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Apresentação

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

O CAXIF apoia o desenvolvimento da pesquisa enquanto componente fundamental
do tripé universitário – ao lado do ensino e da extensão – por reconhecer nessa atividade
um canal de ampliação dos horizontes científicos do conteúdo programático do Curso,

O Centro Acadêmico XI de Fevereiro tem a honra de publicar os Anais do XI

promovendo a oportunidade de ultrapassar os limites estritos da sala de aula. É por meio

Congresso Direito UFSC. O evento ocorreu entre os dias 26 e 29 de abril de 2016 no Centro

da pesquisa que os acadêmicos abandonam uma postura passiva de aprendizado para

de Cultura e Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina e contou com a

assumirem seu papel de protagonistas na construção de novos conhecimentos. Ao

participação de distintos professores da Universidade Federal de Santa Catarina, bem

produzir uma Mostra de Pesquisa, este sempre foi nosso objetivo: fazer com que os

como de palestrantes de outras instituições, que se reuniram para discutir questões

acadêmicos tivessem um espaço para expor, discutir e aprimorar suas ideias.

relevantes e controversas a respeito do curso e do ensino de Direito, além de diversos
assuntos que tangenciam a formação dos juristas.

A Comissão Organizadora do XI Congresso Direito UFSC agradece, primeiramente,
a todos os palestrantes, patrocinadores e apoiadores que se dispuseram a participar do

O Congresso Direito UFSC é um evento organizado anualmente pelo CAXIF e

evento, contribuindo para a construção de um espaço de debates de alta qualidade e

exclusivamente por estudantes do curso, com tradição já consolidada na faculdade de

relevância para os participantes. Agradece, também, à Universidade Federal de Santa

Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Com o esforço dos acadêmicos

Catarina e sua Pró-Reitoria de Extensão, ao Centro de Ciências Jurídicas e a todas as

envolvidos na organização e a colaboração dos palestrantes que se mobilizaram para

entidades parceiras que apoiaram a realização do XI Congresso Direito UFSC,

concretizar a programação, o evento chegou a sua décima primeira edição cumprindo um

possibilitando o seu alcance e qualidade.

dos princípios básicos do Centro Acadêmico: “O aperfeiçoamento das atividades

acadêmicas do Curso, (...) e sua integração com todos os setores da comunidade”.

Por fim, merecem igual agradecimento todos os acadêmicos que contribuíram
para a excelência do encontro: aos que voluntariamente se dispuseram a organizar o

O objetivo do evento foi promover um espaço de debate e reflexão, buscando

evento, aos que suscitaram discussões e reflexões ao longo das palestras, e, especialmente,

oferecer uma formação complementar aos estudantes, trazendo à discussão assuntos que

aos que elevaram a qualidade acadêmica do encontro ao apresentarem seus trabalhos na

não são habitualmente abordados ou aprofundados em sala de aula. Com esse propósito,

Mostra de Pesquisa.

foram trazidos temas como o direito à identidade de gênero, sistema prisional, panoramas
do trabalho escravo no século XXI, os desafios iniciais das Carreiras Jurídicas, dentre
outras problemáticas que permeiam o estudo e o exercício do Direito.
O conteúdo da presente publicação é resultado de trabalhos apresentados na

Espera-se, com o evento e com esta publicação, que se possa contribuir para o
interesse em temas relevantes para o estudo do Direito e também para o despertar de
reflexões críticas. Almejamos, ainda, a ampliação deste espaço, de modo a naturalizar em
cada estudante o interesse pela produção jurídica científica.

Mostra de Pesquisa do XI Congresso Direito UFSC, que aconteceu nas tardes dos dias 27 e
28 de abril de 2016, e teve a participação de acadêmicos e juristas oriundos de distintas
instituições e regiões do país, efetivando um interessante espaço de diálogo e de troca de
conhecimentos.
A Comissão Organizadora buscou, no arranjo desse espaço de promoção de
pesquisas, incentivar a pesquisa científica na área jurídica e possibilitar discussões tanto
entre os pesquisadores, quanto destes com os demais alunos espectadores.

Florianópolis, Março de 2017
Comissão Organizadora
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Programação do evento
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18h30m – Responsabilidade Civil no Direito de Família
Me. Rolf Hanssen Madaleno

Dia 26.04.2016 – Terça-feira

Advogado e professor da PUC-RS
Dr. Sérgio Cavalieri Filho

18h30m – Abertura - O que podemos esperar do novo Código de Processo Civil?

