nos termos das correntes filosóficas materialistas, a natureza do valor reside na capacidade do 

ser humano de valorizar o mundo de forma objetiva. Neste contexto, o valor, ou aquilo que é 

                                                             
65 Niklas Luhmann, em análise sobre o tema, assinala que, desde o século XIX, diante da constatação da 

caducidade das grandes codificações, “se discute la pluralidad de métodos en las interpretaciones de las leyes y 

cada vez menos se habla de deducción severa”. Ver LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. Trad. de 

Javier Torres Narrafate. México: Universidad Iberoamericana, 2002, p. 217. 
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valorizado pelas pessoas, pode resultar de uma determinação subjetiva ou figurar como 

produto da cultura onde o indivíduo está inserido. 

No presente trabalho, busca-se compatibilizar tais concepções aparentemente 

contraditórias, que somente implicam efetiva oposição se tratadas a partir do ângulo do 

observador, ao se estabelecer um julgamento apriorístico. Caso realizada uma investigação 

axiológica fundada na tônica dos valores concebíveis como tropos dotados de conformação 

específica, pode-se alcançar, sem recorrer à metafísica, a questão posta por meio da assunção 

de abordagens intercambiáveis, que ora podem utilizar-se da objetividade como critério de 

validade para conceituar valor, conforme defendido na escala de valores de Max Scheler66, 

haja vista que possam ser hierarquizados e, em sua validade, restar positivados ou 

negativados; ora pela subjetividade inaugurada nos moldes do neoplatonismo, socorrendo-se 

das reapropriações das ideias de verdade e de estética; ora pelo manejo das categorias 

materiais descritas no pensamento que orienta a vertente economicista. 

Impõe, nada obstante, promover uma adequada compatibilização, aparando-se as 

arestas intransponíveis de cada método de investigação do qual se pretenda lançar mão, no 

sentido de que se tenha como resultado o reconhecimento, por exemplo, de que o valor do 

trabalho não é representado somente pela quantidade de elementos de input cristalizados em 

sua manifestação fenomênica (incluídas os recursos materiais, a força de trabalho e a detenção 

ou não dos meios de produção, conforme a abordagem ideológica neoliberal ou marxista); há 

de se reconhecer que o valor do trabalho é mediado por uma relação social que, para ser justa 

em todas as acepções possíveis, precisa tomar como inputs, além dos já citados, noções e 

prenoções subjetivas e interpessoais, também mediados pela cultura em sua manifestação 

ampliada, abrangidas as dimensões ética, filosófica, política, psicológica, ecológica, dentre 

outras tantas, que tornam o valor do tropo considerado – o trabalho – uma indeterminação 

prática, só mensurável se investigada a partir das condições reais em que se apresenta, seja no 

modelo capitalista de mercado ou não, mas sem se limitar à dimensão dialética materialista.   

                                                             
66 Ver SCHELER, Max. Da reviravolta dos valores. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 2012. Ver, a seguir, nota 71. 
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6 MATERIAIS E MÉTODO 

 

 

As especulações que circundam a ocorrência de assimetria nas relações interpessoais 

no contexto do serviço público geram debates acalorados há décadas, não só nos ambientes de 

atividade laboral, mas também nos meios jurídico, sociológico e sindical. Há ainda, 

entretanto, expressiva carência de alternativas consistentes que se mostrem aptas a satisfazer a 

polêmica tarefa de reconhecimento do valor intrínseco do trabalho de integrantes das carreiras 

que compõem o Ministério Público da União, sobretudo em face da dificuldade extrema de se 

manejarem variados conceitos instrumentais, tal como a busca do significado de valorização, 

presente de modo reiterado na discursividade que permeia as discussões dos atores sociais 

diretamente implicados no objeto desta pesquisa. 

Diante disso, algumas das abordagens exploradas precisam apoiar-se dos domínios da 

semiótica, da axiologia e da teleologia a fim de enfrentar percepções polissêmicas acerca de 

categorias arquetípicas de “servidor público”, “carreira” “trabalho” “valorização” e mesmo de 

“cidadania”, dentre outras relevantes para a compreensão das relações intra e intersubjetivas 

que se operam no contexto institucional do Ministério Público, das quais se apoia este estudo 

para investigar o fenômeno da invisibilização. 

Por tais circunstâncias, buscou-se não somente revisitar contribuições marcantes de 

autores que se debruçaram sobre estudos congêneres, mas pontuaram-se as alternativas mais 

producentes para determinar o resgate da posição institucional a ser assumida por parcela 

significativa de servidores públicos, pretensamente sujeitados ao fenômeno descrito de 

invisibilização no contexto do Ministério Público, tomando-se como paradigmáticas as 

investigações realizadas no ambiente do Ministério Público Federal, eleito para o estudo de 

caso em que se concentram os levantamentos empíricos complementares que colaboram para 

as conclusões do trabalho geral de pesquisa. 

Nesta pesquisa, a escolha do tema reflete a preocupação de investigar as formas pelas 

quais as relações interpessoais estabelecidas no ambiente laboral ínsito ao Ministério Público 

podem contribuir ou não para caracterizar a invisibilidade do resultado do trabalho de parcela 

expressiva dos servidores da Instituição, a despeito de serem também perscrutadas razões de 

ordem sistêmica também cooperantes para a verificação deste fenômeno. 
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As teses apresentadas e os dados empíricos perfilados no decorrer do presente estudo 

provêm do levantamento da literatura acadêmica especializada sobre o tema, conquanto não 

se restrinja a tal revisão bibliográfica, estendendo-se à análise fenomênica de episódios 

relatados, pretensamente indicadores de invisibilidade, sinalizados em manifestações 

individuais ou institucionais coligidas episodicamente, mas eivadas de emblematicidade, ou 

em posturas sistemáticas de desapreço, desvalorização, desmotivação, perseguição ou mesmo 

de assédio moral em desfavor de expressivo contingente de servidores da Instituição 

ministerial, extraídas de documentos físicos e virtuais, conectados aos discursos de sujeitos 

envolvidos com a temática. 

 

 

6.1 Metodologia 

 

 

No que tange às metodologias adotadas como procedimento de pesquisa, destaca-se 

essencialmente a pesquisa bibliográfica, aliada ao estudo de caso emblemático que evidencia 

e situa a temática no contexto do serviço público brasileiro, cotejando-se a análise de 

discursos, documentação, legislação e normas regulamentadoras, produzidos no contexto 

próprio do Ministério Público ou a cuja realidade resguarde contato, arrolados no corpo 

principal, no apêndice e nos anexos deste trabalho. 

Os autores que apoiaram a análise qualitativa das fontes pesquisadas, bibliográfica e 

documental, sem necessária filiação a escolas sociológicas, historiográficas ou jurídicas 

específicas, na linha do recorte metodológico indicado no projeto de pesquisa, são, 

destacadamente, Christophe Dejours, Edgard Morin, Fritjov Capra, Giorgio Agamben, Guy 

Debord, Hayden White, Jürgen Habermas, Karl Marx, Max Horkheim, Max Scheler, Max 

Weber, Michael Loux, Theodor Adorno, Vincent de Gaulejac, Zygmunt Bauman e, dentre os 

brasileiros, Fernando Braga da Costa, Jessé de Souza, Marilena Chauí, Orlando Zaccone, 

Roberto DaMatta e Wanderley Guilherme dos Santos, dentre outros que garantiram o suporte 

teórico de temas incidentais ao escopo primordial do presente trabalho, sendo-lhes ora 

tributadas as devidas homenagens e empenhadas as escusas no que diverge esta pesquisa, em 

essência, dos meandros de cada linha teórica por estes pensadores esposada. 
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A tipologia empregada foi a de pesquisa exploratória com análise qualitativa, 

constituída por uma temática de espectro mais amplo, visando a investigar os fenômenos 

complexos e 

 

[...] os passíveis de várias perspectivas de interpretação [...] Uma possibilidade mais 

simples para pesquisas explanatórias está em estudos de realidades sociais e 

organizacionais específicas pouco conhecidas [...], como uma primeira etapa para 
um processo de investigação ou intervenção posterior mais focado e estruturado, 

principalmente quando o fenômeno envolve processos subjetivos e culturais. 

(VASCONCELOS, 2002). 

 

Quanto à adoção do método complexo, consubstanciado nas ponderações de Edgar 

Morin (1977, p. 348), sobreleva-se que o paradigma de complexidade adotado não é 

antianalítico, nem antidisjuntivo: “a análise é um momento que volta incessantemente, isto é, 

que não se afoga na totalidade/síntese, mas que também não a dissolve. A análise apela para a 

síntese que apela para a análise, e isto infinitamente num processo produtor de 

conhecimento”, que se consubstancia na formulação moriniana de anel: 

 
O anel gera-se ao mesmo tempo que gera; é produtor-de-si ao mesmo tempo que 

produz. Não é um círculo vicioso, visto que extrai o seu alimento (informações) da 

observação dos fenómenos, isto é, um ecossistema fenoménico (a sua ecoteca) e que 

é animado pela actividade cognitiva do sujeito pensante (a sua «genoteca»). É um 

anel aberto que se fecha, e por isso pode desenvolver-se em espiral, ou seja, produzir 

saber...  

Aquém do anel, nada: não o nada, mas o inconcebível e o inconhecível. Além do 

anel, não há essência, não há substância, nem sequer há real: o real produz-se através 

do anel das interacções que produzem a organização, através do anel das relações 

entre o objecto e o sujeito.  
Aqui efectua-se uma grande mudança de base. Já não há entidade inicial para o 

conhecimento: o real, a matéria, o espírito, o objecto, a ordem, etc. Há um jogo 

circular que gera estas entidades, as quais aparecem como outros tantos momentos 

duma produção. Ao mesmo tempo já não há alternativas inexoráveis entre as 

entidades antinómicas que disputavam entre si a soberania ontológica: as grandes 

alternativas clássicas, espírito/matéria, liberdade/ /determinismo, adormecem, 

residualizam-se, parecem-nos obsoletas. Descobrimos até que o materialismo e o 

determinismo, que se pagavam com a exclusão do observador/sujeito e da desordem, 

são tão metafísicos como o espiritualismo e o idealismo. O verdadeiro debate, a 

verdadeira alternativa situam-se agora entre a complexidade e a simplificação 

(MORIN, 1977, p. 347-348) 

 

Um dos fundamentos mais significativos para diferenciar complexidade de 

complicação e situar os fenômenos complexos na base epistemológica das teorias e método 

moriniano pode ser encontrado na seguinte passagem: 

  
[…] não existe em parte nenhuma, nem na microfísica, nem na macrofísica, nem na 

nossa banda média meSofísica, uma base empírica simples, uma base lógica 

simples. O simples não passa dum momento arbitrário de abstracção arrancado às 

complexidades, durn instrumento eficaz de manipulação laminando uma 
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complexidade A gênese é complexa. A partícula é hipercomplexa (e já não é o 

elemento finalmente simples). A organização é complexa. A evolução ê complexa. 

Aphysis é insimplifícável e a sua complexidade desafia totalmente o nosso 
entendimento na sua origem, na sua textura infra-atómica, no seu desdobramento e 

no seu devir cósmico (MORIN, 1977, p. 344). 
 

Conclui-se que a produção de conhecimento pertinente é o que se espera produzir, de 

modo a relacionar o fragmento e o contexto, o local e o global, nas pesquisas 

multidimensionais e complexas. “Esta é a razão pela qual a investigação local exige também 

muita estratégia, invenção e, se quer ser ciência, também deve ser arte” (MORIN, 1995, p. 

185), não se devendo descurar das distinções oferecidas por Morin acerca de método e 

metodologia: 

 

Deve-se lembrar aqui que a palavra método não significa de jeito nenhum 

metodologia? As metodologias são guias a priori que programam as pesquisas, 

enquanto que o método derivado do nosso percurso será uma ajuda à estratégia (a 

qual compreenderá ultimamente, é certo, segmentos programados, isto é, 

metodologias, mas comportará necessariamente descoberta e inovação). O objetivo 

do método é ajudar a pensar por si mesmo para responder ao desafio da 

complexidade dos problemas (MORIN, 1999, p. 38). 

 

De resto, há se registrar que o presente estudo buscou também apoiar-se da realidade 

empírica como fonte de dados67, aliada à pesquisa bibliográfica, no sentido de compor o que 

Gil (2002) consagrou como pesquisa aplicada, por correlacionar-se com a teoria, integrando-

se o estudo da prática com a prática dos conhecimentos. 

Os dados qualitativos levantados foram analisados após a aplicação de três técnicas 

que estruturaram a pesquisa: 

1- Observação participante efetuada quando das idas a campo para promover 

entrevistas e coleta de dados, por meio da qual foram examinadas a estrutura e a 

cultura institucionais; 

2- Análise de documentos jornalísticos, jurisprudência, legislação e demais atos 

normativos; 

3- Consulta sobre doutrina jurídica constitucional e administrativa. 

Busca-se, intencionalmente, traçar um estudo interdisciplinar, capaz de apoiar-se não 

somente num campo especializado, mas na “multiversidade” de fontes, doutrinas e 

pressupostos teóricos, inspirados numa concepção totalizante dos saberes, postos a serviço da 

produção de vívidos conhecimentos. 

                                                             
67 Ver, nas Considerações Finais, as limitações impostas à presente pesquisa e os desdobramentos a serem 

implementados em pesquisas futuras. 
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6.2 Proposta inicial de pesquisa, questões transversais e incidentais 

 

 

Como restou delimitado desde a apresentação do tema desta pesquisa, são postos em 

observação, fundamentalmente, os aspectos formais e materiais caracterizadores de possível 

invisibilidade do resultado do trabalho de parcela significativa dos servidores do Ministério 

Público, tomando-se como base a revisão bibliográfica concernente ao tema, 

problematizando-se as discussões a partir do estudo de caso da antiga Carreira de Apoio 

Técnico-Administrativo do Ministério Público da União (cujas Carreiras decorrentes do MPU 

e as análogas do Conselho Nacional do Ministério Público da União são recentes 

desdobramentos). De forma mediata, após a análise das relações interpessoais travadas no 

interior da Instituição, averígua-se em que medida tais aspectos determinantes de eventual 

invisibilidade do resultado do trabalho podem contribuir para a invisibilidade dos próprios 

servidores públicos sujeitos a este fenômeno observado. 

Sem embargo, de modo transversal e em caráter preambular ao estudo da temática 

principal que orienta a pesquisa – a invisibilização social – são desenvolvidas investigações 

tendentes a fornecer subsídios para a compreensão da estrutura organizacional da instituição, 

dos valores partilhados pelos atores sociais em cena e dos dissensos que têm sido 

aprofundados com o desempenho das atividades ministeriais, inclusive a partir da análise dos 

discursos de servidores que integram algumas de tais carreiras do serviço público, tal como 

documentação física e virtual. 

Pretendem-se examinar, também como proposta de compreensão do fenômeno que 

invisibiliza tais servidores públicos, as relações midiáticas travadas no cenário nacional (em 

especial na grande imprensa) e, inclusive, as que se dão no plano institucional ou, mais 

propriamente, sob uma pretensa institucionalidade (nos canais de comunicação e divulgação 

institucionais), tendo em vista que não é difícil constatar uma paulatina mudança na forma de 

divulgar a "atuação ministerial" com o decurso do tempo, sobretudo nos dois últimos 

decênios, nos quais o Parquet se distancia a passos largos da tradicional postura eivada de 

solene discrição que lhe era peculiar até a década de 1980, pois há razões estruturais e 

conjunturais que corroboram essa assertiva, as quais poderão ser demonstradas ao longo da 

pesquisa. 
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7 A TEORIA DA DOMINAÇÃO “NEOTROPOLÓGICA” 

 

 

Na linha do que assinalou Lucien Febvre (1995), cuja vertente inaugurada na História 

das Mentalidades revela influência do pensamento de Émile Durkheim e Marcel Mauss, 

quanto às formulações de “fatos sociais totais” e “inconsciente coletivo”, remete à 

necessidade dos conhecimentos científicos apegarem-se à Etnologia, à Linguística, às funções 

mentais, através da apropriação da Psicologia (nos espectros individual e coletivo) por parte 

da História, tentando dois caminhos para a interpretação do real - o indivíduo e o social, ao 

que aduz a convicção de contingência temporal, uma vez que afirmava "a história é filha do 

tempo. Não o digo, em verdade, para rebaixá-la. Também a filosofia é filha do tempo. Até a 

física [...]”. E prossegue: “Houve progresso, de uma a outra? Quero crê-lo. [...] devemos falar 

sobretudo de adaptação ao tempo”. 

