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PR EFÁCIO 

1. Fiquei muito honrado com o convite para prefaciar a obra Igualdade e De
siguCl ldade deJEfFERSON C ARÜS G UEDES. 

Recebi esse convite não como uma homenagem pessoal , que seria descabida, 
mas como um gesto de atenção à Magist ratura que vem, ao longo dos séculos, 
neste país, auxiliando na conformação do concei to de igualdade jurídica e social. 

JEFFERSON CAROS G UEDES denominou seu trabalho como Igualdade e llesigllal

deu/e: i 11/ roduçcl0 cOllceitual , lIol1Jwriva e li iSlórica dos prin cfpios , como a indicar que 
se trata de um livro para iniciantcs, um livro com os primeiros passos, ao modo 
de CAP ISTRANO DE A BREU nos seus Capítulos da História do Brasil ou como M OAcrR 

AMARALSANTO$ nas Primeiras lillhasdodireiro processual ci vil . Ê certo que o trabalho 
serv irâ aos inician les ou aos estudantes , mas não menos aos iniciados, como se 
vê da extensa pesqu isa que se re nete nas fon tes consultadas e no seu resultado e, 
embora queira parecer tratar-se de capffulos ou de primeiras lillhas ao chamá-la de 
introdução conceitual, lIonna/ÍvCl e histórica , es tamos diante de uma sêria , pro funda 
e metódica pesquisa . 

2. Um dos temas mais fug idios do Dire ito, como bem definiu NORBERTO BOBBlO, 
a igua ldadeê,em si, um conceito vaz io, que só adquire sentido quando preenchido , 
po is sóse pode ser igua l ou desigual a algué m, em alguma característica , exigindo
-se para isso um par de coisas comparadas e alguma nota essencial nessas coisas. 
Assim, certa música ê mais melodiosa do que outra por comer uma combinação 
ma is harmoniosa ou vin uosa de no tas musica is. No parde com paração composto 
pela música A e pe la música a, o elemento considerado , ou seja , a riqueza melódi
ca . permite d izer que uma é mais ou menos rica que outra ou , atê, que são igua is. 

Contudo, não mais se pode estabelecer a comparação em cenârios tão linea
res (planos) ou rigidos, pois todos sabem que vivemos em sociedades com plexas, 
repletas de disputas por direitos e po r múltiplos agentes. É neste ce nário qu eJ E
FFERSON C ARÚS G UEDES situa e const rói seu conceito de igualdade contemporânea. 

A difíc il construção da igua ldade perpassa hoje pela con tribuição de todos os 
que lidam com O Di reito: os titula res de interesses, seus advogados, os grupos de 
pressão, os admi nistradores, as fo rças sociais organizadas, os auxilia res do juízo e 
os juizes em todas as instãncias e em todas as fases j udiciais, -Esses grupos conduzem à definição da igualdade como um di/'iUo mile (dúctil ) 
como refere o AUTOR, aprovei tando-se da expressão do constitucionalista italiano 
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GUSTAVO ZAGRE8[l5"1, que s uaviza a lei :10 entrar em contatO com o plu ra lismo de 
universos cu ltura is, eticos, religiosos e polít icos d iferentes, de modo a preencher 
os espaços âridos da norma lega l. Essa noção de igualdade co mplexa também per
mi ti ria que o AUTOR se nproximasse de outros pesquisado res como o civi listn francês 
J EAN CARBO:-IIER e o f lexible droil - e suas proposta I,our ulle soc i% gie au clroil smlS 
rigueur: Do mesmo modo que mais recentemente o professorjosE CALVO GON7..ÁLEZ, 
da Unive rsidad de Má laga , propôs o se u tlerccho curvo, que pode ser sintetizado 
como 'uma geometria jurídica variada'. 

Em sínt ese, segundo as di vers,ls proposições do AUTOR, não hâ somente uma 
igualdade, mas vá rias. que podem se r flexíveis. dlícleis ou curvas , diante de uma 
sociedade mlllt ifacctada, mll lticultural , multiétnica que co nstró i tantas normas e 
decisões paradox,lis ou aparentemente pa radoxais. 

Esses pa mdoxos ve rdadeiros- que apõe m valores protegidos-ou paradoxos 
falsos- que n1l0 opõem frontalment e os va lores - gera m co nflit os que necessitam 
'io!lICl'O ju rld len. 