Procurador-Geral do TCE-RJ e professor da EMERJ

Dra. Teresa Celina de Arruda Alvim Wambier
Advogada e professora da PUC-SP

20h20m - A conformidade constitucional e convencional do processo penal
Dr. Aury Lopes Jr.

Dia 27.04.2016 – Quarta-feira

Advogado e professor da PUC-RS

08h30m – A carga tributária no Brasil e sua relação com a teoria da tributação

Dia 28.04.2016 – Quinta-feira

Dr. Roberto Quiroga Mosquera
Advogado e professor da USP

08h30m – A Lava-Jato e o Direito Administrativo

Dra. Mizabel de Abreu Machado

Dr. Carlos Ari Sundfeld

Advogada, professora da UFMG e ex-procuradora-geral de Minas Gerais

Advogado e professor da FGV Direito SP

10h30m – O punitivismo da globalização neoliberal

10h30m – A atualização do CDC e o fenômeno do superendividamento dos

Dr. Juarez Cirino dos Santos

consumidores

Advogado, professor da PUC-PR e professor aposentado da UFPR.

Dra. Cláudia Lima Marques
Professora da UFRGS

14h – Mostra de pesquisa

Dra. Rosângela Lunardelli Cavallazzi

Salas anexas

Professora da UFRJ

14h - A responsabilidade civil ambiental das instituições inanceiras

14h – Mostra de pesquisa

Dr. Rômulo Silveira da Rocha Sampaio

Salas anexas

Advogado e professor da FGV Direito Rio
14h - Tráfico de Migrantes no século XXI: uma questão de direitos humanos
16h - Igualdade no direito e no processo do trabalho

Ma. Michelle Gueraldi

Dr. Flávio da Costa Higa

Advogada

Juiz Trabalhista e professor da Escola Judicial do TRT
Ma. Manoella Rossi Keunecke
Advogada
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16h - Controle de constitucionalidade concentrado no Brasil: a reforma que falta

14h - Combate à Corrupção no Brasil e a Controladoria Geral da União (CGU): uma

Dr. Elival da Silva Ramos

Agência Anticorrupção?

Procurador-geral de São Paulo e professor da USP

Dr. Gustavo Justino de Oliveira

Dr. João dos Passos Martins Neto

Advogado e professor da USP

Procurador-geral de Santa Catarina e professor da UFSC

Dr. Joel de Menezes Niebuhr
Advogado e professor da Escola do MPSC

18h30m – Jusnaturalismo e idealismo na modernidade
Dra. Aurora Tomazini de Carvalho

14h30m - Workshop Sociedade de Debates UFSC

Advogada e professora da UEL

Salas anexas

Dra. Elza Antonia Pereira Cunha Boiteux
Professora da USP

16h - Direito do Comércio Internacional: o que eu tenho a ver com isso?

Dr. Miroslav Milovic

Me. Guilherme Lopes Leivas Leite

Professor da UnB

Diplomata e professor do Instituto Rio Branco
Dra. Maristela Basso

20h20m - Problemas e perspectivas do NCPC

Advogada e professora da USP

Dr. Araken de Assis
Advogado e desembargador aposentado do TJRS

18h30m – Encerramento - Lavagem de dinheiro
Dr. Pierpaolo Cruz Bottini

Dia 29.04.2016 – Sexta-feira
08h30m – Panorama Atual da Propriedade Intelectual
Dr. Newton Silveira
Advogado e professor da USP
10h – A modernização dos escritórios de advocacia
Ricardo Santos
Diretor de negócios e serviços da Softplan
10h30m – Direito civil contemporâneo
Me. Carlos Roberto Gonçalves
Desembargador aposentado do TJSP

Advogado e professor da USP
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(IN)EXISTÊNCIA DO ESTADO PALESTINO: ESTUDO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA DA PALESTINA SOB A ÓTICA DO DIREITO
INTERNACIONAL(IN)EXISTENCE OF PALESTINIAN STATE: STUDY OF
THE LEGAL PERSONALITY OF PALESTINE FROM THE PERSPECTIVE OF
INTERNATIONAL LAW
Manoela Silvestre Fernandes*
Palavras-chave: Palestina; Estado; reconhecimento; personalidade jurídica; Direito
Internacional.
Resumo: O presente artigo tem como objetivo geral analisar, do ponto de vista do Direito