Desta forma, Febvre (2009) se recusava a conceber uma especulação atemporal, 

dissociada do estudo sistematizado das mentalidades, e insistia em construir um novo método, 

de caráter interdisciplinar, ponderando que 

 

Cada época fabrica mentalmente seu universo. Não o elabora apenas com todos os 

materiais de que dispõe, com todos os fatos (verdadeiros ou falsos) que herdou ou 

que foi adquirindo. Elabora-o com seus próprios dotes, com seu engenho específico, 

suas qualidades e inclinações, com tudo que a distingue das épocas anteriores. 

 

 Febvre (1989, p. 221) arremata noutra passagem que "numa palavra, tudo isso permite 

dizer que o indivíduo é sempre o que sua época e o seu meio social permitem". Essa é uma 

lição aplicável aos nossos dias, em relação aos quais se constatam os indivíduos reais e a sua 

individualidade ligados de forma imbricada ao seu tempo histórico. Plekhanov (2000, p. 138) 

manifesta entendimento nesse sentido ao asseverar: 

 

Assim: Os indivíduos, graças a determinadas particularidades de seu caráter, podem 

influir nos destinos da sociedade. Por vezes, a sua influência pode ser considerável, 

mas, tanto a própria possibilidade dessa influência quanto suas proporções, são 

determinadas pela organização da sociedade, pela correlação de forças que nela 

atuam. O caráter do indivíduo constitui “fator” do desenvolvimento social somente, 

exclusivamente na época, e unicamente no grau em que o permitem as relações 

sociais. 
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Febvre (1989, p. 127-128), a partir do nominalismo historiográfico68 da Escola dos 

Annales69, com reputação progressista70 no meio acadêmico, discordou de ideias apresentadas 

por Arnold Toynbee e pelo seu antecessor Oswald Spengler, acerca do método comparativo 

em História do modo manejado por tais autores, por não as considerar ideias desinteressadas 

de homens de ciência: as generalizações, baseadas no passado, implicam a definição do 

historiador como profeta do já acontecido – ou um profeta às avessas, conforme proposto por 

Friedrich Schlegel71. Resguardadas as argutas observações do modelo persuasivo de dinâmica 

cultural apresentado por Toynbee (1972), o qual demonstrara que: 

 

Durante a desintegração de uma civilização, duas peças separadas, com diferentes 

enredos, são representadas simultaneamente. Enquanto uma imutável minoria 

dominante está perpetuamente repetindo o espetáculo de sua própria derrota, novos 

desafios estão constantemente suscitando novas respostas criativas das minorias 

recém-recrutadas, que proclamam seu próprio poder criativo mostrando-se 
progressivamente à altura da situação. O drama do desafio-e-resposta continua 

sendo representado, mas em novas circunstâncias e com novos atores. 

 

Complementarmente, o processo de desagregação social é descrito nos trabalhos de 

Fritjof Capra (2014), 

 

[...] quando atentamos para a situação a partir de uma ampla perspectiva evolutiva, 

esses fenômenos tornam-se compreensíveis como aspectos inevitáveis da 

transformação cultural. No padrão regular de ascensão, apogeu, declínio e 

desintegração, que parece ser característico da evolução cultural, o declínio ocorre 

quando uma cultura se tornou excessivamente rígida — em suas tecnologias, ideias 

e organização social — para enfrentar o desafio das situações em mudança. Essa 

perda de flexibilidade é acompanhada de uma perda geral de harmonia, levando à 

eclosão de discórdia e ao caos social. Durante o processo de declínio e 

desintegração, as instituições sociais dominantes ainda impõem seus pontos de vista 

                                                             
68 Ver ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. La sociedad: lecciones de sociología. Buenos Aires, Proteo, 

1969. p. 66:  “Según Durkheim, el concepto de tipo social permite eliminar la disputa infecunda entre el 

nominalismo historiográfico y el realismo conceptual que es consecuencia de la relación en que se venía 

colocando a la filosofía frente a la sociedad en su concreción”. 
69 Annales d'Histoire Économique et Sociale é uma revista francesa que surge em 1930, sob a direção de Lucien 

Febvre e Marc Bloch, com uma orientação progressista das Ciências Sociais. Critica as preocupações dos 

historiadores Henri Berr, Oswald Spengler e Arnold Toynbee com a "síntese histórica" e caminha em direção 

oposta à escola metódica. 
70 Ver ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. La sociedad: lecciones de sociología. Buenos Aires, Proteo, 
1969. p. 109: “parece problemática la identificación de formalismo geométrico y conservadurismo, de 

progresismo y arte naturalista e impresionista. Aquí nos encontramos ante un esquematismo como el de la 

sociología del saber de Scheler, para quien todo nominalismo era democrático y todo realismo conceptual, 

aristocrático; en realidad, en cambio, inclusive estas categorías se ubican en el movimiento dialéctico, y los 

grandes sistemas racionalistas e idealistas, como el arte que tiende a construir orgánicamente, representan a 

veces la causa del humanismo gracias a la relación instaurada con la totalidad, mejor qufe el empirismo de 

todas las confesiones, con la fidelidad jurada a lo existente, y el resultado, con frecuencia, de perjudicar, junto 

con la universalidad del concepto, la posible realización de lo universal. (A estos tristes objetivos se ha 

dedicado hoy la instancia del "realismo" en los países del este, como bien se sabe.)” 
71 Trata-se de destacado poeta romântico, crítico literário, filósofo e tradutor alemão do século XIX. 
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obsoletos, mas estão se desintegrando gradualmente, enquanto novas minorias 

criativas enfrentam os novos desafios com engenho e crescente confiança. 

 

Observe-se, todavia, como destaca Ronald Raminelli (1990), que apesar de Lucien 

Febvre ter sido considerado o principal organizador da Revista dos Annales e um dos grandes 

precursores da “nova História”, a continuidade dos estudos de mentalidades não seguiu os 

rumos indicados por ele, mas os de Marc Bloch: 

 

Historiadores como Mandrou, Duby, Le Goff, Ariès entre outros, têm, comumente 

seus enfoques nos fenômenos mentais mais amplos e não no particularismo do 

indivíduo. Além disto, dificilmente utilizam o conceito de inconsciente coletivo. As 

explicações para os fenômenos são obtidas a nível consciente como fazia 

Durkheim72. Nem mesmo a recente voga das biografias se aproxima do arcabouço 

teórico e metodológico empregados por Febvre no L'Incroyance...; os estudos de 
Duby, Ginzburg, Spence e Darnton, apesar de centrarem sua análises nos indivíduos, 

não utilizam a noção de circuito febvreano e de inconsciente coletivo. Deste modo, 

as biografias atuais primam pela tentativa de contextualizar o personagem histórico 

e se aproximam da abordagem dada por Febvre ao indivíduo em seu livro Martim 

Lulero: Um destino. 

 

Resgatando-se a teoria trópica73 de Hayden White (1992), focada nas bases de 

construção discursiva do passado, à qual se renderam homenagens e críticas severas por parte 

de autores como Dominick LaCapra74, a narrativa se mostra somente técnica de escrita, 

insuficiente a interferir no sentido como causa sui, mas um tipo de discurso no qual a 

sinédoque funciona como o tropo dominante para “amarrar” as partes de uma totalidade, 

dispersa no todo e sob a contingência da temporalidade, segundo o modo da identificação: 

 

Considerada como um sistema de signos, a narrativa histórica aponta 

simultaneamente para duas direções: para os acontecimentos descritos na narrativa e 

para o tipo de estória ou mythos que o historiador escolheu para servir como ícone 

da estrutura dos acontecimentos. A narrativa em si não é o ícone; o que ela faz é 

descrever os acontecimentos contidos no registro histórico de modo a informar ao 

leitor o que deve ser tomado como ícone dos acontecimentos “familiares” a ele 
(WHITE 2001 p, 105). 

 

Conforme White (1992), as narrativas historiográficas são “ficções verbais cujos 

conteúdos são tanto inventados quanto descobertos” que não têm como objetivo desvendar 

uma “realidade” passada, mas tornar familiar o não-familiar, inscrevendo o ainda não-

                                                             
72 Ver DURKHEIM, Émile. Da divisão do trabalho social. Rio de Janeiro. Martins Fontes, 1999. 
73 Ver MARQUEZ, Rodrigo Oliveira. Teoria da história: Hayden White e seus críticos. (Dissertação) Programa 

de Pós-graduação de História (PPGHIS) da UnB. UnB, 2008. 
74 Ver PINTO, Aline Magalhães Pinto; VALINHAS, Mannuella Luz de Oliveira. Historicidade, retórica e 

ficção: interlocuções com a historiografia de Dominick LaCapra. In: Revista Rhêtorikê. Nº 3. 1-18 jun. de 

2010. 
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classificado numa ordenação com sentido, concebendo as “estruturas profundas da 

imaginação histórica” a partir de quatro figuras de linguagem: metáfora, metonímia, 

sinédoque e ironia. Tomados como tropos, são apresentados como esteio estruturante do 

discurso, aptos a determinar outros arranjos discursivos como os tipos de enredo, de 

argumento e ideológicos75. Na perspectiva desenvolvida em trabalhos posteriores, destacando-

se a obra Meta-história, todos os níveis dos discursos são coordenados a partir dos tropos 

primários. 

Neste trabalho, diferentemente das formulações apresentadas por autores clássicos e 

modernos, desde a Antiguidade aos expoentes dos pensamentos totalizante em Ciências 

Sociais, historiográfico nominalista ou trópico dos séculos XIX e XX, propõe-se tratar das 

dinâmicas de dominação, no sentido de encetar o fenômeno da invisibilização para além de 

um enfoque restritivista76, agregando-se-lhe parte dos pressupostos teóricos da teoria dos 

tropos, instrumentalizados nesta pesquisa de fundo sociológico, a fim de especificar este novo 

cabedal teórico, ao qual se aplicou o neologismo “neotropológico”. 

Ainda no período pré-histórico, desde os mais tenros momentos de interação entre os 

seres humanos, quando se constituíram as primeiras comunidades de hominídios, antes que o 

pensamento humano pudesse ser, pretensamente, reduzido à dimensão racional ou que 

pudesse ser atribuído um caráter estritamente econômico à atuação dos integrantes dos 

agrupamentos nômades da Humanidade, identificava-se um recorte temporal em que 

grassavam as relações com atenuado gregarismo, o que conferia maior proeminência dos 

contatos entre seres singulares, marcados por critérios de aproximação ou repulsividade, 

notadamente manutenção de constância de alimentação, garantia da proteção de intempéries e 

contra a agressão de terceiros, desempenho regular da sexualidade e cooperação na guarda da 

prole. 

Passando-se ao estudo sistematizado das primeiras às mais complexificadas 

manifestações societárias, desde a Antiguidade ao surgimento do Estado moderno 

renascentista, verifica-se, após as profundas transformações da pós-modernidade77, ainda no 

final do século XX, o prenúncio do esgotamento das configurações de Estado experenciadas, 

como os modelos liberais, socialistas, neoliberais e mesmo os democráticos, postos em xeque 

                                                             
75 Ver ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos de Estado. Trad. de Maia L. V. Castro. Rio de Janeiro: 

Graal, 1983. 
76 Não se refere à doutrina teológica cristã do “restritivismo”, que apregoa a salvação somente para aqueles que 

conhecerem Cristo e tomarem seu evangelho como a Verdade, mas é empregado no sentido de exceder o 

enfoque adstrito às nuances essenciais das teorias da dominação consagradas.  
77 Ver SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice – O social e o político na transição pós-moderna. São 

Paulo: Cortez, 1997. 
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a partir de suas contradições intrínsecas (por ação de atores que atuam no interior de cada 

modelo) e aos recentes questionamentos lançados por atores supra e transnacionais78, de 

países periféricos do cenário globalizado e das turbulências no hemisfério oriental (que 

igualmente indicam a interação de atores internos e externos aos modelos de Estado 

orientais). 

Recuando-se aos séculos XVI a XVIII, em cujo período é inaugurada a própria 

modernidade, a problemática da dominação, recorrentemente associada aos debates em torno 

da natureza humana, do poder político de súditos e soberanos e da propriedade privada, 

impregnou as preocupações filosóficas de pensadores como Nicolau Maquiavel e de 

contratualistas tais quais Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, corando-se o 

Iluminismo com os enciclopedistas Voltaire e Diderot, até que fosse instaurada a primazia da 

Lei e da Separação dos Poderes na obra do Barão de Montesquieu, culminando com o império 

da Razão79, proporcionada pela difusão dos conceitos de cogito80 e de pessoa, 

respectivamente por René Descartes e Immanuel Kant. 

A viragem dos séculos XVIII para XIX proporciona ao conhecimento um avanço 

epistemológico significativo, tributário das contribuições proporcionadas pelo método 

dialético do idealismo hegeliano e o acentuado dissenso instaurado por Friedrich Nietzsche 

não somente com a filosofia hegeliana, mas com uma plêiade de ideias e filósofos, o que 

acarretou a abertura de novos cenários de ação e realizações possíveis, extravasando potências 

de vida numa realidade aberta ao infinito, ainda que contingenciada dentro de um plano 

imanente de existência humana finita. 

Ainda no limiar do século XIX, despontam as primeiras iniciativas de conferir 

cientificidade às Ciências Sociais até que, a partir de Auguste Comte e, posteriormente, Émile 

Durkheim, consolida-se a Sociologia no contexto das disciplinas autônomas, tal como 

descrito por Michel Foucault, dentre outros tantos pensadores do século passado que 

enxergam nesse período o nascimento do moderno conceito de ciência e de Homem, do modo 

que ainda os compreendemos na atualidade; o que não impede que sejam reconfigurados e 

despontem sob novas categorizações, num futuro que se avista há tempos, em face da 

instauração de recorrentes crises do paradigma científico e do humanismo, desde meados do 

século XX. 

                                                             
78 Ver MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direitos humanos e cidadania: à luz do novo direito internacional. 

Campinas: Minelli, 2002. 
79 Ver FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
80 Ver DESCARTES, René. Discurso sobre o método. 2ª ed. São Paulo: Edipro, 2006. (Obra na qual formula a 

máxima cogito ergo sum). 
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No tocante à reformulação promovida pelo pensamento weberiano, fundada em tipos 

ideais, oposta ao positivismo, permitiu-se buscar a essencialidade das relações de dominação, 

constituindo o pressuposto necessário para a constituição dos modelos teóricos da tripartição 

das formas puras de dominação legítima (que só podem ser encontradas isoladas em sede 

teórica, combinando-se na experiência concreta), das quais decorrem as formas categorizadas 

de autoridade: tradicional, carismática e legal. Segundo o que Weber (2009, p. 33) concebe: 

 

1. O conceito de “poder” é sociologicamente amorfo. Todas as qualidades 

imagináveis de uma pessoa e todas as espécies de constelações possíveis podem pôr 

alguém em condições de impor sua vontade, numa situação dada. Por isso, o 

conceito sociológico de “dominação” deve ser mais preciso e só pode significar a 

probabilidade de encontrar obediência a uma ordem. 

2. O conceito de “disciplina” inclui o treino na obediência em massa, sem crítica 

nem resistência. 

 

Retomando-se a temática das relações materiais travadas entre os homens e a análise 

dos fenômenos de alienação no século XIX, sobretudo naquelas subjacentes à religião, 

Ludwig Feuerbach exerceu influência sobre a concepção materialista de sujeito na obra de 

Karl Marx, ao estabelecer no tocante ao conceito de alienação que o homem se aliena ao 

atribuir a entidades (que são criações suas) qualidades e poderes que, na verdade, pertencem 

ao próprio homem. Feuerbach contrapôs-se radicalmente à concepção idealista proposta por 

Friedrich Hegel, proporcionando uma concepção materialista e naturalista do homem, o que 

lhe afastou do idealismo de Hegel, assim como lhe proporcionou ascendência sobre os jovens 

hegelianos, dentre os quais Marx, que desenvolveu o método do materialismo dialético, e 

acabou por polemizar em relação a teses oferecidas por Feuerbach, além de haver tecido 

críticas consistentes aos socialistas utópicos do século XIX, dentre os quais Saint-Simon, 

Proudhon, Charles Fourier, Louis Blanc e Robert Owen se destacaram.  

