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A doutrina liberal do Direito Civil define a propriedade como um direito
subjetivo. Vale dizer, um poder do proprietário de fazer valer a sua vontade, com
respeito a determinado objeto, acima das vontades de todos os outros membros do
corpo social. Trata-se, segundo Leon Duguit - um dos principais expoentes do
pensamento realista francês, no princípio do século - de uma metafísica contrapo
sição de vontades, em que uma delas se mostra superior às outras.

No ãmbito do individualismo que marcou o Estado liberal, ademais, esse
poder deveria ser total e absoluto, envolvendo tanto a faculdade de empregar a
coisa em uma atividade produtiva qualquer, como também a de deixá-la inerte, ou
dela dispor, ou até mesmo destruí-la.

Nem mesmo o mais radical defensor do liberalismo há de atrever-se, hoje, à
defesa de um conceito de tal forma ilimitado. Ao contrário, a doutrina atual acen
tua, no caminhar da instituição jurídica da propriedade, uma evolução da condição
de direito subjetivo à de função social, ponto de vista abrigado inclusive no texto
constitucional - tanto no brasileiro quanto em vários outros em vigor, na atualida
de.

o que significa essa transfonnação? Nas palavras de Duguit, que "todo
indivíduo tiene la obligación de cumplir en la sociedad una cierta función en razón
directa deI lugar que en eUa ocupa. Abora bien, el poseedor de la riqueza, por lo
mismo que posee la riqueza, puede realizar un cierto trabajo que sólo él puede
realizar. Sólo él puede aumentar la riqueza general haciendo valer el capital que
posee. Está, pues, obligado socialmente a realizar esta tarea, y no será protegido
socialmente más que si la cumpIe y en la medida que la cumpla. La propriedad no
es, pues, eI derecho subjetivo dei proprietário; es la función social deI tenedor de la
riqueza"l .

Nessa ordem de idéias, prossegue o eminente civilista, a proteção do Esta-

1 DUGUIT, Leon, Las Transformaciones deI Derecho (Público y Privado). Editorial
ta, Buenos Aires, 1975, p. 240.



do, ou mais especificamente do ordenamento jurídico, não se deve dirigir direta
mente à instituição da propriedade em si, mas sim à garantiaae que o detentor da
riqueza encontre condições de cumprir sua função, ou seja, de exercer aquele tr~

balho para o qual foi destinado, na ordem social a que pertence.
Note-se que essa concepção é perfeitamente condizente com as ideologias

dominantes na atualidade - tanto o capitalismo quanto o modelo liberal - pelo que
não se pode acusá-la de uma eventual assincronia com a realidade,

No que respeita à violação daquilo que ainda se convenciona chamar "di
reito de propriedade" pelos flagelados da seca no Nordeste, quando praticam sa
ques de mantimentos, cumpre observar o seguinte:

A maioria das tentativas de justificar esse procedimento encaminha-se para
as searas do Direito Penal, ora explorando a exclusão da culpabilidade - pelo cha
mado erro de proibição, ou por uma evidente inexigibilidade de conduta diversa-,
ora atacando a própria ilicitude, com o enquadramento do fato no chamado "estado
de necessidade".

Traduzindo o hermetismo da linguagem jurídica, tem-se que, na exclusão
da culpabilidade, afirma o Direito a existência do crime, que no entanto considera
não culpável e, portanto, isento de pena. No erro de proibição, por exemplo, o
agente pensa erroneamente que sua conduta é permitida, como no caso dos autores
dos saques que, por estarem famintos, entendem'se autorizados pela Lei Penal a
apropriar-se de alimentos.

Já a aplicação da excludente de ilicitnde do "estado de necessidade" encon
tra maiores dificuldades. Segundo o entendimento mais aceito no direito pátrio, a
sua configuração depende de pressupostos tais como: que o dano causado tenha
por objetivo a preservação de um bem jurídico, próprio ou de terceiro, que esteja
em perigo atual ou iminente; que esse perigo não se possa imputar a um ato do
próprio agente; que tal preservação não seja realizável de outra maneira; e, final
mente, o que é óbvio, que o valor jurídico do bem eventualmente destruído seja
inferior ao do que se pretende defender.

Tendo em conta que, para a qnalificação de determinado ato como crime, se
requer a materialização do fato típico e antijurídico, vale dizer: a configuração de um
comportamento expressamente previsto na lei penal - fato típico - e que tal compor
tamento seja também considerado antijurídico - contrário ao Direito -, os que vislum
bram a possibilidade de atribuir aos saques famélicos no Nordeste a defesa do "esta
do de necessidade", precisariam mostrar a ocorrência daqueles pressupostos já enu
merados. A eventual violação da propriedade, nesses casos, até se poderia ajustar ao
tipo penal do furto ou do roubo, conforme as circunstâncias específicas de cada epi
sódio, mas não configuraria crime, em face da excludente de antijuridicidade do
"estado de necessidade". Seria fato típico, mas não antijurídico.



Essas são formas de analisar a questão do ponto de vista estritamente penal.

Formas qne, mal ou bem, podem cumprir o mister de evitâr o enquadramento cri
minal dos flagelados da seca, resgatando-os dos tentáculos do Estado, em sua pre
tensão punitiva. Será isso suficiente, no entanto? Será essa a única resposta'com
que pretendemos, como sociedade, enfrentar os desafios da seca: evitar a punição
daqueles que se desesperaram?