Trabalhos apresentados
na Mostra de Pesquisa

Internacional, o enquadramento da personalidade jurídica da Palestina atual como um
Estado, com a realização de todos os requisitos para tal reconhecimento. Para tanto foi
utilizado o método dedutivo de abordagem e o método bibliográfico-documental de
procedimento. A pesquisa foi, quanto ao nível de profundidade, do tipo exploratória e,
quanto ao tipo de abordagem, qualitativa.
Keywords: Palestine; Statehood; recognition; legal personality; International Law.
Abstract: This research has as general objective to analyse, under the International Law
rules, Palestine's recognition as State. During this research, it was used the deductive
approach, with a bibliographical-documental procedure. This research can also be
qualified as exploratory and qualitative.

1. Introdução

O presente artigo, pretendendo uma abordagem inserida no contexto do Direito
Internacional Público, tem por tema uma análise da personalidade jurídica da Palestina
atual e seu possível reconhecimento como Estado.
* Advogada em Santa Catarina. Graduada em Direito e em Relações Internacionais pela UNISUL
(Universidade do Sul de Santa Catarina). Pós-Graduanda em Direito Civil e Empresarial pela Faculdade de
Direito Damásio de Jesus. Acadêmica da Escola do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. E-mail:
silvestre.manoela@gmail.com. Telefone para contato: (48) 9627-5511. Plataforma Lattes:
http://lattes.cnpq.br/2255282109629074
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A organização da sociedade internacional pressupõe o estabelecimento de uma

Devido a sua localização - uma passagem estratégica entre a África e a Ásia - a

comunidade composta por entes (ou pessoas) aos quais se destinam inúmeros direitos e

Palestina possui uma grande importância na geopolítica internacional, tendo sido palco

deveres. Surge, assim, a noção de sujeitos de Direito Internacional, isto é, aqueles "[...] cuja

de disputas entre povos e impérios desde os tempos remotos. Conforme Rezende (2012),

conduta é regulada pelo Direito Internacional Público e em relação aos quais quaisquer

seu maior domínio, todavia, ocorreu pelo Império Turco-Otomano, entre o 1517 e 1914,

concessões de direitos e imposições de obrigações são por ele determinados."

quando foi finalmente conquistada pelos países Aliados da Primeira Guerra Mundial.

(MAZZUOLI, 2010, p. 367).

Com o fim da Guerra e a consequente extinção e partilha do Império Otomano, a

O reconhecimento de certo ente como sujeito internacional possui, portanto, duas

Palestina transformou-se em mandato britânico a partir de 1922 1 . Hoje povoada

conotações: uma passiva - a quem tal Direito é destinado - e outra ativa - que representa

maioritariamente por árabes, o território palestino também é considerado o berço do

a capacidade de atuação no plano internacional.

povo judeu, do qual uma fração sempre o habitou apesar da diáspora. No final do século

Tal capacidade se traduz na personalidade jurídica de cada sujeito internacional,

XIX, o movimento sionista2 fixa como objetivo a criação de um Estado judeu na Palestina,

isto é, a aptidão para a titularidade de direitos e obrigações na comunidade internacional.

o que resulta na proclamação do Estado de Israel em 1948 - consequência da rejeição

Na formação da sociedade global, o primeiro ente a ter uma personalidade jurídica

pelos Árabes do plano de partilha da Palestina em dois Estados, adotado no ano anterior

reconhecida pelo Direito Internacional foi o Estado, considerado o único ator capaz de

pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (Resolução 181/47) (DIHN;

agir na esfera global até o início do século XX. Este conceito foi abandonado após a

DAILLIER; PELLET, 2003).

Primeira Guerra Mundial, época em que começaram a surgir as primeiras Organizações
Internacionais e outras coletividades não-estatais (ACCIOLY; CASELLA; SILVA, 2009).

A vitória israelita no conflito armado que se seguiu, impediu a criação de um
Estado palestino árabe. Os territórios antes considerados palestinos foram anexados aos

O tema do reconhecimento da personalidade jurídica de determinado ente é

países vizinhos: a Transjordânia (transformada em Jordânia em 1951), anexa o que resta

objeto de polêmica entre os doutrinadores e juristas do Direito Internacional Público. A

do território na Cisjordânia, e o Egito passa administrar da região de Gaza (DIHN;

relevância do reconhecimento é claramente percebida na ação dos novos Estados, que

DAILLIER; PELLET, 2003).

desejam obter ampla participação na sociedade internacional (AMARAL JR., 2012).