Marx e Engels (1987, p. 36-37) tratam do tema consciência, concebendo-a como um 

reflexo da realidade, ulterior ao desenvolvimento do ser material: 

 

A produção de ideias, de representações, da consciência, está, de início, diretamente 

entrelaçada com a atividade material e com o intercâmbio material dos homens, 

como a linguagem da vida real. O representar, o pensar, o intercâmbio espiritual dos 
homens, aparecem aqui como emanação direta de seu comportamento material. [...] 

a consciência jamais pode ser outra coisa do que o ser consciente, e o ser dos 

homens é o seu processo de vida real. [...] os homens, ao desenvolverem sua 

produção material e seu intercâmbio material, transformam também, com esta sua 

realidade, seu pensar e os produtos do seu pensar. Não é a consciência que 

determina a vida, mas a vida que determina a consciência. 
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Marx (2004, p. 80) destacou que a venda da força de trabalho, considerada 

mercadoria, é barateada na exata medida em que se produzem mais mercadorias: 

 

Com a valorização do mundo das coisas (Sachenwelt) aumenta em proporção direta 

a desvalorização do mundo dos homens (Meschenwelt). O trabalhador não produz 

somente mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador como uma 

mercadoria, e isto na medida em que produz, de fato, mercadorias em geral.  

 

Lucien Sève (1972, p. 9) insere-se no debate de seu tempo a partir da preocupação 

com a formação da personalidade individual, quando propõe: 

 

[...] a importância verdadeiramente central do problema da individualidade humana 

se manifestava em todos os pontos cardeais da investigação marxista e dos debates 

ideológicos: crítica e superação das deformações dogmáticas do marxismo, assim 

como de sua alteração ‘humanista’; elaboração precisa do materialismo histórico e 

reflexão acerca das modalidades e finalidades humanas do socialismo; discussão dos 

resultados recentes das ciências do homem e do anti-humanismo estruturalista; tudo 

isso traz de contínuo à ordem do dia a pergunta temível: que é o homem? 

 

Ao tratar da articulação entre Psicologia da Personalidade com o marxismo, Sève 

(1972, p. 134) afirma existir 

 

[...] entre as forças produtivas e os homens uma correspondência fundamental: a de 

que eles são, precisamente, a força produtiva mais importante. Considerados antes 

de tudo em sua condição de produtores, de forças de trabalho, ou seja, de um 

‘conjunto de faculdades físicas e intelectuais que existem no corpo de um homem, 

em sua personalidade viva. 

 

Quanto à leitura de O Capital, de Karl Marx, realizada por Sève (1972, p. 136), 

indaga-se: 

 

[...] como é possível ler em O capital, por exemplo, as páginas dedicadas à distinção 

entre trabalho concreto e abstrato, o valor da força de trabalho e a taxa do salário, a 

divisão do trabalho e a manufatura capitalista, o efeito do dinheiro nas relações 

mercantis, a extorsão da mais-valia absoluta e relativa, a lei geral da acumulação 

capitalista etc. até as últimas páginas dedicadas às classes sociais, sem compreender 

que se trata de indivíduos humanos para além de categorias econômicas? 

 

Concluindo este giro panorâmico acerca da relevância do tema da dominação para o 

pensamento ocidental de todos os tempos e, sobretudo, a Sociologia contemporânea, Theodor 

Adorno (2008), destaca que a Sociologia [o que é aplicável aos homens que a constroem] 

somente efetivará um projeto autônomo ao compreender o papel que exerce na sociedade e a 

contribuição que pode desempenhar para romper a própria dominação que ajudou a produzir, 
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ao introduzir a ideia de domesticação do mundo, por meio da técnica, e travar uma relação 

crítica com a sociedade. 

Verifica-se, hodiernamente, a prefiguração da “multiversidade” do regime de 

Império81, nos termos descritos por Negri e Hardt, que já se põe de frente às primeiras marcas 

indeléveis de um caótico cenário contra-imperial, cujo germen pode ser identificado nas ações 

estruturadas e capilarizadas que provocaram rupturas de paradigmas, disjunções, revoluções 

(incluídos golpes, contragolpes e insurreições), como na eclosão dos movimentos sociais, das 

vanguardas culturais, das ações de resistência ao contrapoder, das práticas terroristas até os 

contemporâneos desdobramentos de indivíduos e grupos que corporificam a ideologia, o 

discurso e as táticas que impulsionam e retroalimentam essa dinâmica de resistência ao 

paradigma político hegemônico, seja pela ação dos movimentos globais, pelo fenômeno da 

multidão ou pela ação individual que mantém relevância. 

 

 

7.1 Dos bastidores à ribalta, a construção do espetáculo político 

 

 

Os coadjuvantes representam a camada que corporifica uma obra cênica, ao compor 

um cenário realístico de um contexto do qual despontarão algumas poucas figuras centrais 

para desenvolver a ação principal.  O ambiente, assim, é constituído por anônimos, o roteiro é 

dado externamente e a direção repousa sob a incumbência de um agente igualmente externo 

ao palco no qual se desenvolve o enredo. Mas todos atuam em colaboração para que o 

espetáculo ocorra, mesmo os que não estejam envolvidos com a realização artística da obra, 

mas incumbidos de questões técnicas, operacionais, financeiras ou outras tais. 

Como pontua, magistralmente, Guy Debord (1997, p. 53), 

 

Ao contrário, o que o espetáculo produz é uma versão hipersubjetiva da vida social, 

na qual as relações de poder e dominação são todas atravessadas pelo afeto, pelas 

identificações, por preferências pessoais e simpatias. E quanto mais o indivíduo, 

convocado a responder como consumidor e espectador, perde o norte de suas 

produções subjetivas singulares, mais a indústria lhe devolve uma subjetividade 

reificada, produzida em série, espetacularizada. 

 

                                                             
81 Ver HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Império. Rio de Janeiro: Record, 2001; NEGRI, Antonio. 5 lições 

sobre Império. Col. Política das multidões. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 



 
 

68 
 

O indivíduo submetido ao processo de invisibilização aliena-se de seu papel social e 

político e passa a nutrir-se de um comportamento mimético, referenciado nos atores do 

processo social que reconheça como protagonistas, assim como destaca Milton Santos (2007, 

p. 93-94): 

 

[...] a simpatia do gesto, a valorização plástica, por meio do código aceito de beleza 

física, a participação na mesma igreja ou no mesmo clube esportivo, o mesmo amor 

aos animais ou à natureza podem servir como incentivo à solidariedade. Tal 

movimento tanto pode ser espontâneo como encorajado, e até engendrado pelo uso 

científico dos meios de propaganda. 

 

Ressalta Heller (1985) que a vida cotidiana pode ser exposta de modo simplificado 

como “a vida de todo homem”, haja vista que todos a vivem, sem exceção, 

independentemente de como estejam posicionados na divisão social do trabalho. Assim, não 

há como “fugir da vida cotidiana”, resumir uma existência a ela, nem conceber sociedades 

sem vida cotidiana, considerando-se que suas categorias fundamentais são: a heterogeneidade, 

entendido como conjunto de atividades do ser social, compreendidas atividades e fenômenos 

como trabalho, linguagem, política, intimidade, dentre tantas outras; a imediaticidade, que 

recai em ações imediatas, em respostas cotidianas, com predominância de relação direta entre 

pensamento e ação, importando espontaneidade e automatismo. 

O cotidiano deve ser compreendido em sua dupla dimensão (simples e complexa, ou 

particular e genérica), em conformidade com as objetivações particulares e as objetivações 

gerais dos indivíduos. 

 

Desta forma: O individuo é sempre, simultaneamente, ser particular e ser genérico. 

Considerado em sentido naturalista, isso não distingue de nenhum outro ser vivo. 

Mas, no caso do homem, a particularidade expressa não apenas seu ser “isolado”, 

mas também seu ser “individual”. Basta uma folha de árvore para lermos nela as 

propriedades essenciais de todas as folhas pertencentes ao mesmo gênero; mas num 
homem não pode jamais representar ou expressar a essência da humanidade. 

(HELLER, 1985, p. 20) 

 

 Nos termos propostos por Gaulejac (2006), “a luta de classes não deixou de ser 

importante, em um mundo fascinado pelo êxito individual, pela performance e pela 

excelência, as tensões são vivas entre imagens sociais (o que é preciso se tornar para estar 

bem) e a realidade em que vive”. Assim, identifica uma internalização da vergonha no sujeito, 

que pode anular-lhe sua autoestima, sendo propiciada pela interação de relações complexas 

estabelecidas entre o Eu, o inconsciente e a realidade exterior, destacando-se como elementos 

causais, por um lado, o processo de coisificação, pelo qual se nega ao outro a condição 
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humana, ao tratá-lo como objeto, usável e descartável, e, por outro, a ausência de 

reciprocidade, em que é negada a ocorrência de troca nas relações:  

 

A dominação consiste em considerar que o outro não é seu semelhante, que não tem 

as mesmas capacidades nem os mesmos direitos nem as mesmas atitudes e que estas 

diferenças justificam sua condição inferior. (GAULEJAC, 2006). 

 

 Nesse processo examinado por Gaulejac (2006), despontam reações defensivas, como 

a ambição, a depressão, o alcoolismo, o isolamento, a superioridade, que são formas 

desenvolvidas pelo sujeito para enfrentar e conviver com a vergonha, identificadas, ao mesmo 

tempo, como causas que retroalimentam os processos causais e desencadeiam um sistemático 

processo de negação da subjugação. Paradoxalmente, a vergonha permite a manutenção do 

sentimento de humanidade e pertencimento, dependendo da reação elaborada individualmente 

pelo sujeito, quando este se considera ainda participante das regras do grupo, ainda que seja 

substancialmente vulnerada sua identidade e desrespeitada sua dignidade, compreendida 

como “o sentimento que um indivíduo tem, e que lhe é dado, de fazer parte da comunidade 

dos homens e de ser tratado com o respeito devido à pessoa” (GAULEJAC, 2006). 

 Não apenas a pobreza constrange os trabalhadores à submissão, os de condição 

financeira mais favorável também podem negar a exploração como resultado de um complexo 

mecanismo de defesa para manter a higidez psíquica e o sentimento moral de adequação às 

expectativas de normalidade, que difundem o orgulho do trabalhador em colaborar, 

submetidos a uma dinâmica de alienação, ao adotarem comportamentos até servis de modo 

consentido (DEJOURS, 2006). A normopatia se mostra um mecanismo de estratégia 

individual ou coletivo que induz a submissão e o conformismo, ensejando adaptabilidade pelo 

sofrimento82 oriundo do medo de perder dada posição no processo produtivo. Não é apenas a 

racionalidade econômica que funda a desigualdade social ou a divisão do trabalho, mas é 

crucial o reconhecimento da interação da negação do sofrimento individual com a ideologia 

defensiva no âmbito coletivo – a negação coletiva do sofrimento (DEJOURS, 2006). 

 Acréscimo relevante à discussão é trazida por Máximo et al (2012): 

 

Dejours, porém, já vinha sinalizando, em algumas de suas obras e entrevistas, a 

importância de conceder relevo à questão do suicídio no trabalho. Em entrevista 

publicada em Fevereiro de 2010, Dejours admite que as novas formas de 

Organização do Trabalho, as buscas incessantes por resultados, as metas sufocantes 

e as práticas cada vez mais difundidas de assédio moral têm intensificado os modos 

                                                             
82 Ver DEJOURS, Jacques Christophe. Uma nova visão do sofrimento humano nas organizações. O indivíduo 

na organização: dimensões esquecidas. São Paulo: Atlas, 1993. 
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de sofrimento83 no trabalho, que podem culminar com o suicídio. Segundo o autor, o 

suicídio no local de trabalho84 é uma mensagem brutal de sofrimento à comunidade, 

aos colegas, ao chefe, aos subalternos e à empresa de modo geral. 

 

 

7.2 Democracia como meta para quê? 

 

 

A democracia surge inscrita na ordem constitucional vigente como um referencial de 

organização da vida social e política brasileira, diante do qual gracejam os princípios, 

institutos e normas garantidores dos direitos de cada homem e das coletividades que 

compõem a sociedade, conquanto tenha sido reputada por Winston Churchill como o pior 

regime, com exceção de todos os demais experimentados através dos tempos, numa postura 

crítica aprofundada nas ponderações tecidas por Jacques Rancière (2014, p. 122): 

 

A democracia está nua em sua relação com o poder da riqueza, assim como com o 

poder da filiação que hoje vem auxiliá-lo ou desafiá-lo. Ela não se fundamenta em 

nenhuma natureza das coisas e não é garantida por nenhuma forma institucional. 

Não é trazida por nenhuma necessidade histórica e não traz nenhuma. Está entregue 

apenas à constância de seus próprios atos. A coisa tem por que suscitar medo e, 

portanto, ódio, entre os que estão acostumados a exercer o magistério do 

pensamento. Mas, entre os que sabem partilhar com qualquer um o poder da 

inteligência, pode suscitar, ao contrário, coragem e, portanto, felicidade. 

 

 De qualquer forma, a alternativa democrática é o cerne da nova ordem constitucional 

instituída a partir da reconfiguração do Estado complexo brasileiro, inaugurado no final da 

década de 1980, caracterizadora da chamada Nova República, a partir de um processo de 

transição lento e progressivo, pactuado com as forças retrógradas do regime precedente. 

Assim, sobretudo nos momentos de crise e ameaça de ruptura da normalidade institucional, 

são realçados e revivificados velhos fantasmas de autoritarismo e ameaças de uso da força em 

detrimento da fluência dos canais institucionais inspirados no republicanismo. 

 Mesmo contando com reconhecidos vícios do sistema representativo eleitoral, sobre o 

qual incidem destacadas influências danosas do poder econômico, consubstanciado no 

inerente poderio da mídia e do marketing nas campanhas para os mais distintos cargos 

eletivos e instâncias de representação, são defendidas como contingências superáveis à 

                                                             
83 Ver DEJOURS, Jacques Christophe. Psicodinâmica do trabalho: contribuições da escola dejouriana à análise 

da relação prazer, sofrimento, trabalho. São Paulo: Atlas, 1994. 
84 Ver CODO, Wanderley et al. Indivíduo, trabalho e sofrimento: uma abordagem interdisciplinar. Petrópolis: 

Vozes, 1993. 
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depuração de um sistema político representativo que ainda não esgotou toda a potencialidade 

que se pretende experimentar e no qual se insiste em manter a esperança, por representar uma 

conquista simbólica que tão caro custou às gerações que se esmeraram para conquistá-la, após 

o transcurso de um processo histórico de consolidação que atravessou mais da metade do 

século passado. 

 

 

7.3 Democracia como meta para quem? 

 

 

Ao tratar dos avanços do poder jurídico frente ao poder político, José Luiz Borges 

Horta ressalta que o Direito brasileiro vem sendo castrado de sua politicidade, de sua 

historicidade e de sua culturalidade, o que acentua a preponderância de um Direito 

supostamente racional, lógico, técnico e subjugado aos tribunais, “prefigurando um grave 

risco de uma ditadura judicial no Brasil” (HORTA, 2011), pois nos termos propostos por 

Horta et al (2012a): 

 

Não sendo submetidos (a Magistratura, o Ministério Público e demais órgãos 

jurisdicionais) ao crivo do voto, estas aristocracias do serviço público podem 

perpetuar-se facilmente pela via de concursos públicos onde se cobram dos 

candidatos uma sofisticada adesão ao discurso hegemônico nos e dos próprios 
tribunais. Quando não se verifica um espantoso nepotismo sanguíneo, o sistema 

supersticioso dos concursos (PONTES DE MIRANDA, 1972: 340) cuida 

habilmente de instaurar um nepotismo intelectual e “neutramente” ideológico. O 

positivismo jurídico estabelece os marcos de um direito racional, apolítico, a-

ideológico, a-histórico: um direito puro, bem ao interesse do pensamento oligárquico 

e conservador. O sistema jurisdicional, especialmente no Brasil, é, portanto 

corrompido estruturalmente, armado de modo a assegurar absoluta preponderância 

às elites forenses até mesmo na vida política brasileira (reservando-se ao Supremo 

Tribunal Federal a função, ainda central na cultura constitucional brasileira, de 

poder moderador85). 

  

Recente ensaio de Giorgio Agamben (2015) tece considerações relevantes acerca da 

crise de legitimidade que perpassa as sociedades democráticas atuais: 

 

Os poderes e as instituições não estão hoje deslegitimados porque caíram na 
ilegalidade; ao invés, o contrário é verdade, ou seja, que a ilegalidade é tão difundida 

e generalizada porque os poderes perderam toda consciência da sua legitimidade. 

