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Não poderia ter sido mais atual o debate realizado ontem na Universidade Santa Úrsula sobre 
o papel da Justiça no mundo globalizado. Embora os debatedores - Jacques van Compernolle, 
da Universidade Católica de Louvain e membro do Conselho de Estado da Bélgica de 1991 a 
2004, e o ex- presidente Fernando Henrique Cardoso - falassem em termos genéricos, foi 
impossível não tirar ilações sobre os momentos tumultuados de crise política pelos quais passa 
o país, especialmente quando Fernando Henrique abordou a questão da impunidade, 
ressaltando que ela provoca a descrença na democracia.  
 
Houve também críticas do ex-presidente ao que chamou de "redução do valor da democracia à 
vontade da maioria", numa referência ao que acontece em alguns países da América Latina.  
 
Num momento em que a atuação da Justiça no país é contestada pela opinião pública, por 
ignorância da legislação, ou porque as leis já não correspondem aos anseios da sociedade, o 
professor Compernolle fez uma verdadeira apologia da figura do juiz, que colocou como figura 
central para o funcionamento da moderna democracia.  
 
Segundo ele, no direito constitucional moderno, em que o homem se tornou o centro, "foi feita 
uma transferência consensual de poder para os juízes", que, atuando nas Cortes 
constitucionais, as transformam em "instrumentos de proteção da democracia".  
 
Para o belga, mais do que as eleições periódicas, o rodízio no poder, o funcionamento 
independente dos poderes, bases da democracia formal, a democracia moderna "é o exercício 
dos direitos", na definição do sociólogo francês Alain Touraine. E o juiz é o garantidor desses 
direitos. "Ser juiz não é um poder como os outros, a sua legitimidade é a missão de estar 
acima dos poderes", afirmou.  
 
Para ele, "se a Justiça está mal, a democracia está em perigo". Fernando Henrique não 
contestou o endeusamento da figura do juiz, que incomodou muitos da platéia, mas ressaltou 
que é necessário sair da abstração para tornar reais os conceitos: "O futuro da democracia 
depende da nossa capacidade de tornar a lei aplicável", disse. "Sem o que, advém a 
impunidade, que enfraquece a democracia".  
 
Relator-adjunto na Constituinte de 1988, disse que ela foi elaborada na visão moderna de 
sociedade, com os direitos das pessoas como centro das decisões: "Àquela altura, tínhamos a 
idéia de que teríamos de fazer leis que não apenas refletissem a realidade, mas que 
implicassem valores".  
 
Ele citou o "direito de injunção", e outros instrumentos criados pela Constituição de 1988, que 
permitiram ação mais direta do cidadão junto aos tribunais do país. Também a criação da 
Promotoria Pública, que representa a sociedade, separando-a da Advocacia Geral da União, 
que representa o governo, "foi uma revolução", disse.  
 
A centralidade da pessoa, o deslocamento do coletivo ao individual, são características de 
nossa época que se refletem no funcionamento da Justiça e que têm conseqüências no 
funcionamento da democracia moderna, destacou. "Mas não estamos voltando ao liberalismo 
clássico, e sim ao individualismo com responsabilidade social".  
 
O conceito de "responsabilidade social", que hoje é inerente ao capitalismo moderno, "é a 
aceitação de que as ações não dependem apenas do governo, de que todos nós, como seres 
humanos, temos responsabilidade pelo estado do planeta". Para Fernando Henrique, "a 
redescoberta da humanidade" e questões supranacionais, como o aquecimento global, obrigam 
os governos a repensarem estratégias e ações, e em muitos casos é necessário aceitar 
"limitações de soberania".  
 
Referindo-se a tribunais internacionais, como o Tribunal Penal Internacional, que não é 
reconhecido pelos Estados Unidos, mas foi citado por Compernolle como instrumento de defesa 



da democracia moderna, Fernando Henrique lembrou que as cortes internacionais provocam 
"delegações de soberania", o que muitas vezes provoca reações nos países mais poderosos, 
como os Estados Unidos.  
 
O ex-presidente tratou a guerra do Iraque como derrota americana e disse que a intervenção, 
mesmo sob o pretexto de implantar a democracia naquele país, demonstra que hoje é 
impossível não aceitar a diversidade: "É preciso entender que há formas de políticas e de 
crenças que precisam ser respeitadas", embora os direitos fundamentais precisem ser 
preservados.  
 
Ele lembrou a figura dos "direitos difusos" ou coletivos, inseparável da visão moderna de 
sociedade, como conceitos novos que foram abrigados pela Constituição brasileira. Referiu-se 
à situação política da América Latina sem citar especificamente um país, mas disse que na 
região "a democracia é um valor que está sendo reduzido ao conceito de maioria".  
 
Segundo ele, os direitos das minorias têm de ser respeitados, e, para isso, as novas 
tecnologias já permitem que qualquer cidadão possa se manifestar, cabendo aos governos 
acatarem as opiniões divergentes: "É preciso não esquecer que Hitler também foi eleito pela 
maioria", disse, arrancando aplausos e o protesto de um estudante, que gritou "viva Chávez".  
 
O ex-presidente disse que falava de maneira genérica sobre questões do continente, mas 
ressaltou que, embora seja favorável ao "enriquecimento da representação formal" com a 
adoção de mecanismos de consulta da democracia participativa, não é possível haver plebiscito 
sobre qualquer tema e nem deixar o presidente com a prerrogativa, que deveria ser do 
Congresso, de convocar plebiscitos. 
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