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I As premissas do discursrj e a dupfa mudanca do direito no mundo "globalizado e 
, neoiiberal" 

Desde o ponto de vista extemo. enquanto efeito da crise do Estado de direito em um 
mundo camcterizado por forma~6es plitico-econ6micas de tmanho rnundia I 

; (Organiza@io Mundial do Comt?rcia, Fundo Monetario International, Banco Mundial) ou ! !,\, :*I 

\ :  '- . - F  continental (NAFTA - cefiamente o mas relevante entre tados -, ANCOM , MERCOSU L, 
, f CACM, CARICOM) e, por fim, no Srnbito das experi$ncias europeias, o EFTA, ou seja. 

I 

I 
o espap econ6mico europeu e, obviamente. a UniZo Europeia. 

-v \ 
A segunda premissa t5 a transforma$%o interna; estruturai e funcional do direito, pois 
que se torna ingrumento a servico da economia. A ordem iuridica perde a dimensgo de 
dever-ser, uu cariiter de principio (ktico, Foiitico, econ6mico) fundamental, sftbrekidu 
dirigente, para transmutar-se em um conjunto de regras e lasticas, funcionais a 
manuten620 do sfafus-qw (corn formas de garantias invertidas), no sentido de que a 
proteqBo institucionat e juridica referese a interesses e sujeitos fortes, pais do que 
ipteresses e sujeitos marginais. k 
Esta dominag20 da economia e, ainda hoje, mais grave, corn o efeito duma radical 
trap$ormat;Zio metodd6gica e de conteudo econbmico, c o r n  ciCncia e como prax&. E 
a economia fad-court, destinada a compreens3o de casos, uma nova ciCncia, 
desprwida do conteiado 6ticupoii_tico tipico da economia cliissica (Smith, Ricardo, Marx 
e herdeiros destes) e da tkr ica critica da economia (desde Swezy e Baran ate 
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Keynes), qug encontra, hoje, pleno ~conhecirnerrto nos premios Nobel Amartya 
Sen e Joseph Stiglitz. 

A dimensSo em prevalCncia e monetkria, n%o apenas do debate acad$mico 
e cientifico, mas tambkm dos manuais que o ignora - como j& sublinhou Thomas 
Marshall -, em completo (especial) a ciassica nome nctatura econijmica que prome 
hipOteses analiticas desvincu ladas da rea fidabe, C a principal responsavel pelos 
automatismus da economia neoliberal, a qua! se refere unicamehe ao PiB, sem, 
contudo, renunciar a pressuposi@o ideol6gica do humu ecunamicLls (definido pelo 
Amartya Sen urn clmm (pal haqo) esquizofrCnico!). 

A gfobatiza@o e um conceit0 quel paradoxafmente, corre o risco de transformar-se em 
um modelo, sem que eista, no piano cientifico, uma converg$ncia seria e aceitavqj 
sobre os elementos que o identifieam, nem sabre as abordagens analiticas adequadas 
para reconduzi-lo a,os usuais complexus conceituais, tais coma 'Linternacionaliza@o" (da 
economia e !a cuftura), "reia@3es internacionais" e "constkuiq%o econdrnica material 

O,,seu papet k cada vez mais o de um term6metra a rnedir as tmnsf~rma@es em 
andamento nos sistemas consotidadss. como aor exemdo no Estado-nac%o e suas 
respectivas sociedades civis, nos sistemas prodbtivos, nas classes smiais, no rnercado 
de trabalho, na infotma~%o (ou, se prefefi, na "revolu~Zo infiDrmaticaF') o h  no sistema 
monet t i o .  C. f. * I A / ( A Q M / ~  - 
Aqui t-60 e t%o relevante resolver o problema de urna defini~%u csnvencional do 
c d g o b a l i z a ~ o  q yanto ~erceber que ja ertla instaeda urna ahordagem que 
poderia ser chamada de "comofs~", no sentido em que n%o apenas os economistas, 
mas tambem os estudiosos de relages internacionais e, aos poucos, tambem os 
juristas comeGam a presumir, em suas analises, a efetividade plena e geral de um 
sistema econdmico mundializadq, em grau de ver tornar obsoletoq n%o somente os 
conceitos de Estado, programa~2p econ6mic9, protecionismo e Estado sociz$ mss, na 
verdade, osprcjprios conceitos do pu blico e da fun~2o pliblica~obviame trte, a primada 
da mediatau politics.' - , 4-ao &-b 

- 
N%o i, portanto, casual qfie sejam os EUA cis primeiros a realirarem ufna reforma. 
pkricular nos estudos jurldlcos, enquanfo g!aba( playing field, urn setor e uma 
metodologia nos quais o jurista pode operar para facilitar e promover o pr6prio process0 
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de giobalizaq%o, removendo barreiras normativas ao comkrcio e harmonizando as 
estruturas institucionais, "agindo de fo rm similar a quem realiza um 
no exterior", e,assumindo o papel de "mandarim da gfobalim@o"." 