Por isso, é inútil acreditar que se possa enfrentar a crise das nossas sociedades por 

                                                             
85 O espectro recalcitrante de um poder moderador no cenário político brasileiro é disputado, segundo avaliação 

promovida por Horta (2012b), entre “gladiadores de substancial peso: o bloco financeiro-midiático, as forças 

armadas e o poder judiciário, com clara e perigosa preponderância deste último”. 
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meio da ação – certamente necessária – do poder judiciário: uma crise que investe 

contra a legitimidade não pode ser resolvida apenas no plano do direito. A 

hipertrofia do direito, que pretende legislar sobre tudo, ao invés, trai, através de um 
excesso de legalidade formal, a perda de toda legitimidade substancial. A tentativa 

da modernidade de fazer coincidir legalidade e legitimidade, buscando assegurar 

através do direito positivo a legitimidade de um poder, é, como fica claro pelo 

irrefreável processo de decadência em que as nossas instituições democráticas 

entraram, totalmente insuficiente.  

 

Examinando-se outros trechos selecionados da abertura do discurso de posse86 de 

Claudio Lamachia, cabe trazer a lume os seguintes pontos, que exaltam a atuação dos 

advogados na defesa dos valores democráticos, na observância dos mandamentos 

constitucionais e na guarda perene das liberdades civis e dos direitos políticos e sociais: 

 

 [...] Hoje é o dia em que o exército de um milhão de advogadas e advogados 

deste país celebram a sua opção pela democracia como a única forma aceitável 

de representação política. 

[...] Deveras, sendo a democracia o regime das maiorias, ela apenas pode ser 

exercitada a pleno se aqueles que forem escolhidos para presidir ouvirem 

constantemente aqueles que os escolheram. Isso, vos prometo. Ouvi-los. 

[...] Pois é a Advocacia, munida de suas prerrogativas, que diariamente concretiza os 

mais nobres valores de nossa Constituição nos foros pelo Brasil afora, mormente 

lutando contra as autoridades de Estado que juraram defendê-la. 

Daí o sentido primeiro do artigo 133 da Constituição, que ao nominar o advogado 

como indispensável à administração da Justiça, sendo ele inviolável por seus atos e 

manifestações no exercício da profissão, alça a Advocacia à condição de múnus 

público, de defensora da liberdade, uma vez que responsável pela efetivação do 

texto constitucional e guardiã das liberdades civis. Como asseverou Ruy Barbosa: 

“Em todas as nações livres, os advogados se constituem na categoria de cidadãos 

que mais poder e autoridade exercem perante a sua sociedade”. 

[...] Com efeito, nesta ocasião solene, não desejo falar tão somente à Advocacia. 

Antes, e mais que tudo, em nome da Advocacia falarei à sociedade brasileira. 

[...] Como operários da democracia, por genuíno mandato constitucional, 

incumbe-nos a operosa tarefa de construirmos as pontes entre as forças vivas da 

Nação, para que por elas transite o consenso nacional em torno de um programa 

social mínimo que tire o nosso Brasil do atoleiro em que se encontra. Como tenho 

dito país afora, vivemos uma crise política, moral e econômica sem precedentes, 

a qual certamente é fruto das desventuras de um modelo político superado. 

Modelo político esse paralisado pela exposição pública de desmandos, com 

integrantes acuados por investigações de todo o tipo, em guerra permanente uns 

contra os outros e que perderam totalmente a capacidade de diálogo e, portanto, a 

capacidade de solver os problemas da Nação. Em um quadro kafkiano, a falta de 

diálogo é a negação da política, e sem política não conseguimos resolver os 

problemas que os próprios políticos criaram. 

[...] Isso tem que mudar, pois apenas com a dignificação do exercício da atividade 

política é que alcançaremos a substantivação do ideal constitucional da 

dignidade da pessoa humana. 

[...] Deste absoluto desastre institucional hoje vivido pelo país, tiraremos as forças 

e as lições necessárias para construirmos uma sociedade fraterna, com justiça 

social, que seja um orgulho para toda a humanidade. Juntos, iremos revigorar a 

crença na nobreza da alma humana, e na sua vocação para o diálogo como o 

meio de superação das dificuldades. 

                                                             
86 Ver nota 33. 
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[...] Um futuro glorioso nos espera se, como povo, aproveitarmos a tormentosa 

quadra histórica em que vivemos para alcançarmos um consenso mínimo, rumo às 

reformas institucionais esperadas desde a metade do século passado. 
[...] E, com o necessário altruísmo de todos, certamente avançaremos! Assim, é 

com a firme confiança no Estado de Direito como realizador dos mais nobres ideais 

humanos e com a crença inabalável de que mais e antes do que tudo somos todos 

brasileiros, que hoje me dirijo à sociedade, conclamando a todos os brasileiros 

para reunificarmos esta Nação ora esfacelada. 

[...] Sim, de muitos somos um, e em um somos todos! É da soma dos díspares que 

surge esse colosso chamado Nação brasileira: esta união espiritual e física que 

partilhamos uns com os outros, certos de que mesmo sendo muitos, e diferentes, 

somos um só na Pátria. E é esse sentimento transcendental de patriotismo que 

devemos ter em mente, para entendermos que o Brasil é muito maior do que a 

soma de todas as suas partes. Como já fiz dias atrás, evoco mais uma vez o 
magistério do advogado Ruy Barbosa, extraordinário humanista, que com clareza 

meridiana definiu: “A pátria não é ninguém; são todos. E cada qual tem no seio dela 

o mesmo direito à ideia, à palavra, à associação. A pátria não é um sistema, nem 

uma seita, nem um monopólio, nem uma forma de governo. Pátria é o céu, a terra, o 

povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dos filhos e o túmulo dos 

antepassados. Pátria é a comunhão da lei, da língua e da liberdade.” 

[...] tenho uma fé inquebrantável no futuro desta Nação, e desde já conclamo todos 

para a formação da Unidade Nacional, baseada em uma plataforma mínima a ser 

consensuada entre Estado e Sociedade, de modo a soterrarmos de vez este fosso 

de cinco séculos que separa o Brasil real do Brasil oficial. Não há mais como uma 

sociedade moderna e pujante, responsável por uma das maiores economias do 

mundo, coabitar com um Estado medieval que, ao invés de trabalhar pelo seu 
progresso, age como um parasita consumindo todas as forças de seu hospedeiro. 

Pois a riqueza de uma nação se mede pela fortuna do seu povo e não pela 

abastança dos seus príncipes, como bem dizia Adam Smith há mais de dois 

séculos. (grifos nossos) 

 

 

7.4 A essencialidade de uma legião de “descapacitados” 

 

 

O modelo de gestão atual das unidades organizacionais judicantes e ministeriais 

abordadas na presente pesquisa revela que os servidores públicos stricto sensu são 

considerados inferiores e não capacitados a influir na condução gerencial e administrativa das 

instituições às quais pertencem, ressalvadas poucas exceções pontuais, ainda que sejam 

plenamente capazes para desempenhar noutros contextos as mais diversas atividades no 

campo cívico-político, eis que a mobilidade social seja viabilizada pelo exercício de eventuais 

mandatos eletivos, sempre resguardado a qualquer cidadão, ainda que seja, paradoxalmente, 

vedado aos membros do Ministério Público e da magistratura. 

Deste modo, da mesma forma que um jovem de 16 anos pode influir na definição da 

trajetória política da nação, por meio do sufrágio universal que lhe é facultado, mas não pode 

conduzir um veículo motorizado ou comprar bebida alcoólica, ainda que desempenhe 

atividade laboral remunerada, não pode um servidor público participar da eleição ou chefiar 
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um modesto fórum ou procuradoria locais, mas poderá tornar-se presidente da República com 

o mero decurso temporal, ao completar 35 anos, e, a partir de então, indicar um ministro do 

Supremo Tribunal Federal, o procurador-geral da República e diversos outros dirigentes de 

tribunais, dentre inúmeras outras indicações reservadas ao dirigente máximo da Nação. 

No âmbito interno das instituições observadas neste trabalho, é curial destacar que os 

mesmos servidores considerados pouco preparados para influir na condução dos rumos das 

respectivas instituições às quais pertencem e na definição de suas próprias vidas, são 

verdadeiros sujeitos de um processo dinâmico de construção política da configuração 

institucional constatável na contemporaneidade, sobretudo em face da maior especialização, 

preparo técnico e politização dos servidores que integram as variadas carreiras de cada uma 

de tais instituições. 

Não se vislumbra a viabilidade de que algumas poucas carreiras elitizadas continuem 

exercendo, isolada e autocraticamente, a condução intelectual e imperativa dessas instituições, 

sem prestar, em maior ou menor grau, alguma deferência aos pleitos formulados pelos 

integrantes das carreiras hierarquicamente subordinadas. Paulatinamente, vem sendo aplicada 

uma estratégia de conceder anéis para não perder os dedos, razão pela qual os movimentos 

reivindicatórios capitaneados por esse novo rol de servidores públicos expõem, com maior 

clareza e destemor, as mazelas internas vivenciadas no âmbito institucional e as pautas se 

ampliam para muito além das questões financeiras, cuidando, inclusive, das questões de 

autoimagem e do papel do servidor no contexto interno e perante a própria sociedade 

brasileira. 

 

 

7.5 A alteridade não conduz necessariamente à isonomia 

 

 

Acompanha os homens um constante sentimento de descompasso, de inexatidão, de 

inconformidade com a realidade dada diante da vida material. Resquícios de um pensamento 

romântico, diriam alguns, reflexões reativas sem eco na factuidade capaz de demonstrar que 

nossa condição de pretensa carência não se pode comparar às mais profundas desgraças que 

assolam inúmeros outros homens, muito mais carecedores de comiseração pública, por 

sofrerem não só na alma, mas também na carne as misérias da dor, da doença e da ausência do 

conforto físico. 
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Vivemos no presente o espectro do sombrio, que habita para além do tempo, por se 

tratar de uma ideia muito mais antiga do que nossa vivência espaço-temporal, são 

descompassos que se prolongam no moto-contínuo das desilusões que habitam a alma não só 

dos velhos e enfermos, mas dos jovens que não se encontram num mundo cercado de 

fronteiras intransponíveis ditadas pela inconveniência da manutenção de laços de fraternidade, 

muito além da conectividade que se provê com a tecnologia das redes de solidariedade 

desprovidas de sensações táteis e ornadas com sentimentos automatizados. 

Impomo-nos uma obrigação de buscar a felicidade, de precificá-la, de quantificá-la, 

para que possamos sorvê-la em demasia e incessantemente; não procuramos entremeá-la com 

a pausa, com o descanso, com o ócio87, com a reflexão; perdemos o sentido de não fazer nada, 

deixar em suspenso, sentir a inflexão de cada momento, do puro prazer e do gozo, até para 

poder compreender a extensão do que seja o êxtase. Vive-se num contexto em que se torna 

necessário medicar quem não é feliz, para curá-lo de sua patológica condição de ser diferente, 

mas como fazê-lo se para tanto não existe remédio e, mesmo que houvesse, nunca haverá 

dosagem segura que não induza efeitos colaterais ou reações adversas. 

Na contramão da corrente dos ideólogos da felicidade a qualquer preço, como solução 

para todas as mazelas do mundo, situam-se os músicos, os poetas, os artistas, enfim, aqueles 

que mesmo sem instrumentos para evocar a sua arte, transformam-se em estetas de uma nova 

ética, que lhes permite apresentar o homem em suas contradições, em suas dificuldades e 

hesitações diante da vida. 

Há de se considerar a possibilidade de inverter o paradigma de análise e tomar por 

princípio o reconhecimento da “pessoalidade” e de todos os direitos e garantias que lhe são 

inerentes muito mais do que na condição de cidadão, frente a dada comunidade ou Estado 

Nacional, mas em atendimento ao status ontológico de ser humano. Prosseguindo-se nesse 

desiderato, há de se conceber que a norma se instaure a partir de uma postura inovadora de 

atenção à “multiversidade”, de modo que a autodeterminação dos sujeitos venha a exercer-se 

dialogicamente, sendo entendida a disciplina como elemento desencadeador da convivência 

entre liberdade individuais, potencializáveis no limite do bem comum construído nas relações 

interpessoais. 

Segundo esse raciocínio, a ordem não precisa ser imposta, a lei não se justifica a partir 

da sanção, pois o preceito de comando passa a ser reflexo de relações simétricas e de sujeitos 

autodeterminados, segundo a lógica do bem-estar individual compatibilizado com o todo 

                                                             
87 Ver DE MASI, Domenico. O ócio criativo. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Sextante, 2001. 
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social. O controle muito mais do que social deve passar a fluir das relações interpessoais de 

cooperação fraternal, com respeito a si próprio, à integridade dos outros e do ambiente. 

Mas é evidente que esse é um processo gradual que depende da transformação 

paulatina dos meios econômicos atuais, conjugada com uma revolução das mentalidades que 

talvez só atinja uma massa crítica quando (e se) forem implementadas as condições de 

superação da miséria, da alienação intelectual e dos excessos imotivados que recaem sobre o 

consumismo, incidente sobre bens, serviços e estilos, segundo recorrentemente leciona 

Bauman (2006a). 

O consumismo colabora para estatuir uma subjetividade narcísica definida como 

sobrevivencialista88, que acarreta medo e insegurança, segundo Baudrillard (1995), não 

apenas em decorrência das relações de exclusão, mas pela desconfiança de que se revestem as 

relações alteritárias. Essas relações de fundo psicossocial, essenciais à caraterização dos 

contornos do fenômeno da invisibilização, encontram-se presentes nas mais variadas 

sociedades contemporâneas, tendo sido abordadas da seguinte forma por Cunha e Said89, ao 

tratarem do contexto midiático e seus reflexos sobre o Ego: 

 

A adequação aos códigos veiculados pela mídia, expressa de acordo com 

Nascimento90 (2011), baseada em Pedrossian91 , uma espécie de “identificação com 
o agressor”, ao invés de uma identificação estruturante com o outro. Pois os modelos 

fornecidos pela sociedade contemporânea, via industrial cultural, solapam as 

necessidades individuais de amor, realização, felicidade, intensificando os 

sentimentos de dor e desamparo que, por sua vez, forçam a identificação com o 

“lado” mais forte. Para Nascimento (2011), quando o Narciso contemporâneo mira-

se nos espelhos das funestas águas da totalidade social, priva-se de alimentar-se com 

o afeto do outro igual a si e com o conhecimento de si próprio. Essa identificação 

com o agressor expressa a introjeção dos ideais propagados por uma cultura 

consumista, que não zela pelo bem-estar, mas que se baseia na insatisfação que 

rende vultosos lucros. Nessa circunstância, a relação com o outro fica 

comprometida, bem como a formação identitária, pois sem o outro, como conceber 
sua diferenciação essencial? O sujeito então nem mesmo se reconhece. Desta forma, 

quando a conformação cultural promove violência, acaba favorecendo um modo de 

funcionamento psíquico que requer fechamento, onde as relações se revestem de 

frieza, desapego, indiferença e distanciamento. 

  

                                                             
88 Ver LASCH, Christopher. O mínimo eu: sobrevivência psíquica em tempos difíceis. São Paulo: Brasiliense, 

1990. 
89 Ver CUNHA, Nina Nunes Rodrigues; SAID, Gustavo Fortes. Implicações do consumo na conformação 

subjetiva contemporânea: uma subjetividade narcísica? Disponível em: < http://www.espm.br/download/ 

Anais_Comunicon_2014/gts/gt_seis/GT06_NINA_CUNHA.pdf>. Acesso em 18 mar. 2016. 
90 Ver NASCIMENTO, Mérly Luane Vargas do. O narcisismo contemporâneo: da barbárie social à tirania 

íntima. Dissertação. Programa de pós-graduação em Psicologia. Universidade Estadual de Maringá – Pará. 

Belém. 2011. 
91 Ver PEDROSSIAN, Dulce Regina dos Santos. A racionalidade tecnológica, o narcisismo e a melancolia. 

São Paulo: Roca, 2008. 

http://www.espm.br/download/
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Acrescente-se que, para Bauman (2003, p. 126), a universalidade da cidadania é a 

condição basilar das políticas de reconhecimento, ao passo que a universalidade da 

humanidade é o horizonte que confere relevância às políticas de reconhecimento sem opor-se 

ao pluralismo das formas de vida humana, mas promove, outrossim, a visibilidade do debate 

acerca das condições compartilhadas do bem. Assim, o acatamento de valores compartilháveis 

pressupõe a difusão de oportunidades e a ampliação da liberdade individual. 

Na esteira das lições magistrais de Foucault (2010), o indivíduo ético deve estar, 

permanentemente, devotado a atingir uma dimensão que aprofunde o “cuidado de si”92, 

implementado de fato no “governo de si” e no “governo dos outros”, a fim de resgatar e 

aprofundar a essência dos postulados da fase do período do “último Foucault”93. O bem que o 

indivíduo seja capaz de induzir em seu proveito e de sua formação ética proporciona o 

inequívoco aprimoramento do vigor comunitário e do bem-estar da sociedade em última ratio. 