Apesar de não alcançados pelo Direito Penal, permaneceriam, ainda assim,

além do problema da seca em si, o da exclusão de suas vítimas, de sua marginaliza
ção - ainda consideradas autoras de atos reprováveis, mesmo que de um ponto de
vista estritamente moral, atos somente admitidos na ordem jurídica por exceção.

Os desvalidos que, diante da falta de perspectivas, do desemprego, da de

sesperança, da opnlência obscena que as elites contrapõem à sna miséria, tangidos
pela fome, invadem estabelecimentos em busca de alimentos para si e para os seus,
com seus atos estariam, sob esse ponto de vista, mais uma vez se colocando à
margem da ordem legal, fora da sociedade, ainda desta feita em desvantagem.

Surge, contudo, a possibilidade de se lhes atribnir um outro papel, na ordem
social brasileira deste final de século.

Quando atuam dessa forma: buscando, pelas vias de fato, com que alimen

tar-se, pode-se considerar estejam eles, na verdade, nada mais do qne cnmprindo
seus deveres, enquanto realizam também a função social daquela mesma proprie

dade que pretensamente violam.
Cumprem seus deveres de seres humanos - sobreviver -, de pais prover o

sustento dos filhos - e também de cidadãos - no aspecto político da luta pelo Direi
to, entendido como a materialização daquele sentimento íntimo de justiça que ca

racteriza o ser racional, na visão de Ihering" .
Ao tomarem posse dos mantimentos, ao se alimentarem com os víveres

saqueados, as vítimas da seca nada mais fazem do que empregá-los de maneira que

cumpram efetivamente a sua função social, eis que é essa função exatamente a de
sustentar o Homem - e nesse passo não pode haver interesse do Estado em puni
las.

Para evitar, porém, tenha-se este texto na conta dos sofismas mais impruden
tes, vale reforçar, neste ponto, o caráter estritamente teórico da análise que ora se faz, "

de forma que se torne possível excluir os casos concretos de violência contra pessoas
ou de destruição de bens, e concentrara foco sobre a qnestão do direito de proprieda
de em si. Essa nova concepção que se propõe, ademais, não está apta a justificar

todos os saques. Qnando muito, apenas aqueles em que o proprietário do bem saqne
ado não o esteja empregando adeqnadamente, no cumprimento de sua função social

1 IHERING, Rudolf von. A Luta Pelo Direito. 16~ ed. Forense, Rio de Janeiro, 1996.



E como qualificar os outros, então? Como entender a situação daqueles
que, a despeito de estarem, com seus estabelecimentos comefciais, preenchendo a
sua função social, vêem-se esbulhados?

A questão se remete, em tais casos, não à justificação dos saques, mas a
uma mudança de paradigmas políticos, à socialização das perdas com a seca, ao
aumento do circulo dos atiugidos, para que reúna, além do flagelado, também o
proprietário injustamente usurpado e toda a sociedade, direta e indiretamente atin
gida.

O flagelado que se apossou dos mantimentos, de uma forma ou de outra
deu-lhes destiuo compatível com sua função social, garantindo seus direitos fun~

damentais à vida, à saúde e à dignidade. Mas o fez em detrimento do direito do
proprietário original. Não o direito subjetivo da propriedade, mas o direito de cum
prir, com o seu comércio, a função social que a sociedade lhe atribui. Trata-se de
situação também incompatível com a ordem jurídica - e esse é um dos motivos por
que os saques não se apresentam como solução para o problema da fome no Nor
deste.

Em que diferem os pontos de vista tradicional e o que ora se propõe, então?
Para além de uma justificação de todos os casos em que a propriedade privada não
esteja preenchendo em plenitude a sua função na sociedade, também no fato de
extirpar-se, neste último, o elemento de marginalização dos flagelados. O ganho
proporcionado com essa mudança de paradigmas não é a legitimação dos saques
em si. Não se prega a anarquia ou o caos, mas uma forma de se retirar de sobre as
principais vítimas ao menos uma parcela do ônus de sua carga - que é areprovação
social de seu comportamento. Se antes, além dos males da fome, da carência, da
espoliação, suportavam eles também o peso da marginalização, a balda da crimi
nalidade, pela nova ótica, coletivizam-se os danos.

Outra virtude dessa nova ordem de idéias é o favorecimento de uma espécie
de "socialização das culpas", pela qual a condenação e a reprovação da sociedade
não mais recaem sobre os famintos, somente, mas se atribuem à sociedade inteira.
Todos nós, que nã.o c<;mseguimos ainda estabelecer as condições técnicas, ecqnô
micas e políticas - já por demais conhecidas e identificadas, aliás - para a supera
ção desse problema que se arrasta há tantos séculos, somos na mesma medida por
ele responsáveis.

Já se afirmou, com muita propriedade, que a seca nordestina não é tanto um
problema climático quanto é político. Por essa visão, a responsabilidade pelos males
que acarreta deve mesmo recair sobre todos nós: todos somos os derrotados, o
fracasso se deve distribuir igualitariamente.

As soluções para b fenômeno físico, é óbvio, dependem de outras medidas,
mais políticas e econômicas do que jurídicas. As medidas jurídicas mais eficazes



para o caso, aliás, dirigem-se preferencialmente contra crimes de natureza bem
diversa, crimes elencados sob o título de "políticos" ou "de responsabilidade".

O simples fato de se aualisar o mal de um ponto de vista mais col<;tivo,
entretauto, vislumbrando-se, inclusive, fundamentos - mesmo que ainda bastante
incipientes - de uma possível responsabilização civil do Estado, já configura um
passo mais concreto em direção a soluções verdadeiras do que a mera repetição de

discursos vazios de conteúdo e de sinceridade.
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