P 

Naturalmede, mesmo nesse campo. como ressaka A. Blackett , ha diferentes puntos de 
vista e, correlativamente, diversas soluq8es: da perspectiva de criar well trained p o w  ?L 
mdern layer, sob a perspectiva ck uma analise critic3 do now cuntextu pu/itjc~. - 

Se u neoiibrismq no krreno pcditicg, iwiica uma &ansfoma@u dos p~ncipbs e 
cmceibs cwciais, cpmo democracia. ~stado,>a~Po, soberania e cigadania, (enquanto) d como efeito do dominio tebrico e pratico do mercado - "o verdadeiro soberano no -- 
mundo da economia globalirada"' (Agostinho Ramalho Marques Neto p. 109) -, um 
tema muito recorrente na literatura cientifioa. (como C o caso do) que no debate s o x  
a integra~Ho europkia (e seu) como p dkficit democratico, no terrem du direib a 
transfurma~go das singuias k i t i t u ~ s  (institu iqiies indviduais!singulares???) e 
paradigmas 6 ainda p i s  decisivq. 

De um lado se produz uma crescente internacionaliza$3ofprivatizagZo das normas 
juridicas, como subordina~%o da esfera do direito 2 esfera do econ6mic0, em nome de 
uma ut.iificar;%o n m a t i v M e x i v d  a servico da globatiza~Zp que, muitas vezes, vai 
a ~ u d u z i d o  pelas unibs supranacionais, organizag6es 
internacionais ou autoridades administrativas inde pcndentes aos diferentes nbeis. 

Poy. outro lado. como efeito de_ssas transformac6es organizatim dos podwes, 
detergna-se uma modifica@o interna ao paradigma juridico: normomento que o fato 
(sobretudo o efeito ecpn6mico) impfie sua pr6pria e flexivel lei econ6mica. repwando; 
se a regras puramente econ6mico-comerpais) contra a tradicional lei estatql - ou seja, 
uma @rescri@o) necessaria e obrigatrjria que emana do pder tegislaiivo, 
determinando direitos e obrigag6es dos cidadPos, garantido pelo Estado - pdfido em 
crise o conceito de faftispecie juridic?, isto C, o feito mais a norma, o conceito basilar de 
todo raciocinio iuridico, sem o quai a especificidade aentifica e pratica do direito lindtar- 
se-ia. Diante deste cmtexto, rwda completamente o trabalho do advoaado, suas - 
fum$es se alteram wmo conseqii~$@ da flexibilidade da norma n (da) a supera~ao da 
didancia entre legislador e juiz, u uiz que, muito mais que aplicar as normas pr& 
fiadas, desenvolve a fun~%o de a . Assim, SER ADVOGADO, e mulo mais clificil, 
(na medida em que) ! lsto,porque os . uizes sentem influCncia ainda mais forte,do pod& 
epnbmico e politico existente. 

oni; 



Neste sentido, v6 propostas (ambas) as duas 
(deslegifica~Zo) - ~o equente expansiio das fontes 
pelos reguiamentck da ,deregulafion 
consiste na pura e legislador, cum a consequencia de confar a 
particulares, tanto n como na societaria de ernpreendirnentos, 
cmerciai, profissio protagonismo extra e 
gestHo de relevant ias (que 
vez atribuidos ao 

A evidente consolidaq%o de uma hegemonia econbmica fundada sobre o dogma 
neoliberai de uma governanp global (a g/ba l  governance), que se tornou a base 
ideolligica e politica do pensamento unico, produz, sobretudo em nome dos 
automatismos do mercado e da concorrenaac como instrumento geral de regulagiio 
das r e l a ~ 8 e  entre sistemas-paises (se as palavras tem urn sentido isso signifrca que a 
economia predomina silrbre a funt$o pyjblica do Estado), urna deslegitima$5o e 
neutraliza@o politico-econbmica da constRui~Po naciona I, enquanto medium e fats- de 
desenvolvimento e balanp econ6mico, at&m de gara~tia dos direitos sociais e ba 
cidadania. 