Não importará, portanto, que as condutas sejam desregulamentadas quando despontar 

uma nova pedagogia que não se resuma às instituições escolares, mas se integre a todos os 

níveis do processo educacional, às famílias e aos demais grupos e coletivos, que imponham o 

nascimento de um novo Homem: ilimitado em seu potencial de vida, pleno de possibilidades 

de existir, confiando nossos preconceitos e certezas efêmeras que chegaram a perpetuar as 

configurações do Homo sacer, alinhavadas por Giorgio Agamben (2010), a um plano de 

remota memória, inacessível, no ponto de vista modal, à grande maioria das sociedades do 

porvir. 

Restam, sem embargo, para além da análise do papel a ser desempenhado pelo novo 

“Homem”, pela “democracia”, pela “cidadania” e por uma imensidão de outros debates 

conceituais de enorme aplicabilidade para edificar uma sociedade menos desigual e 

excludente, que se aprofundem as pesquisas nessa vasta seara que abarca os direitos humanos 

e a edificação de uma sociedade mais justa. 

A realidade que compartilhamos nesse nosso mundo sensível em que impera a 

insensibilidade nas relações interpessoais é que os privilégios gracejam também no espaço 

                                                             
92 A propósito do chamado “cuidado de si”, ainda que noutra concepção, encontrar-se-á ideia semelhante em 

pensamento atribuído a John Lennon, apesar dele nunca tê-lo proferido em sua integralidade, “I’ve been 

everywhere, but just found me in myself”. O que se encontra em sua derradeira entrevista corresponde apenas à 

primeira sentença, o que esvazia a pujança da sentença conclusiva: “I've been everywhere in the bloody 

universe”. Cf. ROLLING STONE. Disponível em: <http://www.rollingstone.com/music/news/john-lennon-the-

last-interview-20101223>. Acesso em 18 mar. 2016. 
93A terceira fase da obra do pensador francês Michel Foucault (1926-1984), também chamada “ética de si”, 

corresponde, essencialmente, ao seu lustro final de vida.  
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intramuros das instituições privadas e públicas, criando relações tão assimétricas quanto as 

que vemos entre as pessoas que as integram94. 

Abre-se o jornal e perfilam-se as notícias do dia, trazendo as mesmas situações do dia-

a-dia. Fatos novos que desvelam fenômenos conhecidos, orientados por forças invisíveis que 

regem a caótica ordenação de uma realidade que nos é comum, no sentido de que é partilhada 

por todos, mesmo que alguns se prostrem – ainda – perplexos diante da crueza da vida, 

retratada na desumanidade da vítima que não é conhecida, não é próxima, não é sentida. 

No mais, pouco se faz para evitar que a indiferença mantenha um repositório de vidas 

desperdiçadas, capaz de captar um número crescente de pessoas reduzidas à condição 

subumana que todos ousam episodicamente imaginar, mas se esforçam para nunca conhecer 

de perto. Mas o que é o perto se o nosso mais remoto ente próximo nunca se afasta de nós, ao 

ponto de confundi-lo com nós mesmos? 

Pode-se recorrer à metáfora aludida por Michel Foucault – é no olho do outro que me 

reconheço quando o outro me vê95. Isso se dá porque vejo a minha imagem refletida – e, por 

isso e somente por isso, sou ainda capaz de reconhecer-lhe a humanidade. Difícil, contudo, na 

linha do que Orlando Zaccone (2015) nos extrai a fórceps, é enxergar o mais que humano96 no 

“outro”, ou alcançar a alegoria magistral de Caetano, em Sampa: “É que Narciso acha feio o 

que não é espelho”. 

“Deixar lugar ao outro” não significa “tenho de abrir lugar ao outro” (DERRIDA; 

FERRARIS, 2006), tendo em vista que a própria estrutura de alteridade implica não se 

considerar proprietário desse espaço de abertura atribuído a um outro preexistente à formação 

do “eu”. 

Consoante o cenário apresentado por Fritjof Capra (2014), no que concerne ao 

aperfeiçoamento das relações humanas: 

 

A mudança do crescimento material para o crescimento interior está sendo 

promovida pelo movimento do potencial humano, o movimento holístico da saúde, o 

movimento feminista e vários movimentos espirituais. Enquanto os economistas 

veem as necessidades humanas em função de aquisições materiais e postulam que 
essas necessidades são, em princípio, insaciáveis, os psicólogos humanistas 

concentraram-se nas necessidades não-materiais de autorrealização, altruísmo e 

relações interpessoais ditadas pelo amor. Assim fazendo, eles traçaram uma imagem 

radicalmente diferente da natureza humana, que os psicólogos transpessoais 

                                                             
94 Ver BOURDIEU, Pierre. A miséria do mundo. Petrópolis: Vozes, 1998. 
95Passagem referida em obras de Foucault tais como As palavras e as coisas (2007) e A hermenêutica do 

sujeito (2010). 
96Paráfrase de trecho da música Tá combinado, de Caetano Veloso: “Abrirmos a cabeça/Para que afinal 

floresça/O mais que humano em nós”. 
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ampliaram ao enfatizar o valor de uma compreensão direta, experimental, da 

unicidade com toda a família humana e com o cosmo em geral. 

 

No tocante ao desenvolvimento das ideias de progresso e de racionalidade nas 

sociedades ocidentais, cabe referência especial ao que pontua Fritjof Capra (2014): 

 

Nosso progresso, portanto, foi uma questão predominantemente racional e 
intelectual, e essa evolução unilateral atingiu agora um estágio alarmante, uma 

situação tão paradoxal que beira a insanidade. Podemos controlar os pousos suaves 

de espaçonaves em planetas distantes, mas somos incapazes de controlar a fumaça 

poluente expelida por nossos automóveis e nossas fábricas. Propomos a instalação 

de comunidades utópicas em gigantescas colônias espaciais, mas não podemos 

administrar nossas cidades. O mundo dos negócios faz-nos acreditar que o fato de 

gigantescas indústrias produzirem alimentos especiais para cachorros e cosméticos é 

um sinal de nosso elevado padrão de vida, enquanto os economistas tentam dizer-

nos que não dispomos de recursos para enfrentar os custos de uma adequada 

assistência à saúde, os gastos com educação ou transportes públicos. A ciência 

médica e a farmacologia estão pondo em perigo nossa saúde, e o Departamento de 
Defesa tornou-se a maior ameaça à segurança nacional. São esses os resultados da 

exagerada ênfase dada ao nosso lado yang, ou masculino — conhecimento racional, 

análise, expansão —, e da negligência a que ficou sujeito o nosso lado yin, ou 

feminino — sabedoria intuitiva, síntese e consciência ecológica. 

 

Acrescente-se a tais ponderações a perda da centralidade epistêmica da racionalidade, 

indicada por Jacques Rancière (1994): 

 

É no universo simbólico estruturado pelas identidades ordenadoras do corpo real, da 

fala divina e da Musa poética que a história erudita da idade das massas deve ir 

buscar suas ancoragens. O problema não é, pois, saber se o historiador deve ou não 

fazer literatura, mas qual ele faz. O sacrifício da história à afirmação da crença 

cientificista levou ao fim de uma certa historicidade, o fim da crença na história 

como figura da racionalidade. 

 

 

7.6 A solidariedade como princípio e meio 

 

 

Segundo leciona Celso Antônio Bandeira de Mello (2003), 

 

Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce 

dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes 

o espírito e servindo de critério para a sua exata compreensão e inteligência, 

exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe 

confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que 

preside a intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário que há por 

nome sistema jurídico positivo. 

 



 
 

80 
 

O princípio da solidariedade expresso na Carta Constitucional brasileira permite a 

clara identificação da ideia de fraternidade, com a qual mantém acentuada afinidade 

semântica. Convém frisar que a solidariedade não é um aspecto adstrito à ação do Estado, 

mormente porque não pode ser reduzida à disposição de não prejudicar os outros, haja vista 

que orienta a liberdade de modo mais assertivo e vinculante, de modo que o indivíduo faça o 

bem ao outro, compreendendo-o como se o fizesse a si mesmo. 

Pizzolato (2008, p. 121) pontua, ao analisar a realidade italiana, que solidariedade e 

subsidiariedade estão imbricadas no atingimento da finalidade solidária por meio das 

articulações sociais intermediárias, reservando-se um papel subsidiário à ação direta do 

Estado, que complementa e, somente em casos excepcionais, substitui a missão intermediária 

de agrupamentos sociais. 

Sob o prisma jurídico, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Carlos Ayres 

Britto, no fundamento de seu voto na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3.128, cujo 

objeto recaía na cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de inativos e 

pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com as respectivas 

autarquias e fundações, posicionou-se no sentido de que a solidariedade é, de fato, valor 

equivalente à fraternidade, 

 
[...] apercebi-me de que a solidariedade, como objetivo fundamental da República 

Federativa do Brasil, em verdade, é fraternidade, aquele terceiro valor fundante, ou 

inspirador da Revolução Francesa, componente, portanto – esse terceiro valor –, da 

tríade ‘Liberté, Igualité, Fraternité’, a significar apenas que precisamos de uma 

sociedade que evite as discriminações e promova as chamadas ações afirmativas ou 

políticas públicas afirmativas de integração civil e moral de segmentos 

historicamente discriminados, como o segmento das mulheres, dos deficientes 

físicos, dos idosos, dos negros, e assim avante. 

 

 

7.7 A fraternidade como fim 

 

 

O surgimento de uma nova Humanidade depende da reconfiguração dos seres 

humanos que a constituam e da modificação das relações que venham a estabelecer com os 

demais elementos do mundo real, sejam naturais ou artificiais, concretos ou abstratos, 

culminando nas oposições real/virtual debatidas por Friedrich Müller (2012). 
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Algumas das considerações de Edgar Morin97 propõem uma integração entre as ideias 

de complexidade, solidariedade e fraternidade: 

 

[...] o sentimento de uma comunidade de destino profundo, que liga as ideias de 

solidariedade e fraternidade. O laço entre complexidade e solidariedade não é 

mecânico. Uma sociedade muito complexa proporciona muitas liberdades de jogo a 

seus indivíduos e grupos. Permite-lhes ser criativos, algumas vezes delinquentes. A 

complexidade tem, assim, seus riscos. Ao atingir o extremo da complexidade a 

sociedade se desintegra. Para impedi-lo, pode-se recorrer a medidas autoritárias; 

entretanto, supondo que desejemos o mínimo possível de coerção, o único cimento 

que nos resta é a solidariedade vivida. 

 

A ideia de fraternidade pode ser um dos caminhos a orientar o estabelecimento de um 

novo paradigma de convivência, orientado para a contínua superação das diferenciações 

arbitrárias estabelecidas desde os relacionamentos interpessoais às mais complexas interações 

que envolvam maior número de pessoas, instituições ou entidades planetárias. 

Urge, nada obstante, estabelecer nítida diferenciação entre os valores mais 

propriamente identificados com uma linha ideológica reducionista, associada à concepção de 

fraternidade consoante cânones do Cristianismo, que a circunscreve a dogmas religiosos, e a 

proposta ora introduzida de reinterpretação de valores aprofundados a partir do contexto 

histórico revolucionário oitocentista, buscando-se sua atualização frente às necessidades 

presentes e a radicalização da defesa e aprofundamento do respeito às necessidades do 

“outro”, compreendido como uma extensão das necessidades do próprio “eu”. 

Em conformidade com as considerações tecidas em artigo recente de Sonilde Lazzarin 

(2015), quanto à revitalização do princípio da fraternidade, cujos fundamentos são 

encontrados em diversos dispositivos constitucionais vigentes, ressalta que a igualdade 

somente se aperfeiçoa no reconhecimento do outro, sem implicar a anulação das diferenças, 

mas, antes, “com a aceitação das diferenças para construção de um mundo propriamente 

humano, representando uma terceira fase evolutiva do constitucionalismo: do liberal para o 

social e do social para o fraternal”: 

 

Conclui-se que não apenas o Judiciário deve revitalizar o princípio da fraternidade, 

mas todas as esferas públicas, bem como as instituições privadas e cada um dos 
indivíduos. Para que isso ocorra são necessárias algumas redefinições, a 

conscientização de que a dignidade de uma pessoa faz parte da dignidade do outro, 

assim, é necessário reconhecer o outro como um irmão, como humano, portador de 

idêntica dignidade. Nesse contexto, o Estado também terá que redefinir seu papel na 

atual e complexa sociedade. 

                                                             
97 Ver MORIN, Edgar. Complexidade e liberdade. In: THOT, da Associação Palas Athena, São Paulo (no. 67, 

1998, pp. 12-19). Disponìvel em:<> Acesso em 18 mar. 2016. 
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8 AS CASUÍSTICAS INSTITUCIONAIS E O ESTUDO DE CASO DE 

INVISIBILIDADE NO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 

8.1 Configuração institucional do Ministério Público 

 

 

Não obstante o fato político de ter-se mantido, formalmente, inalterada a histórica 

tripartição dos Poderes constituídos da República brasileira, verificou-se gradual decréscimo 

da ascendência do Executivo sobre os dois outros a partir da instituição de nova ordem 

constitucional no fim dos anos 80.  Cabe reconhecer, entrementes, ao Ministério Público98 

uma idiossincrasia institucional, por ter-se reconfigurado como um “quase-Poder” diante da 

Carta Constitucional de 1988, cuja formatação jurídica que é peculiar ao Ministério Público 

da União99 veio a cristalizar-se em 1993, no plano infraconstitucional, com a Lei nº 8.625 (Lei 

Orgânica Nacional do Ministério Público) e a Lei Complementar nº 75 (Lei Orgânica e 

Estatuto do Ministério Público da União)100. 

                                                             
98 Quanto ao caráter institucional do “Ministério Público”, apesar de tratar-se de termo consagrado no texto 

constitucional, somente pode ser concebido como uma abstração, tendo em vista que não existe no plano real 

qualquer instituição que exerça as atribuições do Parquet em todas as potencialidades definidas em sede 

constitucional a um só tempo, considerando-se a extensa gama de prerrogativas e incumbências que lhe são 

acometidas pela Constituição Federal para o resguardo do ordenamento jurídico e defesa da sociedade, dentre 

outros direitos e interesses que são enumerados. Sendo assim, tanto pode materializar-se no Ministério Público 

da União, que se subdivide, no plano de repartição de atribuições apenas, em Ministério Público Federal, 
Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, 

todos sob o comando unívoco do procurador-geral da República; em vinte e seis Ministérios Públicos Estaduais, 

cada qual sob o comando de seu respectivo procurador-geral de Justiça; e, ainda, nos variados Ministérios 

Públicos de Contas, dotados de estrutura própria, ligada aos correspondentes Tribunais de Contas nos quais 

oficiam seus membros, os únicos que se vinculam funcionalmente a qualquer órbita da federação, incluindo a 

municipal (no caso dos Tribunais de Contas dos Municípios). Ainda que se argumente que o procurador-geral da 

República exerça, cumulativamente, a presidência do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP ou que 

existam entidades civis que tendam a unificar os interesses do “Ministério Público Brasileiro”, como o Conselho 

Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União – CNPG e a Associação 

Nacional dos Membros do Ministério Público – Conamp, há de se reconhecer que no perfil institucional do 

CNMP sobressai o caráter administrativo, regulador e disciplinador das próprias atividades ministeriais, ao passo 

que as demais entidades nem sequer se configuram entes estatais, nem tampouco se tratam de estruturas 
organizacionais que se possam considerar sobrevalentes em termos funcionais ou operacionais em relação às 

distintas manifestações in concreto destacadas anteriormente, haja vista que cada uma daquelas resguarda sua 

independência dentro de sua órbita de atuação que deflui da própria Constituição Federal. 
99 Ver MAZZILLI, Hugo Nigro. Introdução ao Ministério Público. São Paulo: Saraiva, 1997; O acesso à 

justiça e o ministério público. 3. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 1998. 
100 Ver MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime jurídico do Ministério Público: análise do Ministério Público na 

Constituição, na lei orgânica nacional do Ministério Público, na lei orgânica do Ministério Público da União e na 

lei orgânica do Ministério Público paulista. 6. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. 
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Nesta perspectiva, a amplitude de atuação do Ministério Público dentro da sociedade e 

o seu impacto na administração pública estão diretamente vinculados à postura política 

adotada pelo Ministério Público, que, ao optar por uma relação dialógica101 com as demais 

instituições e com a população, pode atuar visando atender às demandas coletivas da 

sociedade ou, por outro lado, ao optar por soluções mais rotinizadas de atuação, estreitar, 

focalizar e individualizar as suas ações. 