1)lInl l!.so o AUfORSC va le de nlu itos dos au to res cl,lssicos da Fi losofia Moral da 
ulllUlldudc cnpnzcs de influcncirlr toda uma geração de pensadores e, talvez, uma 
IIJlOÇU hIl CII'l.I. Deswco entre eles RONALD DwoRKIN, jurista nan e-americano mono 
1('(;C llIclIlcnte, quando nfirma que "o confl ito é, atualmente , uma história familiar 
l' lItrc filósofos e teóricos polflicos. é. o começo da maturidade, muitos deles dizem, 
do reconheci men to de que valores políticos importallles entram em confli to e nos 
empu rra m em diferellles direções. Igualdade e liberdade são ambos desejâveis, por 

xClIlplo, Illas só podemos ter um à cllsta de outro." (DWORKIN, Ronald. V,llores 
cllt ram em conflito? Uma perspectiva de um "'ouriço~. RiPE - Revista lia 11I$lil ulO c/c 
Pes(/uisas c ESIUdos, Bauru, v. 41 ). Esses sacri flc ios5<10 I:iO bem exemplificados pelo 
proressor da Faculdade de Direito da NYU quando chega a cogi tar que para se ter a 
igualdade total devcr-se-ia proibir o comércio, pois es5<1 atividade certamente enri 
queceria uns mais que outros, traze ndo nova desigua ldade. Depois evidencia que não 
scria necessário IHI sacrifício , uma vez que o próprio comércio fortalece a igualdade 

3. A igualdade é um co nceito , por essas razões, em co nfli toeem evo luç,io . Um 
concei to , um instituto ou um direito dependente das contribuições da Dout rina 
e do DireilojurislJrlICIc"cial e dos PrcccdclI1CS , tão valo rizados no nosso Sistema 
jurfdico brasileiro alUal. Neste pOI1\ O o AUTOR propõe ce rta inovação ao separa r os 
conceilOs clássicos da igualdade I,enmle a lei e igualdade rUI lei de um último, ao 
que chama igl/a/dade IUI (lJ'li caçc1o da /ei , e que sujeitaria todos os aplicadores da lei : 
ad ministradores (Governo) e juízes Uudi ciário) . Chega a afi nnarque há um deve r 
imposto ao aplicador (administrador e juiz) de iguala r sit uações sociais que lhes 
sejam trazidas median te requerimento administra t ivo ou em impetraçôes judiciais. 

O nosso Direilo jwisl'llldencial te m cumprid o esse 'dever' e os exemplos re
centes são muitos, mas se pode elencar alguns pa radigmát icos como o das uniões 



homoafetlvas, do direito à mOr.ldia e das cotas raciais em universidades e institutos 
federais de educação. 

Ao julgar a ADln 4.277 o STF, sob a relatoria do ministro CARLOS AVRES BRlna, 
definiu que: "(. .. ) a distinção entre as uniões heterossexuais e as uniões homos
sexuais nào resiste ao teste da iso nomia. Pa ra tamo, recorde-se, novamente, o 
magistéri o de ROBERT ALEXY (ob. ci!. , p. 395 e ss.), pa ra quem, inexistindo razão 
suficiente para o tratamento jurfdico dife renciado, im põe-se o tratamento idêntico. 
Nào há qualquer argumento razoável que ampare a diferenciação ou a exclusão 
das uniões homoafelÍvas do conceito conSI itucional de fam ília. Deve ras, os ún icos 
fundamentos para a distinção entre as uniões heterossex uais e as uniões homos
sexuais, para fins de proteção jurídica sob o signo consütuciona l da família , são 
o preconceito e a intolerância, enfaticamente rechaçados pe la Constituição já em 
seu preâmbulo (" [ ... Ia liberdade, a segurança, o bem-estar, o dese nvolvimento , a 
igualdade e ajustiça como valores supremos de uma sociedad e fraterna , pluralista 
e sem preconceitos, [ ... 1") e também no inc. IV do art . 3.° (" promover o bem de 
lodos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer oul ras formas 
de discriminação") e, ainda, no art . 5.Q

, caplll : kTodos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, 1 ... 1". Com isso se retira de um plano informal e 
inseguro inúmeras relações havidas por anos entre pessoas de mesmo sexo, para 
trazê-las à luz e permitir que ge rem direitos, como as demais relações. Com isso 
se afasta o risco de mais e maiores conflitos mal resolvidos no plano puramente 
contratual ; com isso o Judiciário presta sua função social. 

No RE 407.688-8, da relatoria do ministro CEZAR PELUSO, que trata da pe
nhorabi lidade de bem de fam ília pert encente ao fiador o STF assentou ll\le: "Nem 
parece, por fim , curial invocar-se de ofício o princípio isonômico, assim porquc se 
palelllcia diversidadc de situações fact ua is c dc vocações normat ivas- a ex propria
bilidadc do bem do fiado r tendc, posto que por via oblíqua , também a proteger o 
di reito socia l de moradia , protegendo di reito inerente à condi ção de locador, não 
um qualqucrdireito de crédito-, como porq ue , como bem obsc rvouJos\Ô: EDUARDO 
FARIA, "os direitos sociais não co nfigu ram um dire ito de igualdade, baseado em 
regras dc julgamemo que implicam um tralamento uniforme; são, isto sim , um 
direito das preferências e das desigualdades, Oll seja, um direito discriminatório 
com propósitos compensa lórios." Esta afirmação do Professor da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo é um dos pontos mais destacados por J E
FFERSON CARÚS GUEDES no seu Iguale/mie e Desigualdade, ou seja , considera r ce rlOS 
dircitOs de igualdade como direito a compensações sociais ou torgas pelo Estado a 
cidadãos. É o que o AUTOR de nomina de tnincfpio da compclIsaçdo, juslificado por 
uma l"(I :u10 coml'cllsalória. 