0 debate tetjrico e a partida democratica devem, hoje, confrontar-se nrd discussiio 
sobre a categoria dialetica modernidadeipus-modernidade, urna discussiio que sofre 
forternente na tese ideolligica quanto absurda desenvolvida por Francis Fukuyama, a 
da fim da Itjsttxia. 
Se considerarrnos, por exemplo, o esquema analitico de Andre Jean A r u ,  o par 
dialetico abstrac%oJwaarrratis~o (assim como subjetivismotdescentrado do sujeito, 
universaiismofrelativismo, unidade de raz%dpluraiidade de racionalidades, 
axiomatizaqHof16gicas estilhagadas, simplicidaddcomplexidade, sociedade civib 
Estadotretorno da sociedade civil, seguraya~risco)", parece evidente qus estas s%o 
resultado de um debate que dura ma is de, dez anos, debate tebic~fi losdfrw de u r n  
analise histtjricuinstitucional. Se a analise de Arnoyd(, sem duvida,) L s w u A y d  

, . a 
articulada e estimu lante. p o r h  a tese da dsmodernidade iuridic+z-institucionat serve. 
hoje, aoa goderes fortes aara diminuir sign9cativamente a fuyZo do ADVOGADCJ 
COMO GARANTIDOR W)S DlREIT9S em urna sociedade justa, porque o papel da 
6s-modernidade destrtji as Constitukiies democr3ticas e a mesma id&a fundante do 
mundo moderno, de que as r e g m  aico-juridicas devem prevalecer sobre o 
automatismo das rela~iies de f o r ~ a  ecmbmico-mercantis. 

Cont udo isso, sente-se, tambem, a exigtncia de revis30 histlirica, hoje absdutamenfe 
prernatura, N%o podemos esquecer os ensinameruos txaudehanos da b q u e  duree, 
fen6rnenos como a crise do Estado clu a descenfralizac5o do sujeito (Amaud), bem 
como o retorno dahociedade civil parece mais as etapas intermediarias de uma 
eyolu~2o todo hoje-em curso (por exemplo a duplas local / global) que a vitdria do poc 
moderrm sobre a categoria pditibinstituuonal e econamico da modernidade. 
Exatamnte este e o caso da Amiirica Latina, sem esquecer-se da China, da i d i a  e da 



~fr ica,  onde comecam ~raticas pr&madergs, corn aquelas modem_as, (que 
associadas a indicaqbes da cr-se das institui@es modernas. demonstram que estas . . categorias sPo pruprias de um debate do mundo ocidgntal, onde a> diferencas socials 
s%o dramaticas e as pessoas acabam n5o tendo garantias, nem a partir das 
Constitui~6es democraticas, nem das Cartas de Direitos Humanos, nem dos juizes 
sirpranaciamis. Neste novo contexto mundial, que, em contraste com a tese dos 
'gj~balisfas", k muito difere nte nos diversos co ntinentes elio u sub-mfifiefifgs, u ouvo 
papel CI o dos muitos niveis c onstitucionais (Muifijemj Consfifuciona~im). Se-o 
uma teoria otimista, as Constitui@es nacionais seriam, em grande parte, substityidas 
pel0 sistema de normas de natureza constitucional (ou quase constitucional). de nivel 
mundial ou continental, formando urn sistema institucionat (gwerna~a) e nurmativu em 
re&, a ponto de garantir 06 direitos fundamentados em juizes 6upranacionais que 
tenham como fundamento 0,s direitos humanop, estes garantidos atraves de Cartas de 
direito. tste 6 o novo desafio a todos os juristas, em particular aos ADVOGADOS 
cumprometidus cum um OUTRB WNC)6 BOSS~VEL, um mundo que exige dos 
prdprios advogados urn trabalho muito mais corriplexo de conhecirneflo, seja do direito 
substantial, seja d y  formas procersuais com;leta mente diferentes. mw  our^ 

I r L -  

3. €3 novo empenho dos juristas, em especial dos advugados, torna-se mais dificil 
porque as transforma~iies juridic?s devem pensar e refletir tambem sobre a economia, 
economia esta que nSo e solidaria e naciond, mas que possui um conteudo tecnico- 
bwocratigg, excludente de qualquer dimensPo de n a t w w d o  
camo pressuposto o mercado e, e dorninada por 
rnonop6lios efou oiigop6lios. Por ta e, em especial os 
constitucionalistas, aprofundar progressivamente essa temittica, a qua! esta ligada i 
circunst2ncia de que nZo se trata apenas de urm crise das categorias de Estado, 
soberania. democracdrearesentativa e parlamentar, ou da nova dimensgo no plam da 
anatise juridica da cidadania, do territrjrio, do ordenamento juridico interno, ,mas da 
prrjpria rela~Po entre as ciCncias, em especial entre economia, d ito, ciCncia e p,olitica. 