De toda sorte, não é possível desconsiderar que o Ministério Público continua atuando 

como um espaço de reivindicação de direitos, no qual ainda se resguarda uma instância para o 

exercício do direito de representação, a fim de reparar situações iníquas, despontando mais 

um caminho de acesso democrático na luta pela efetivação dos direitos sociais. 

 

Mesmo que não se admita a configuração do Ministério Público como um “quase-

poder”, a atuação da instituição no quadro presente da judicialização da política 

representa no mínimo a presença institucional de um “contrapoder”, de modo que 

atuação dos promotores e procuradores na defesa do interesse público e social acaba 

por lhes determinar, em certos casos, um papel de fiel da balança no sistema de 

freios e contrapesos entre os três poderes, sobretudo quando as ações da instituição 

resultam em implementação de políticas públicas ou efetivação de direitos sociais 

parcamente regulados pelo Legislativo (CASAGRANDE, 2008, p. 102). 

 

Oportunamente, cabe reverberar o discurso de posse102 de Claudio Lamachia na 

presidência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que resguarda 

significativa aproximação com a corrente jusfilosófica habermasiana, ao buscar 

estabelecimento de consensos por meio da ação dialógica, cumprindo dele extrair as seguintes 

passagens conclusivas: 

 

[...] E que essa marcha sagrada e capital se dê por meio de nossa atuação 

perseverante na luta pela única coisa que pode salvar a Nação neste momento: o 

diálogo. Pois é do diálogo que provém o consenso, e é do consenso que virão as 

tão esperadas reformas. Chegou a hora de a sociedade brasileira se reunificar, e a 

Ordem dos Advogados do Brasil se coloca mais uma vez à disposição da Nação. 

Colocamo-nos à disposição das instituições de Estado e da Sociedade Civil 

Organizada, para sermos os mediadores desse grandioso processo de 

concertação, tendo por base nossos 85 anos de impecáveis bons serviços prestados 

ao Brasil. Nosso partido sempre foi o Brasil, nossa ideologia sempre será a 

Constituição Federal! A OAB não é do Governo nem da oposição, mas sim voz 

do cidadão! [...] (grifos nossos) 

  

 

                                                             
101 Ver HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre faticidade e validade, vol. I. 2ª ed. Trad. de Flavio 

Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. 
102 Ver notas 33 e 86. 
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8.2 Há algo de podre no reino103 

 

 

Ocorre que apropriações de variadas matizes, inclusive com suas variantes 

particularistas, patrimonialistas e refratárias à promoção de solidariedade (em dimensão 

orgânica ou social) também defluem dessa nova correlação de forças insurgentes no cenário 

político nacional a partir da nova ordem constitucional, o que culmina com fases históricas de 

questionamento dessa nova ordem por setores sociais e sujeitos não identificados com a nova 

lógica fraternal que deveria impor-se como dominante, inclusive no seio de instituições 

pretensamente voltadas para a defesa da sociedade, como se põe, do ponto de vista jurídico-

formal, o Ministério Público. 

Um fato destacado em repetidas ocasiões, que serve para ilustrar essa linha fronteiriça 

com a promiscuidade em relação às variadas mídias, e que merece reflexão, sob o prisma 

ético, é a episódica e seletiva atuação de parte de membros do Ministério Público (e, 

igualmente, alguns magistrados) – ao se igualarem ao ethos de locupletação dos mais sórdidos 

agentes políticos, por fomentarem uma superexposição da autoimagem, cujos propósitos 

merecem ser investigados, sobretudo ao descambarem para um autêntico ritual que beira o 

narcisismo e por fulminar as expectativas da sociedade civil em relação ao funcionamento da 

Instituição vilipendiada (seja o Ministério Público, o Judiciário, o Parlamento e assim por 

diante). 

Ainda diante de tais observações, merecem que sejam cotejadas as expectativas dos 

variados segmentos sociais acerca da atuação ministerial com as percepções de eficiência e 

eficácia sobre o "retorno social" das atividades desempenhadas ou negligenciadas pelo Poder 

Judiciário e pelo Ministério Público da União. Diante desse quadro, cabe investigar a quem 

são atribuídos os sucessos ou insucessos institucionais, segundo a ótica daqueles que 

integrem, circundem ou que se situem na exterioridade da Instituição. 

É curial que os louros da glória vêm sendo atribuídos exclusivamente àqueles que 

alcançam maior visibilidade na condução das atividades institucionais, desprezando-se a 

circunstância de que o resultado social do trabalho produzido em qualquer instituição é de 

natureza coletiva sempre. Como já afirmado alhures nesta pesquisa, nenhum trabalho pode ser 

reputado como o desprendimento de esforço individual apenas, eis que o trabalho é relacional 

                                                             
103 Alusão à fala célebre do personagem Marcelo, diante de Horácio e Hamlet, ao fim da Cena IV do Ato 

Primeiro da tragédia shakespeariana Hamlet. Ver SHAKESPEARE, William. Hamlet, príncipe da Dinamarca. 

São Paulo: Abril Cultural, 1978. p. 221. 
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e o seu resultado um bem ou um mal produzido coletivamente, que excede a mera soma dos 

esforços individuais empregados na sua consecução. 

Concomitantemente com o viés anteriormente descrito, cabe traçar uma análise do 

sentimento de pertencimento dos segmentos que compõem a Instituição (que é formada por 

carreiras distintas, fragmentadas em maior ou menor grau), bem como das expectativas e 

frustrações observáveis nas relações intersubjetivas travadas no contexto interna corpori do 

Ministério Público da União, o que abrange a ponderação de discursos e representações 

exteriorizados no recente movimento grevista deflagrado no primeiro quadrimestre de 2015 (e 

no blog "greve no MPU"104), no qual eclodiram antigas pautas trabalhistas, consubstanciadas 

nos discursos sindicais, como reposição de perdas inflacionárias, jornada de trabalho, 

reestruturação das carreiras, propostas de concessão de aumento real, perfiladas com a 

discussão aberta de temas que há muito vinham sendo debatidos reservadamente, mas que 

passaram a disputar a centralidade da pauta reivindicatória: "desvalorização do servidor", 

"assédio moral", denúncia da inflexibilidade de negociação de decisões administrativas, 

chegando a construir-se como lema a destituição da figura administrativa central da 

Instituição, somente subordinado ao procurador-geral da República, o episódio inédito "Fora 

Lauro", que não pode ser tomado como mera paráfrase irrefletida do lema "Fora Dilma". 

A participação efetiva dos servidores na discussão de seus problemas conjunturais e 

sistêmicos conduziu a uma reflexão do próprio agir e das possibilidades de superação das 

adversidades de maneira proativa, mostrando iniciativa de empreender um comportamento 

protagonista na concretização de direitos almejados e na denúncia de situações iníquas, 

vividas no contexto interno da instituição ou não. 

Assim, foram trazidos à tona desmandos de toda ordem praticados em desfavor dos 

servidores e demais coatores do ambiente laboral ou no trato do dinheiro público, como 

vantagens pecuniárias questionáveis do ponto de vista ético (como o auxílio-moradia para 

membros que já possuíam imóvel próprio ou a ambos os membros que mantivessem união 

familiar, o que caracteriza um possível bis in idem), locação de vagas em estacionamento 

privado para manutenção de carros particulares de membros ou detentores de altos cargos 

comissionados, manipulação de rodízios para atuação noutras promotorias e procuradorias a 

fim de proporcionar pagamento de diárias e demais adicionais, dentre outras de maior ou 

menor gravidade. 

                                                             
104 O blog, de caráter reservado, não se encontra mais acessível na internet, tendo em vista o fim do movimento 

paredista, mas parte do seu conteúdo é resgatável. Não confundir com o blog de 2011, ainda disponível em:       

< http://grevempu.blogspot.com.br/>.  
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As questões levantadas nesta pesquisa persistem, de forma sistêmica, no ambiente 

observado há muito mais de uma década, segundo a maior parte dos relatos coligidos, e 

também decorrem, de certa forma, da perspectiva subserviente e colaboracionista dos 

servidores em relação aos membros, gestada institucionalmente desde os primórdios da 

reestruturação do Ministério Público da União, no fim da década de 80. 

Nesse período, desprovida de uma carreira própria de servidores públicos, a Instituição 

contava com servidores que, em sua maioria, vinham redistribuídos ou cedidos de outros 

órgãos da administração direta, autárquica ou fundacional para prover as necessidades de 

auxílio imediato dos membros do Ministério Público. O perfil profissional desses 

desbravadores revela, afora as idiossincrasias inarredáveis, decorrentes do temperamento e da 

experiência pregressa, sob ângulo modal, servidores que dispunham de grau de escolaridade e 

idade medianos, baixa remuneração e pouca especialização, destinando-se-lhes atribuições 

rotinizadas, generalizantes e ao arrepio de qualquer regramento legal, fatores que 

colaboravam para a autoimagem105 negativa dos servidores106. 

Esse foi o estofo para forjar a embrionária Carreira de Apoio Técnico-Administrativo 

(da qual se originam as atuais Carreiras do MPU), que, mesmo após sucessivas 

reestruturações normativas, depois de renhidas disputas entre servidores, entidades 

associativas, sindicais e Alta Administração, nunca deixou de reiterar no plano legislativo o 

espectro de acessoriedade e submissão aos interesses prevalentes dos membros da Instituição, 

bem como a cultura arraigada de atrelamento à estrutura funcional e remuneratória do Poder 

Judiciário Federal, inclusive no tocante à regulamentação de atribuições, ainda que sejam 

evidentes as divergências de atuação prática e finalidade que se interpõem entre ambas as 

instituições jurídicas. 

Nos mais recentes debates acerca da reestruturação das Carreiras do MPU, que 

compreendem o último biênio, os servidores engajaram-se em movimentos que promoveram 

reflexões que ultrapassaram a tradicional pauta remuneratória de reivindicação, abrangendo 

profícuas discussões (em assembleias associativas e sindicais, em reuniões setoriais, na 

internet e em âmbito privado) que, afora a exposição das mazelas cotidianas vivenciadas no 

âmbito do trabalho cotidiano e as agruras do momento difícil por que passa o país como um 

                                                             
105 Ver FLORIANI, Flavia Monique et al. Autoestima e autoimagem: a relação com a estética. p. 3-6. 

Disponível em:<http://siaibib01.univali.br/pdf/Flavia%20Monique%20Floriani,%20M%C3%A1rgara%20 

Dayana%20da%20Silva%20Marcante.pdf>. Acesso em 20 mar. 2016. 
106 Ver NOGUEIRA, Marco Aurélio. A mudança difícil: notas sobre reforma do Estado e recursos 

humanos. p. 76. Disponível em: <file:///C:/Users/ralph/Downloads/7599-15404-1-PB.pdf>. Acesso em 20 mar. 

2016. 
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todo. Avançaram na análise e no oferecimento de alternativas para as seguintes questões: o 

papel institucional do servidor; o desatrelamento entre as estruturas das carreiras do MPU e 

do Judiciário; a conveniência da adoção do subsídio; o direito de greve; a problematização de 

fenômenos como a terceirização, o teletrabalho, a “desumanização”, a “desvalorização” e a 

evasão de servidores; a independência institucional do Ministério Público; a corrupção, sob os 

prismas interno e geral; e até a sistemática de escolha dos dirigentes da Instituição, tendo em 

vista que não há qualquer amparo legal para limitar o acesso de servidores, nem dos cidadãos 

em geral, à consulta107 para indicação do Chefe do Ministério Público da União. 

Noutras instituições públicas, como se mostra essencial trazer a este debate, ocorrem 

dinâmicas relacionais muito semelhantes entre as carreiras que as integram, como 

demonstram algumas considerações extraídas de um blog da Revista Veja108 envolvendo os 

reiterados episódios de depressão e suicídio manifestados no quadro de servidores da Polícia 

Federal brasileira, sobretudo no quadriênio 2011-2014, os quais foram amplamente 

divulgados pela mídia, cuja transcrição se efetua ipsis litteris: 

 

Elisângela janeiro 31, 2013 às 21:28 

Nós, Policiais Federais (Escrivães, Papiloscopistas e Agentes) agradecemos a 

atitude, seja lá de quem partiu, de retirar do ar a matéria que soou como um insulto 

para nós. Além de ser uma falácia absurda, é um desrespeito à memória dos colegas 

que perderam a vida no próprio desespero, sem apoio algum, muito menos da 

instituição Polícia Federal! Na verdade, o único tratamento que conhecemos na PF é 

o da PADterapia, que já marcou a vida de muitos. Dizer que “os primeiros 

resultados foram animadores”, eu só gostaria de saber para quem! Foi uma piada de 

muito mal gosto, macabra até, eu diria. 

 
D.Camoes janeiro 31, 2013 às 22:45 

Eu tenho amigos que trabalham na PF e tenho acompanhado de perto a tragédia por 

que está passando aquela instituição, é inadmissível tanto descaso, profissionais de 

gabarito jogados ao léu, pais e mães de família rechaçados, descriminados, 

oprimidos, desmotivados, perseguidos por uma categoria chamada delegados, onde 

muitos tem pouquíssima ou nenhuma experiência de vida e até mesmo profissional, 

e devido a um mero bacharelado de direito, entram neste órgão, fazendo concurso 

para chefes, coisa que absurdamente só acontece no Brasil, sem méritos vão dar 

ordens a policiais com mais de 10, 15, 20, 30 anos de experiência policial, quem é 

que não pira a cabeça com um absurdo desse, ver sua experiência profissional, seus 

diplomas de bachareis, mestrados, doutorados, em diversas áreas, serem 

simplesmente ignorados e tratados como subalternos e analfabetos. Realmente essa 
PF segue um modelo de administração falido e desumano, por este motivo tantos e 

tantos suicídios. Se fizerem uma estatística com o RH da PF, um levantamento do 

                                                             
107 Usualmente, os Presidentes da República que se sucederam a 1988 somente consultam, por mera 

discricionariedade, membros do Ministério Público da União para determinar a indicação do Procurador-Geral 

da República ao Senado Federal, apoiando-se, sobretudo, na lista tríplice formada pela Associação Nacional dos 

Procuradores da República – ANPR. 
108 Ver Revista VEJA. Suicídios na Polícia Federal: uma explicação | Ricardo Setti| Disponível em: 

<VEJA.comdata:text/html;charset=utf8,%3Cdiv%20class%3D%22row%22%20style%3D%22boxsizing%3A%2

0borderbox%3B%20marginleft%3A%2012.5px%...4/14>. Acesso em: 18 mar. 2016. 
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quantitativo do efetivo que sofre de depressão, afastamentos de licenças médicas por 

“n” motivos, veríamos que o números são assustadores, pode chegar a quase 50% do 

órgão sofrendo com graves quadros depressivos, potenciais suicidas armados, e que 
mais de 90% do efetivo encontra-se descontente, desmotivado e triste com a forma 

que vem sendo destratado como profissional, sem contar os salários que é uma 

vergonha, eles detém cargos de nível superior mas recebem salários de nível médio, 

uma injustiça absurda que não ocorre e nunca ocorreu em outros órgãos do governo, 

um descaso governamental, um interesse político escuso de ver essa instituição 

sucateada, afinal quantos politicos e quantos golpes de parlamentares foram 

elucidados pela PF nos ultimos anos, fica claro a intenção do governo de calar a PF 

e a forma que encontrou foi essa, a forma de afundar de vez o órgão, provocando 

brigas internas, desmotivação e suicídios. Quantos mais terão que chegar a beira do 

abismo, tirar a própria vida para esse governo opressor, ditador e desmerecedor de 

crédito, tomar vergonha e dar o real valor a essa instituição, passar o rodo nesses 
administradores incompetentes, fictícios e coorporativistas, Quando esse governo 

vai reformular, estruturar esta Polícia tomando como exemplo os moldes das 

melhores polícias do mundo, quando esse governo vai parar de jogar dinheiro 

público no lixo, alimentando essa farsa de inquérito policial que não elucida nada, só 

experdiça (sic) tempo, recursos humanos, dinheiro publico e coloca vantangens em 

mãos indevidas lhes dando poder de barganha para atuar em interesse próprio. Esse 

País é uma vergonha, eu como muitos temos vergonha de ser Brasileiros, de fazer 

parte desse lixo, desse esquema corrompido, desse país insalubre, corrupto. 