Em 1964, é criada a Organização de Libertação da Palestina (OLP), reconhecida

No seio desta indefinição está a discussão acerca do reconhecimento da

pela doutrina 3 como um movimento de libertação nacional. Posteriormente, a OLP foi

personalidade jurídica da Palestina, uma intriga que permanece há décadas sem um

aprovada como representante do povo palestino pelas Nações Unidas, sendo convidada a

resultado definitivo. Apesar de ter um status de Estado pleno reconhecido por diversos

participar das sessões da Assembleia Geral e nas discussões do Conselho de Segurança

países (incluindo o Brasil), grande parte da doutrina e das Organizações Internacionais

sobre a Palestina (Resolução 3237 - XXIX) (UNITED NATIONS, 1974).

continuam a enquadrá-la como um Estado precário, uma coletividade não-estatal, ou até

No ano de 1988, a proclamação do Estado árabe da Palestina pelo Conselho

mesmo como um movimento de libertação nacional (DINH; DAILLIER; PELLET, 2003;

Nacional da OLP resultou em difíceis problemas jurídicos e doutrinários, no sentido do

MAZZUOLI, 2010).
A Palestina (do grego "Philistia"), é nome do espaço geográfico localizado entre
Mediterrâneo, na porção oeste, o rio Jordão e o Mar Morto ao leste; fazendo fronteira com
o Líbano e com a península de Sinai, ao norte e ao sul respectivamente. O nome é uma
referência aos Filisteus, povo de provável origem creto-miceniana que ali se estabeleceu
por volta do século XII a.C (RODRIGUES, 2010).

Desde dezembro de 1917 a Palestina já estava sob a administração inglesa de facto, na forma de um
governo militar até julho de 1920, e posteriormente sob administração de um Alto Comissário Civil. Em
março de 1921, a responsabilidade ministerial pela Palestina foi oficialmente reconhecida como
pertencente ao Reino Unido, sendo este seu mandatário confirmado através do Conselho da Liga das Nações
(GATTAZ, 2003).
2 "O sionismo político é uma ideologia nacionalista-colonialista, surgida na Europa oriental no final do
século XIX, em decorrência da emancipação dos judeus e ameaça da perda de sua identidade cultural e
religiosa. [...]. O sionismo previa a colonização judaica da Palestina, com a consequente remoção da
população árabe nativa - os palestinos - o que veio a originar os conflitos que até hoje se estendem na
região." (GATTAZ, 2003, p. 19).
3 PEREIRA; QUADROS, 1997, p. 321.
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reconhecimento deste como um novo Estado. Segundo Dinh, Daillier e Pellet (2003, p.

Palestina, em face dos parâmetros contidos nas regras do Direito Internacional que

471), as dúvidas questionavam "[...] se podemos creditar esta entidade de uma população,

versam sobre o conceito de Estado.

um território e de um poder político, [pois] as suas fronteiras permanecem

A importância, portanto, decorre da circunstância de a autora procurar uma

indeterminadas, e a efetividade do controlo [sic] das autoridades políticas sobre a

abordagem inovadora a um tema polêmico, buscando suprir uma lacuna na literatura

população palestina contestada".

brasileira, chamando a atenção para a reavaliação necessária de temas clássicos do Direito

No mesmo ano, a Assembleia Geral das Nações Unidas reconheceu o ato desta
proclamação em sua Resolução 43/177, substituindo a "Organização de Libertação
Palestina" pelo termo "Palestina" no seio da Organização, sem, todavia, modificar sua
personalidade jurídica (UNITED NATIONS, 1988a).

e sua aplicação diante de um dos conflitos mais discutidos nas relações internacionais
contemporâneas.
Do ponto de vista acadêmico, justifica-se por permitir um melhor entendimento
sobre questões de soberania e domínio territorial afetos à personalidade jurídica dos

Em 1993, surge a figura da Autoridade Nacional Palestina (ANP), resultado de

Estados - temas do Direito Internacional que possuem tantas particularidades e que, no

anos de negociações entre Estados Unidos, Israel e representantes palestinos da OLP - que

entanto, não apresentam um número significativo de estudos e pesquisas dentro do

permanecia existindo. De acordo com Dinh, Daillier e Pellet (2003, p. 471), após a

ambiente acadêmico brasileiro.

conclusão destes acordos, a Autoridade Palestina reconhecia que não constituía o governo