Também no na ADln 3.330 no STF, sob a relatoria do minis tro AYRES BRlna, 
quando se tratava do exame da constilucionalidadeda Lei II .09612005,deslaca no 
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voto do rela tor: "[ ... 1 5. N:'\o há outro moclo de concretizar o valo r constitucional 
da igualdade senão pelo decidido combate aos ratores reais de desigualdade. O 
desvalor da desigualdade a procede r e justifi car li imposiçào do va lor da igua lda
de. A imperiosa luta contra as relações desigualitárias muito raro se dá pela via do 
descenso ou do reba ixamen to puro esimples dos sujeitos ravorecidos. Geralmen te 
se verifica é pela ascensão das pessoas até então sob a hegemonia de outras. Que 
para tal viagem de vertica lidade s.'i.o compensadas com esse ou aquele rator desu
premacia rormal. Não é toda superioridade juridicamente conrerida que implica 
negação ao princípio da igualdade. C.') O Prouni é um programa deações afinnati
vas, que se operacionaliza mediante concessão de bolsas a alunos de baixa renda e 
d imin uto grau de palrimonilização. Mas um programa concebido para operar por 
ato de adesão ou pan icipação absolutamente voluntária, incompatível, portanto, 
com qualquer ideia de vi nculação forçada . Inex istência de violação aos pri ncípios 
constitucionais daaulonomia universitária (art. 207) eda livre iniciativa (art. 170)." 

Todas essas decisões po ntuam a pesquisa fe ita por J EFFERSON CARUS GUEDES 
revelando qu e nosso colidiano tem sido desafiado a da r soluçãO a connitOS, ultra
passando com o esforço interpretalivo os limiles rígidos da lei . 

4. Dois au tores citados ao longo do trabal ho j ust ificam esse labor igua lizador 
que deve ser cumprido pe la Jurisprudência: NEIL MACCORMICK que utiliza o argu
mento da coerência normativa , ident ifi cada com a uti lidade das leis e com a vedaçào 
à ralta de sentido, "em vi nudedeserem racionalmente relacionadas como um con
junto instrumenwl ou intrinsecamente vo ltado para alguns dos valores comuns." 
(MACCORMICK, Nei l. Relórica c ESlado de Dirciw: uma Icoda da CIf:gwncnwçlio 
j UFfdica, p. 252); e SERGIO ClUARLONI quando observa que nos encontramos diante 
da vio lação da paridade de tratamento aos c idadãos quando a dee is.lo se prende à 
est reiteza do texto legal, sem atender ao caso concreto, aplicando a lei de modo não 
uni forme ou às vezes até de modo contrad itório. (CHIAR LONI, Sergio. Funzione 
nomofilattica e vaiare deI precedente, DireiloJurisprudellcial , p. 227). 

5. Por essas razões reconheço no livro queJEFFERSON CARús GuEDES oferece aos 
leilOres brasil eiros o va lor das obras que são rderidascomo rundamento eamparo 
às decisões mais avançadas . 

Desde os primei ros capítulos que arrolam os clássicos conceitos históricos 
da Antigu idade, Idade Media e Idade Moderna até chega r às gra ndes revoluções e 
à Idade Moderna , nascedou ro das concepções igualitárias mais arei tas aos nossos 
dias, a obra oferece certa erud içào incomum nas nossas monografias tradicionais. 
Depois o autor se prende a indicara situação atual da igualdade naS normas interna
cionais- os tratados e convenções- para após isso descrever pormenorizadamente 
o que se contém sobre o tema na Constitu ição de 1988. 

Mas a parte mais robusla da obra está na descrição das dimcl1sões COl1ceillUlis 
do pril1dpio da igualdade e nas dimensões collcei!u(lis do pdllcípio da dcsigu(,ldade. 
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Nestcs dois cupilu los está o cerne da pesquisa e lOdo o seu enfoque teó rico que se 
relaciona:'l prática jurídica, seja judicial ou administrativa. 

O tópico final, ta mbém raro nas nossas monografias, traz umasériede renexos 
práticos sobre a eficácia da igualdade, ao desc rever quem são os destinatários das 
regras de igualação e quais são os inSlrumenlOs processuais pa ra fazer va ler um e 
outro princípio. 

Eis entre nós, por tudo que foi di to, um li vro sobre igua ldade e desigualdade 
que é completamente diferente dos demais e que rep resenta, sem dúvida , uma 
primorosa cont ri buição para a lite ratura jurídica nac ional . 

Brasília-DF, Dezembro de 20 13. 

A NTONIO CARLOS FERREIRA 
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