Vergonha é tudo que sentimos !!! Acorda presidenta, pare de se fazer de morta, de 

fingir que está tudo bem, mantendo esses incompetentes no poder, chega de 

manipulação, a panela de pressão está prestes a explodir na PF, e a coisa vai ficar 

feia,a repercussão negativa será internacional, tenha certeza disso ! 

 

Dany fevereiro 1, 2013 às 0:59 

Caro Ricardo Setti, Os nossos gestores têm transformado a Polícia Federal em 

sucata! Quando eu entrei sentia uma vontade enorme de mudar o mundo, vibrava a 
cada nova operação bem sucedida e sentia que estava cumprindo o meu papel de 

policial e de cidadã brasileira cada vez que colaborava com a elucidação de um 

crime. Mas, aos poucos, eles foram arrancando de nós essa vontade e satisfação que 

eram a motivação dos nossos dias de trabalho. Aos poucos percebi que os meus 

amigos já não estavam empolgados como antes, alguns caíram em depressão, outros 

em um ato de desespero tiraram de si mesmos o que temos de mais valioso: a vida! 

Eu ainda sigo firme, mas nem tão forte! Porque uma Polícia como a nossa possui um 

número tão elevado de servidores em depressão e suicídio? Obrigada pela 

demonstração de profissionalismo! 

 

Adriano fevereiro 2, 2013 às 17:00 

Li todos os comentários feitos até agora. Com certeza existem muitos 

questionamentos a serem esclarecidos. Só estou na PF há 06 anos, mas o que quero 

chamar atenção é que nunca ouvi falar de suicídio, ou mesmo depressão, de 

delegado ou períto, sempre ouvi sobre Escrivão, Agente e Papiloscopista (EPA’s). 
Será por quê? Outra coisa interessante para se pensar, por que todas as funções e 

chefias são sempre de delegados, mesmo que a vasta experiência (diversas 

formações) dos EPA’s fizesse diferença, parece que não conta. Existe uma falsa 

hierarquia que leva a loucura. Já tive diversos momentos de desespero, mas nenhum 

apoio, inclusive tive que ouvi que o Departamento sempre vem em primeiro lugar, 

preterindo inclusive minha família. Será que isso está certo? Quanto ao apoio 

psicológico, só existe no papel, principalmente nas cidades de interior. 

 

Luis Boudens fevereiro 2, 2013 às 17:17 

Setti, como Policial Federal e leitor assíduo te parabenizo pela postura. Nossa greve 

de 70 dias não foi à toa. Em 2 anos perdemos 8 colegas de trabalho por suicídio, 

dentre os 17 que morreram. Esse percentual é maior do que em qualquer 

coorporação do Brasil ou do mundo. Por isso o artigo do seu colega jornalista soou 
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como um cinismo da adminstração do Departamento de Polícia Federal ao anunciar 

um programa que não existe de verdade, de fato. E se existe, com certeza não está 

atuando onde precisa e muito menos seria ele a razão do estancamento dessa 
quantidade absurda e inexplicável de suicídios que assolou a PF nos últimos 2 anos. 

Acho que a revista foi usada para justificar o impossível. Abraço e parabéns pela 

postura digna como jornalista. Que o seu colega e a Veja procedam da mesma 

forma. 

 

Rafael Santana fevereiro 2, 2013 às 18:15 

Prezado Sr. Ricardo Setti. Sou aprovado no último concurso para Agente (07/2012). 

A depressão no DPF começa antes mesmo de entrar. Apesar de existir lei mandando 

considerar como aprovado um percentual acima do número de vagas, o DPF nos 

considerou eliminados. Apesar de haver farta jurisprudência dizendo que a 

convocação é vinculada quando há funcionários não concursados exercendo 

atividades do cargo, o DPF nos ignorou. O DPF está acima da lei, acima da 

jurisprudência. Existem terceirizados exercendo atividade policial. Disso todos 

sabem. Em Pernambuco o próprio sindicato da PF provou isso com imagens e 

vídeos. O engraçado é que tudo contra o DPF é arquivado. Decisão que manda 
retirar os terceirizados das atividades típicas de policiais é suspensa… E sabe como 

o DPF respondeu os excedentes, os concursados!? Com decisões judiciais de mais 

de 16 anos de idade. Ignorando decreto federal. Ignorando que pediu Cessão de 

Profissionais à Infraero, enquanto haviam concursados aprovados em todas as 

etapas. Ignorando acordão do TCU que manda substituir os terceirizados por 

concursados. Aliás, o próprio TCU afirma oficialmente em seu acordão terceirizados 

realizando atividades exclusivas de concursados, de policiais. Já temos Ação Civil 

Pública (DPU/RJ), Ação Ordinária e Inquérito Civil Público (MP) em trâmite. Já 

temos até parecer do Ex-ministro do STF, o Sr. Ayres Britto, apontando as 

irregularidades do edital, mas na mídia apenas pequenas publicações. Gostaríamos 

de sua orientação, temos um site com algumas informações: 

http://www.aprovadospf2012.com.br/ 

 

Marcelo fevereiro 4, 2013 às 10:25 

Caro Ricardo, por favor, leia este comentário e pesquise se há alguma mentira nele 
contida sobre a realidade vivida pelos Escrivães, Papiloscopistas (peritos em 

identificação) e Agentes de Polícia Federal. Tentarei ser sucinto. Para se ingressar na 

carreira de policial federal, é necessário que o candidato tenha se formado em uma 

faculdade, ou seja, o nível superior é condição básica para que um cidadão possa se 

tornar um policial federal. Atualmente, este órgão é completamente chefiado e 

dominado por Delegados de Polícia Federal, de modo que os demais policiais não 

têm a oportunidade de comandar qualquer setor, estando todos submetidos à 

ditadura dos Delegados de Polícia Federal. Meu caro Augusto, é fato notório que 

você tem profundos conhecimentos em vários campos da vida política/institucional 

brasileira; porém, não sei se você sabe que o Brasil é o único, sim o único, país do 

mundo no qual existe a figura do Delegado de Polícia, assim como só no Brasil há 

um procedimento chamado inquérito policial, peça informativo/administrativa sem 
ampla defesa, sem contraditório, sem partes litigantes, o qual não produz provas 

(apenas as provas periciais, também conhecidas como provas cautelares) e que é 

LEGALMENTE DISPENSÁVEL. A atividade primordial do delegado é instaurar e 

presidir o tal inquérito, que deverá passar pelos crivos do MP e do Judiciário. 

Enquanto isso, os demais policiais que têm o mesmo grau de escolaridade dos 

delegados, são tratados como subalternos, como se fossem uma espécie de “capitães 

do mato”. Não entendemos por que um órgão de tamanha importância para a 

segurança nacional é gerenciado por detentores de um cargo jurídico, sendo que há 

milhares de policiais com formação em economia, administração, contabilidade, 

jornalismo, publicidade, engenharia, entre outras profissões. Augusto, é necessário 

sim, que, para se tornar um policial federal, o indivíduo tenha uma grande vocação, 
uma vez que, após estudar para um concurso muito disputado, o candidato aprovado 

tem que passar por uma bateria de exames (clínico, condições físicas, teste 
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psicotécnico), enfrentar uma Academia Nacional de Polícia em Brasíla/DF, para, 

depois disso tudo, ir morar com sua família, geralmente em uma cidade inóspita na 

fronteira, por um período que vai de 3 a 6 anos e com o objetivo de combater o 
crime. Para formar cada policial, a União gasta, em média 70 mil reais! A população 

não sabe, mas, em quase todos os aeroportos de fronteira e outros estratégicos 

(“narcoaeroportos”), senão em todos, faltam aparelhos de Raio X apropriados para 

se fazer vistorias em grandes bagagens (geralmente só serão encontrados pequenos 

aparelhos, pertencentes à INFRAERO e não à Polícia Federal, que não possuem 

memória de imagem e só comportam bagagens de mão). O mesmo acontece com os 

canis que deveriam existir pra suprir tais localidades com cães farejadores. O efetivo 

das equipes que se revezam no controle de entradas de armas e drogas é quase 

sempre menor do que a quantidade de policiais disponíveis para efetuar a segurança 

de autoridades publicas e seus familiares. Os policias federais não querem fazer 

outra greve, mas o Governo Federal, o Ministério da Justiça e a própria Direção do 
Órgão não querem cumprir com a Lei 9.226 de 15 de Março de 1996 e pagar a esses 

policiais o salário de nível superior (ao contrário dos agentes da ABIN e dos 

auditores da Receita Federal, carreiras análogas a dos policiais federais, porém sem 

quase nenhum risco de vida, recebem o salário condizente ao seu grau de instrução; 

os policiais federais recebem salários de nível médio). A Polícia Federal do Brasil é 

a única polícia do mundo que não oferece um plano de carreira aos seus policiais! Aí 

a sociedade não compreende por que tantas armas e narcóticos entram no Brasil, 

criando o caos que temos visto em São Paulo, Santa Catarina, Bahia. A Polícia 

Federal está passando por um período histórico de evasão de policiais que, 

insatisfeitos com a maneira pela qual são tratados, prestam outros concursos, 

diminuindo o contingente deste órgão (lembre-se que para se formar cada policial, o 

país gasta 70 mil reais!). Os Delegados de Polícia Federal estão fazendo uma 
campanha pela aprovação da PEC 37 a qual impediria o Ministério Público de 

investigar. Os policiais federais precisam divulgar esta realidade. A sociedade tem o 

direito de saber o que esses bravos homens e mulheres estão enfrentando. Para 

finalizar seria bom dizer que o número de policiais com depressão e que cometeram 

suicídio é algo assustador. Enquanto isto, os policiais federais que viajam a trabalho 

levam até 6 meses para receberem as suas diárias! Isso sem falar nas perseguições e 

punições infligidas pelos delegados aos policias que participaram da greve qualquer 

dúvida, entre em contato com http://www.fenapef.com.br, neste site você encontrará 

números mais precisos. Um grande abraço. 

 

Jeane março 29, 2014 às 16:13 

Mais um policial federal se suicidou (em 28/03/2014), no aniversário de 70 anos da 

instituição, EPF Marco Aurelio Maciel, lotado na Delegacia de Polícia Federal de 

Sorocaba. O Clima da Polícia Federal está muito ruim, o que pode ser visto na cara a 

na alma neste vídeo: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/03/1432888 
policiaiscausamconstrangimentoematonoaniversariodapf.shtml.Nada foi feito até 

agora. A Polícia Federal está doente! 

 

  

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/03/1432888
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Percorridas as sendas sinuosas que se anteviam na preparação da pesquisa e cotejados 

os mais diversos posicionamentos, encontrados em autores de formações acadêmicas 

igualmente variadas, resta que sejam tecidas considerações derradeiras acerca das 

investigações intelectuais, dos levantamentos bibliográficos e dos demais materiais 

trabalhados, a fim de indicar em que medida os pressupostos da pesquisa foram alcançados e 

o que resta a investigar em iniciativas futuras. 

 Uma das maiores suposições que se buscou perscrutar dizia respeito ao fenômeno da 

invisibilização no contexto do serviço público brasileiro, em especial no tocante ao caso dos 

servidores do Ministério Público, e, como restou demonstrado pelas evidências observadas 

nas relações assimétricas travadas no ambiente da pesquisa realizada – inclusive em sede de 

investigação documental e midiática – exsurgem indícios de que a invisibilidade não recaia de 

forma tão incisiva sobre os indivíduos que integram as Carreiras do Ministério Público da 

União, como sói ocorrer em diversas outras fontes pesquisadas no âmbito do serviço público e 

da iniciativa privada109. 

Percebe-se, ao cabo de uma análise detida e conscienciosa, que as subjetividades dos 

servidores de tal carreira ainda se mantêm hígidas, apesar de graduais e acentuadas investidas 

contra a dignidade e autoestima das pessoas que a integram, na condição de servidores 

públicos stricto sensu, não somente promovidas por parte de membros da Instituição, mas 

também por chefias que agem sob delegação destes ou sob a guarida da conivência inclusive 

da Alta Administração, em atitude omissiva. 

Constata-se, portanto, que os servidores das Carreiras do Ministério Público da União 

mantêm os laços de solidariedade essenciais à manutenção de seu status de pessoa, no qual se 

detectam os requisitos mínimos suficientes a resguardar a concretude particular de se 

conceberem autônomos, operantes e cônscios de um certo grau de apropriação espúria de sua 

força de trabalho, sobretudo no âmbito do resultado social de sua produção intelectual, não 

lhes sendo aplicável, como regra, a autoimagem de mera engrenagem a serviço de outrem. 

Todavia, apresentou-se (e ainda continua sendo caracterizada) a partir do ambiente 

laborativo de tais servidores, uma miríade de elementos, corporificáveis ou não, que indica a 

gravidade do processo de “desconstrução” dessa solidariedade combalida, como o demostram 

                                                             
109 Ver GONÇALVES FILHO, José Moura. Humilhação social: um problema político em psicologia. In: 

Psicologia USP. São Paulo, Instituto de Psicologia, USP, v. 9, n. 2, 1998. 
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os episódios de negação de direitos, a desmotivação, a evasão para outras carreiras, a 

proibição do livre exercício de outras profissões no tempo livre, o baixo incentivo ao 

aperfeiçoamento, a vedação à ocupação de funções de confiança e dos mais expressivos 

cargos comissionados (mais de ordem fática do que legal), os episódios recorrentes de assédio 

moral e sexual relatados, os frequentes expurgos de vozes dissonantes (seja pela imposição de 

penalidades disciplinares, seja por aposentadorias compulsórias), bem como as demais 

inadequações e quebras de isonomia no ambiente de trabalho reportados ao longo da pesquisa, 

durante a fase de coleta de dados. 

Com frequência, os desarranjos originados nas relações de assimetria verificados no 

ambiente de trabalho impregnam as oportunidades de confraternização antes travadas 

externamente, como até os relacionamentos de afeto, familiares ou de amizade, inclusive com 

pessoas que não se ligam ao contexto laboral. Verificou-se um significativo decréscimo na 

participação em reuniões informais, festas e demais encontros fortuitos de congraçamento 

que, usualmente, reuniam parcela expressiva não apenas dos servidores das Carreiras em 

questão, mas dos demais coatores do ambiente institucional: estagiários, comissionados, 

“terceirizados” e membros. 

Diante de todas as constatações levantadas nesta pesquisa, propõe-se como alternativa 

mais consistente para o fortalecimento dos laços de solidariedade institucional, a superação 

das relações de mando, fundadas na prevalência dos aspectos de dominação e na 

hierarquização entre indivíduos (não das funções por estes exercidas), desconsiderados como 

pessoas, a fim de que sejam substituídas por relações de cooperação, inspiradas nos princípios 

de isonomia jurídica, solidariedade e fraternidade sociais. 

Tais considerações, oferecidas a fim de sintetizar as conclusões que operam no sentido 

de reconhecer a assimetria das relações travadas no ambiente do Ministério Público da União, 

conduzem a crer que haja invisibilidade do resultado social do trabalho desempenhado pelos 

servidores das Carreiras estudadas, o que se tem revelado um alarmante fator para a 

deterioração dos relacionamentos entre pessoas que ocupam os mais diferentes cargos na 

Instituição, além de lançar danosos efeitos sobre muitas outras pessoas que sequer são 

servidores públicos stricto sensu, como estagiários e terceirizados. 

Há de se consignar o fato relevante de que o curto período disponível para aprofundar 

a pesquisa de campo, com a contribuição espontânea de servidores e não-servidores do 

Ministério Público da União e a impossibilidade de lançar mão de recursos metodológicos 

almejados inicialmente, como a realização de enquete aplicável a contingente expressivo de 



 
 

93 
 
servidores dos quatro ramos que compõem a Instituição, dispersos proporcionalmente por 

todo o país, foram alguns dos maiores elementos limitadores desta pesquisa. 

Estes óbices poderão ser transpostos, contudo, se houver condições de viabilizar uma 

próxima pesquisa exploratória quantitativa, apoiada por recursos informatizados, como já 

dispõem, por exemplo, algumas das entidades associativas ou sindicais de expressão nacional 

que acompanham várias das temáticas abordadas direta ou incidentalmente neste trabalho, na 

forma do questionário incluído no Apêndice, apresentado como sugestão de trabalho de 

pesquisa exploratória que poderia ser submetida a deliberação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal Fluminense. 