C - 
A circunsthcia da pr6pria reorganizat$o geral das regras do jogo econbmicepolitico- 

, - juridico leva a emergencia, por exemplo, de novas categurias de eficiencia. &uaaa+ 
~ e n t e  as rela@es entre ecuqomia e- administraqZo 
(I adndnistratba, at6 mesm da fun~Po pubtica) e 

gntre a economia e a politica (no sentido de subtrair ao politico o poder-dwer de intervir em 
todos os campos do econiimico, dirigindeo, orientando-o e confurmando-o), para resetvar 
ao Estado e as instituiqZIes politicas tarefas de regula@o, o que, na pratica, v6m sendo 
paulatinamente repassado as chamadas autoridades ackninistrativas independents. Desk 
modo, perde-se a responsabiiidade pditica do guverno e dos cidadzos, sendo que estes n%o 
podem contestar as decisees das autoridades. levando o prbprio direito contra o dir*~, em 
kspecia~ contra os direitos humanus. 

0 ceniirio acima descrito implica 
principios das formas de goiterno, 

numa progressiva reviravolta nos tradicionais 
tornando cada vez mais evidente a crise de 





junta corn os principios da 'hova vontade de diferenqa"" (como re-interpreta~%o 
dos principio de iguaidade em u r n  sociedade cada vez mais multi-etrrica, diferenciada 
em corrtra-tendencia e co mo resistgncia ativa aos imperativos econbmicos e m,idiaticos 
da_~qlobaliraqZo e da s e g u r a b c ~ ( d o  trabalho, da saude, do meio ambiente, da 
viol&ncia etc.) s%o, para 5enninger14, a nova fronteira ideoldgica dos direitos humanos. l- 
No entanto, a art. 3." da ConstituiqZo itaiiana integra o principio formal de igualdabe dos 
cidadgos frente lei, corn a fundamental afirmagZs da par dignidade social e com a 
iguafdade em sentido substanciat: 

Mas, zxistiria urna chance de passar da teoria para urna pbtica dos novos direitos, 
invocandcj principios aiternativos a hegem onia neoliberal? 

Mesmo porque, urna experiCncia de lutas em favor bos direitps humanos, contra a 
guerra "humailitaria", a exclus%o M, a marginalizaqHo do direito ao trabalho seguro 
e com salario conforme a diqnidade dgpessoa e sua familia, pam a defesa cia saude e 
do meio ambiente, ex ante e nZo fhe day ager, demonstrou que um movimento 
alternative cle defesa e promqHo dos direitos cidadiios nHo pode ser desligado de umq 
I em favor da d e m a c r a c r a . e n t ;  entZo, a tarefa do jurista n%o pode ser a g u m  trabaiho a psferiori e separado da de urna equipe de cientistas sociais. 

A expwi&ncia, rnuito positiva, dos congressos de adde mental e lei demnsha a 480 
renunciabilidade, 1-30 apenas da analise quanto da a~Po  interdisci~l in~ ' ou 
transdisciplinar, sem afastay, por super f i c ia l idade,se  da dimensgo especifica da 
singular disciplina, em abscduto n3o renunciavel, para descobrir a fungzo real e a 
dimensso ideol6gicepditica da singular instituigzo e ordem normativa, seguindo o 
ensino hegelomarxista que se destaca entre WesensgehR e Ersckinungsform (ou 
sqar entre mnteudo essential e f m a  de manifesta@io). 