Por fim, apresentam-se, no Anexo A, algumas das normas constitucionais e 

infraconstitucionais (legislação complementar) consultadas durante a presente pesquisa, ao 

passo que, no Anexo B, são reunidas normas consideradas “garantidoras de invisibilidade”, 

que se constituem as mais decisivas para a caracterização, manutenção e dificuldade de 

superação de situações de invisibilidade e da dinâmica social de invisibilização como 

fenômeno em curso nas instituições estudadas no presente trabalho, além de diversos registros 

extraídos de matérias jornalísticas, informativos sindicais e demais fontes consultadas, 

igualmente concorrentes para que fossem esboçadas as conclusões expostas nesta pesquisa. 
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APÊNDICE – QUESTIONÁRIO DE APOIO PARA CONTINUIDADE DE PESQUISA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA 

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA E METODOLOGIA DAS CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

 

Pesquisa aplicada em Ciências Sociais e Jurídicas 

Pesquisador_____________________________________________________ 

Orientação e supervisão____________________________________________ 

Local da entrevista________________________________________________ 

Data da entrevista_________________________________________________ 

 

Esta pesquisa destina-se a contribuir para a melhor compreensão do papel institucional do 

Ministério Público da União na sociedade brasileira atual e das relações interpessoais travadas 

no contexto das atividades laborais mantidas no interior desta instituição pública de relevante 

interesse constitucional. As respostas são oferecidas em caráter espontâneo, por meio de 

entrevistas pessoais, bem como com o suporte de meios informatizados, resguardado o 

anonimato dos respondentes em ambas as situações (conforme Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido). 

 

 

Respondente: 

Servidor efetivo (  ) Ocupante de FC/CC (  ) Prestador de serviço (  ) Estagiário ( ) 

Outros (  ) 

 

 

EIXO I – O papel institucional do Ministério Público da União. 

 

1. Você costuma atualizar-se acerca do papel institucional do MPU? 

a) Sempre b) Muitas vezes c) Às vezes d) Quase nunca e) Nunca 

 

2. Você acompanha as ações institucionais do MPU? 

a) Sempre b) Muitas vezes c) Às vezes d) Quase nunca e) Nunca 
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3. Você considera o MPU uma instituição independente? 

a) Sempre  b) Muitas vezes c) Às vezes d) Quase nunca e) Nunca 

 

4. Você considera o MPU uma instituição eficiente? 

a) Sempre  b) Muitas vezes c) Às vezes d) Quase nunca e) Nunca 

 

5. Você considera o MPU uma instituição transparente em sua organização? 

a) Sempre  b) Muitas vezes c) Às vezes d) Quase nunca e) Nunca 

 

6. Você considera o MPU uma instituição transparente em sua atuação? 

a) Sempre b) Muitas vezes c) Às vezes d) Quase nunca e) Nunca 

 

7. Você considera que o MPU conta com estruturas organizacionais democráticas em sua 

atuação? 

a)  Sempre  b) Muitas vezes c) Às vezes d) Quase nunca e) Nunca 

 

8. Você considera que o MPU é uma instituição de fácil acesso para o cidadão? 

a) Sempre  b) Muitas vezes c) Às vezes d) Quase nunca e) Nunca 

 

9. Você considera que o MPU mantém adequada comunicação com a sociedade? 

a) Sempre  b) Muitas vezes c) Às vezes d) Quase nunca e) Nunca 

 

10. Você considera que o MPU cumpre o seu papel institucional? 

a) Sempre b) Muitas vezes c) Às vezes d) Quase nunca e) Nunca 

 

 

EIXO II – O papel do servidor das Carreiras do Ministério Público da União. 

 

1. Você se considera uma pessoa decisiva no desempenho das funções institucionais do 

MPU? 

a) Sempre  b) Muitas vezes c) Às vezes d) Quase nunca e) Nunca 
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2. Você já se sentiu tolhido ao desenvolver alguma iniciativa no âmbito do MPU? 

a) Sempre b) Muitas vezes c) Às vezes d) Quase nunca e) Nunca 

 

3. Você contribui para os êxitos obtidos pelo MPU? 

a) Sempre  b) Muitas vezes c) Às vezes d) Quase nunca e) Nunca 

 

4. Você contribui para as limitações do MPU? 

a) Sempre  b) Muitas vezes c) Às vezes d) Quase nunca e) Nunca 

 

5. Você já sentiu necessidade de mudanças na estrutura do MPU? 

a) Sempre  b) Muitas vezes c) Às vezes d) Quase nunca e) Nunca 

 

6. Você já propôs modificações na atuação do MPU? 

a) Sempre  b) Muitas vezes c) Às vezes d) Quase nunca e) Nunca 

 

7. Você já se sentiu inferiorizado no contato com outras pessoas de sua 

carreira/ocupação? 

a) Sempre  b) Muitas vezes c) Às vezes d) Quase nunca e) Nunca 

 

8. Você já se sentiu inferiorizado no contato com pessoas de outra carreira/ocupação? 

a) Sempre  b) Muitas vezes c) Às vezes d) Quase nunca e) Nunca 

 

9. Você já praticou ato discriminatório ou persecutório no exercício de suas funções 

institucionais? 

a) Sempre  b) Muitas vezes c) Às vezes d) Quase nunca e) Nunca 

 

10. Você já sofreu ato discriminatório ou persecutório no exercício de suas funções 

institucionais? 

a) Sempre b) Muitas vezes c) Às vezes d) Quase nunca e) Nunca 
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ANEXO A – NORMAS CONSTITUCIONAIS E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

 

 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 

 LEI COMPLEMENTAR Nº 35, DE 14 DE MARÇO DE 1979: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp35.htm 

 LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm 

 LEI COMPLEMENTAR Nº 75, DE 20 DE MAIO DE 1993: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm 

 LEI Nº 8.625, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1993: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8625.htm 

 LEI Nº 8.628, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1993: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8628.htm 

 LEI Nº 11.415, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11415.htm 

 LEI Nº 12.773, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12773.htm 

 LEI Nº 12.775, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12775.htm 

 LEI Nº 13.091, DE 12 DE JANEIRO DE 2015: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13091.htm 

 LEI Nº 13.092, DE 12 DE JANEIRO DE 2015: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13092.htm 

 PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22/2015: 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/120495 

 PROJETO DE LEI Nº 2646/2015: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1635730 

 PROJETO DE LEI Nº 2647/2015: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1635733 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%2035-1979?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.625-1993?OpenDocument
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ANEXO B – NORMAS E REGISTROS GARANTIDORES DE INVISIBILIDADE 

 

 

 MEDIDA PROVISÓRIA Nº 711, DE 18 DE JANEIRO DE 2016: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv711.htm 

 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PRES Nº 2, DE 29 DE JANEIRO DE 2015: 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/1233 

 PROCESSO PGT/CCR/PP Nº 2970/2014: 

http://www.mpt.gov.br/camaraArquivos/CCR_2970_2014_217.pdf 

 PORTARIA CNMP-PRESI Nº 75, DE 08 DE ABRIL DE 2014: 

http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/atos-e-normas/norma/1207 

 PORTARIA PGR Nº 77 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014: 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/18675 

 PORTARIA PGR/MPU N° 766, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013: 

http://www.lex.com.br/legis_24997489_PORTARIA_N_766_DE_22_DE_OUTUBR

O_DE_2013.aspx 

 PORTARIA PGR/MPF N° 425, DE 05 DE JULHO DE 2013: 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/20201 

 PORTARIA PGR/MPU N° 310, DE 31 DE MAIO DE 2013: 

http://www.transparencia.mpf.mp.br/gestao-e-gastos-com-pessoal/atribuicoes-dos-

cargos-de-servidores 

 PORTARIA PGR/MPU N° 302, DE 24 DE MAIO DE 2013: 

http://www.transparencia.mpf.mp.br/gestao-e-gastos-com-pessoal/atribuicoes-dos-

cargos-de-servidores 

 PORTARIA N° 122, DE 14 DE MARÇO DE 2013: 

http://www.transparencia.mpf.mp.br/gestao-e-gastos-com-pessoal/atribuicoes-dos-

cargos-de-servidores 

 PORTARIA PGR/MPU N° 284, DE 20 DE MAIO DE 2011: 

http://www.transparencia.mpf.mp.br/gestao-e-gastos-com-pessoal/atribuicoes-dos-

cargos-de-servidores 

 PORTARIA PGR/MPU N° 68, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2010: 

http://www.transparencia.mpf.mp.br/gestao-e-gastos-com-pessoal/atribuicoes-dos-

cargos-de-servidores 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20711-2015?OpenDocument
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 PORTARIA Nº 23, DE 4 DE SETEMBRO DE 2007: 

http://www.prr5.mpf.mp.br/mpf-prr5-port0023-2007.pdf 

 PORTARIA PGR Nº 629, DE 20 DE OUTUBRO DE 2004: 

http://www.prr5.mpf.mp.br/mpf-pgr-port0629-2004.pdf 

 MATÉRIA INSTITUCIONAL – ANPR ENTREGA NOTA TÉCNICA EM 

DEFESA DOS 60 DIAS DE FÉRIAS PARA MEMBROS DO MP: 

http://anpr.org.br/noticia/1867 

 MATÉRIA INSTITUCIONAL – NOTA TÉCNICA PRESI/ANPR/ACA Nº 

021/2014: 

http://www.anpr.org.br/images/anpr_em_acao/2014/junho/notatecnicapec73.pdf 

 MATÉRIA INSTITUCIONAL – NOTA TÉCNICA PRESI/ANPR/JR Nº 

027/2015: http://anpr.org.br/. 

 MATÉRIA INSTITUCIONAL – NOTA TÉCNICA PRESI/ANPR/JRC Nº 

032/2015: http://anpr.org.br/ 

 MATÉRIA INSTITUCIONAL – NOTA TÉCNICA CONJUNTA DA FRENTAS: 

http://conamp.jusbrasil.com.br/noticias/255308772/frentas-publica-nota-tecnica-

contra-alteracoes-ao-projeto-de-lei-de-diretrizes-orcamentarias-destaque 

 MATÉRIA INSTITUCIONAL – PRESIDENTE DA ANPR APONTA RISCOS 

DA AUTONOMIA DA PF COMO PROPOSTA NA PEC 412: 

http://anpr.org.br/noticia/4521 

 MATÉRIA INSTITUCIONAL – OFÍCIO ASEMPT N° 167/2016: 

http://asemptnews.blogspot.com.br/2015_12_01_archive.html 

 MATÉRIA INSTITUCIONAL – MINUTA DO CÓDIGO DE ÉTICA PARA OS 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO E DOS ESTADOS: 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Noticias/2012/Imagens/Proposta_de_res

oluao_Cdigo_de_tica.pdf 

 MATÉRIA INSTITUCIONAL – SINASEMPU - PLANO DE LUTAS XIX AGO: 

http://nacional.sinasempu.org.br/index.php/institucional/85-ago2015/266-ago-2015. 

 MATÉRIA INSTITUCIONAL – FENAJUFE CONDENA SUSPENSÃO DE 

BENEFÍCIOS PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA NO MPU: 

http://www.fenajufe.org.br/index.php/imprensa/ultimas-noticias/fenajufe/3799-

fenajufe-condena-suspensao-de-beneficios-para-pagamento-do-auxilio-moradia-no-

mpu 

http://www.fenajufe.org.br/index.php/imprensa/ultimas-noticias/fenajufe/3799-fenajufe-condena-suspensao-de-beneficios-para-pagamento-do-auxilio-moradia-no-mpu
http://www.fenajufe.org.br/index.php/imprensa/ultimas-noticias/fenajufe/3799-fenajufe-condena-suspensao-de-beneficios-para-pagamento-do-auxilio-moradia-no-mpu
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 MATÉRIA INSTITUCIONAL – ENCONTRO DOS SINDICATOS DOS 

POLICIAIS FEDERAIS DISCUTE PRECARIEDADE E CRISE NA PF: 

https://br.pinterest.com/pin/511299363921303283/ 

 MATÉRIA INSTITUCIONAL – ANPR REPUDIA TENTATIVAS DE 

DESQUALIFICAR ATUAÇÃO DO MPF NA OPERAÇÃO LAVA JATO: 

http://anpr.org.br/noticia/4399 

 MATÉRIA INSTITUCIONAL – PROCURADORES DA REPÚBLICA 

REAFIRMAM QUE LAVA JATO ESTÁ SENDO CONDUZIDA DE FORMA 

CRITERIOSA E ISENTA: http://anpr.org.br/noticia/4406 

 MATÉRIA INSTITUCIONAL – PRÊMIO REPÚBLICA: 

http://www.anpr.org.br/premiorepublica/premio/ 

 MATÉRIA INSTITUCIONAL – SESSÃO SOLENE DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS HOMENAGEIA MINISTÉRIO PÚBLICO: 

http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/todas-as-noticias/8820-camara-dos-deputados-

realiza-sessao-solene-em-homenagem-ao-dia-nacional-do-mp 

 MATÉRIA INSTITUCIONAL – ATO DE REPÚDIO MARCA O DIA DO 

SERVIDOR PÚBLICO EM BRASÍLIA: 

http://nacional.sinasempu.org.br/index.php/noticias/todas-as-noticias/item/1605-ato-

de-repudio-marca-o-dia-do-servidor-publico-em-brasilia 

 MATÉRIA INSTITUCIONAL – PROJETO FIXA NOVAS NORMAS PARA 

CÁLCULO DE TETO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR: 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-

PUBLICA/496939-PROJETO-FIXA-NOVAS-NORMAS-PARA-CALCULO-DE-

TETO-DE-REMUNERACAO-DE-SERVIDOR.html 

 MATÉRIA INSTITUCIONAL – NO RJ, SALÁRIO DE JUÍZES PODEM 

CHEGAR A R$ 150 MIL: http://sindjus-rs.jusbrasil.com.br/noticias/2998176/no-rj-

salario-de-juizes-podem-chegar-a-r-150-mil 

 MATÉRIA INSTITUCIONAL – RETROATIVO DE R$ 15,2 MILHÕES: 

http://www.sinjus.com.br/modulos.php?nome=noticias&arquivo=visu_not&id_not=17

850 

 MATÉRIA INSTITUCIONAL – PRESIDENTE DA OAB ATACA 

PENDURICALHOS: http://www.oabnovohamburgo.org.br/noticia.php? 

id=500#files/283cf5bba1cc11012ce4eb97336cd885.jpg 
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 MATÉRIA INSTITUCIONAL – 13 SUICÍDIOS: 

http://pfbrasilmelhor.com.br/2015/13-suicidios/ 

 MATÉRIA JORNALÍSTICA – PROCURADOR ATACA PENDURICALHOS: 

http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/procurador-ataca-penduricalhos-

1.1123715 

 MATÉRIA JORNALÍSTICA – GASPARI ATACA VIDA DE MARAJÁ DE 

PRESIDENTE DA OAB: http://www.brasil247.com/pt/247/brasil/45721/Gaspari-

ataca-vida-de-maraj%C3%A1-do-presidente-da-OAB.htm 

 MATÉRIA JORNALÍSTICA – NOVA LEI ORGÂNICA PREVÊ 

PRIVILÉGIOS QUE AUMENTAM SALÁRIOS E ELEVAM CUSTOS DO 

JUDICIÁRIO: http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/06/nova-lei-organica-

preve-privilegios-que-aumentam-salarios-e-elevam-custos-do-judiciario-4779875.html 

  MATÉRIA JORNALÍSTICA – AVANÇA NA CÂMARA PROPOSTA DE 

AUMENTO PARA MINISTROS DO STF: http://oglobo.globo.com/brasil/avanca-

na-camara-proposta-de-aumento-para-ministros-do-stf-17717605 

 MATÉRIA JORNALÍSTICA – SALÁRIO DE MAGISTRADO DO RIO PASSA 

DE R$ 600 MIL, SEGUNDO LEVANTAMENTO: http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia/2012/01/salario-de-magistrado-do-rj-passa-de-r-600-mil-segundo-

levantamento.html 

 MATÉRIA JORNALÍSTICA – TJMG QUER COMPRAR SALMÃO E FILÉ 

MIGNON PARA ‘LANCHES’ DE DESEMBARGADORES: 

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/tribunal-de-mg-quer-comprar-

salmao-e-file-mignon-para-lanches-de-juizes-e-desembargadores/ 

 MATÉRIA JORNALÍSTICA – CNJ DECIDE QUE ELEVADOR EM FÓRUM 

NÃO PODE SER EXCLUSIVO PARA MAGISTRADOS: http://mp-

mt.jusbrasil.com.br/noticias/3082165/cnj-decide-que-elevador-em-forum-nao-pode-

ser-exclusivo-para-magistrados 

 MATÉRIA JORNALÍSTICA – ESTAGIÁRIO PERDE BATALHA CONTRA 

MINISTRO: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,estagiario-perde-batalha-

contra-ministro,1057695 
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