Portanto, seria nmgnifics lanqar, novamente, retomando a tradiflo de eperi$ncias de 
lutas, quais aquela do TANGO, d , ou Gkirisfi demcratici, fundando aqui 
em Poito Alegre uma equipe de s fronkres, mas sob cond@o de urn 
s&io quadm interdisciplinar e multilevel (multiniveis), (engajado) entregado ao mesmo 

12 E. DENNINGER, Legge ~ n d a m n t d e  e d;i=itti' man! cwado por Carlo Panirmte, Turirn 1998. 
l3 PJo sentido mmplexo desenvolvido por J. Habermas de ultrapasamento da concbqgo geral de Neue 

L{nl;ibeis;uhtkuMeif f nwa falta de clarep). 
l4 Curado pot- Carlo Amirante, cwn urn erisaio criticc~; sobre os Direitos do Homern e sisterna 

cotxtitu~onal: urn bturo no cora@o ant@. 
l5 . . . ou seja, com urna norrna que inverte cmpletamente a fiiosofia da comtituiqio liberal, segundo a 

teoria cmstituciond rJe Franz Pleurnann. 



tempo na analise tedirica e na waxis de ~romac%o e defesa~acional e internacian;ll, 
 do^ direitos Rumanos, entendid~s c o m ~  imticipa~% ia 
m s  

A anhlise preventivz. a contra-informat;%o (e esta e ,  talvez, a verdadeira e aii 
informa~%o, porque vinculada i? verdade e n%o ao poder) - npm giobai village sob 
dgmina~%o da CNN e $as moncrpoii as ou ofigopolistas (Murdoch, Gates, B~/uscuni) -, 
que pode nascer coma vinculo entre diterentes siglas e atividades internacionais e . . - 
!ocais, copsente em estabeleeer uma pppnte indispensavel entre anatidas, 
pesquisadores e tecnicos do direito e do processo. 

E. Dara concluir, duas uropostas urovocativas: uma para o Ministro da Cultura. Gilberto 
s ' 

Gil: para que ele proponha a6 govern0 brasileiro n ao Ministro da (EducagBo) 
universidade a funda$h de upa universidade critica, comq estimufo de colabora$%o 

- , - 
entre naises uroaressistas da An-iCrica Latina. e instituicties eur- africmas. 
asiaticas e. if y m  like, nart~americanas! A sutra, direciunada aos advogados e, mais 
em gem1 para os juristas comprometidos cam urn processo de mudanp: se e verdade 
que p ideologia e a paxis da globaliza~a 3s ci@ncias e ,  sobretudo, 
agela@io entre elas, tambem o panel do iurista e do advogado deve tornar-se mais 
ativo em uma situa~%o de relac8es sociais mais elasticas, trnde a refa@o de forps 
prevalece sobre a regula iuris. A pretencijda objetividade da economia e da uowranqa 
gl$al significaria, por exemplo, que a empresa brasileira tern o direito e o dever de 
impor aos trabalhadores um sa1ario rn!:nir6o internacionalmente concorrente, &mu 
afrrna M. Castells: "Havendo uma econmia ypkl, tambgm devem existir um mercado 
de frablhtl e uma for~a de fl-abalho dobaf." Ce outro lado, na "civilissima" Europa , 
apesar da exist~ncia de uma duph garantia dos direitos dos trabalhadores (a 
Convenc%o de Direitos Humanos e a Carta de Nice), segundo os dados oficiais, por 
volta & 15 mlh6es de trabalhadores extra-cumunitarios "clandestinos" est3o sem 
nenhuma proteggo juridica, a ponto de, encontrando um trabalho sem nenhuma 
garantia de seguro dou safarb, pclderem ser dernitidos em quafquer mumento. 
Neste quadro, ao ADVOGAM) compete uma fun@o de civilirag5o culturaj e 
humanitaria (antes que tkcnica), de controie, de denuncia e de defesa. Mas, para 
realizar este objetivo, o advogado necessita de urn trabalhu de equipe que se utlire da 
colabora~lo de-socidogos, &onomistas, medicos e outros profiss~onais ha area social. 
Sobretudo, o advogado deve ter a capacidade de transtormar o tradici~nal prmessa de - 
coniv6ncia em um processo de contestapb, isto 6 ,  transfomr uma atividade 
AUTUNAMA e INDEPENOENTE na individualizacZo do fato de direno aos Rgmrme 
. ~- 

ntus 
de defesa. 
f 

E e por isso que seria muito born fundar, em Porto Alegre, cidade de grande tradig3o 
democr&tica e de Iuta, O MOWMENTO DOS AEWQWBW SEM FRONTEIRA! Urn 
grupo que, vinculado aos juizes democraticos Btino-americanos e europeu, juntarnente 
corn us juristas democrAticos e com todas as organiza~ties e movirnentos que lutarn 
contra a exdus%o, venha a tornar-se um promotor e defensor dos direitos h u m n o s .  

1% CsTELLS. Manuel. SocMede em Fie&. Tradu@o Rotieide VenBncio Majet-. S%o Faalo. Paz e Terra, 
1999. pg. 254. 
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