Esta pesquisa optará por obedecer a um método dedutivo de abordagem. É

de um Estado sob a ótica do Direito Internacional, mas beneficiava-se "[...] de uma

possível classificá-la, quanto ao nível de profundidade ou objetivos, como exploratória,

autonomia interna relativamente ampla do ponto de vista funcional, mas territorialmente

cujo principal objetivo proporcionar maior familiaridade com o objeto de estudo, isto é,

limitada e de uma personalidade jurídica internacional indiscutível, mas incompleta".

uma maior visão acerca de determinado fato, com vistas à elaboração de problemas e

Desde então, no plano global, observa-se que a questão continua a ser discutida
no âmbito de organizações internacionais, com destaque à Organização das Nações
Unidas (ONU), que relembra regularmente nas sessões da Assembleia Geral os direitos do

hipóteses mais precisas (LEONEL; MOTTA, 2007).
A coleta de dados para este projeto obedecerá o método bibliográficodocumental, sendo fundamentada tanto em fontes primárias quanto secundárias.

povo palestino à autodeterminação (Resolução 52/114) e à soberania sobre os recursos
naturais dos territórios ocupados, ainda sem um resultado definitivo (DINH; DAILLIER;

2. A personalidade jurídica da Palestina e seu reconhecimento como Estado: análise

PELLET, 2003).

sob a ótica do Direito Internacional

Em 2012, a discussão acerca da personalidade jurídica da Palestina reacendeu na
mídia, após a aprovação do seu status como "Estado Observador" nas Nações Unidas,

O Estado constitui um fenômeno jurídico, histórico, político e sociológico. De

considerado "uma certidão de nascimento" do Estado Palestino por parte de

acordo com sua definição tradicional, o mesmo requer, em princípio, uma tríade de

representantes palestinos na ONU (BBC, 2014).

pressupostos para ser formado: população permanente, território determinado e

A atual indefinição acerca do enquadramento ou não da personalidade jurídica

governo. Não obstante, a legislação internacional (com destaque à Convenção de

da Palestina como Estado é considerada, por muitos autores, uma das maiores infrações

Montevidéu sobre os Direitos e Deveres dos Estados) exige, ainda, a presença da

aos princípios e normas do Direito Internacional e às regras clássicas da Teoria Geral do

capacidade de estabelecer relações, como elemento caracterizador fundamental da

Estado.

noção de Estado. Para Dinh, Daillier e Pellet (2003, p. 417), a sua acepção ambiciona "[...]
O presente artigo opta por discutir, tão-somente, os aspectos jurídicos que

cercam uma das principais consequências do conflito árabe-israelense, qual seja, a
controvérsia acerca do reconhecimento ou não da personalidade jurídica internacional da

isolar este fenômeno e esta instituição jurídica de outras entidades que desempenham um
papel nas relações internacionais."
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Em resumo, caso seja possível verificar que a Palestina preenche estes requisitos,

constituem uma nação dispensar uma sede, mas o Estado exige a
sedentariedade. Então, população no sentido lato [...] é todo aquele
acervo de pessoas sobre o qual incide a jurisdição do Estado (LIMA,
2011).

ela deverá ser reconhecida como um Estado pleno. Caso contrário, o reconhecimento de
um Estado, sem que este preencha a totalidade dos requisitos elencados pelo Direito
Internacional, é considerado uma afronta às normas deste e uma nulidade do ponto de

Acerca do mesmo tema, Hans Kelsen (apud LIMA, 2011) afirma que:
A população é aquele elemento do Estado que se caracteriza por ser,
simplesmente, a esfera pessoal de validez da ordem jurídica nacional. A
ordem jurídica nacional incide sobre uma comunidade sediada num
determinado território. Dizemos então que população tem um conceito
muito mais lato do que povo e eleitorado. População compreende toda a
massa dos indivíduos, a massa humana, que está sediada num certo
território.

vista jurídico-legal. Como Kelsen (apud BECKER, 20--?, tradução nossa) afirma 4 : "um
Estado viola o Direito Internacional e, por conseguinte, o direito dos demais Estados, se
reconhece um terceiro como Estado sem que este preencha todos os requisitos elencados
pelo Direito Internacional".
De forma similar, Lauterpacth (apud BECKER, 20--?, tradução nossa) registra5
que: "[reconhecer aquele não é Estado] é errado, porque constitui um abuso do poder de
reconhecer. Reconhece-se como um Estado independente o que não é, pela lei,
independente e, portanto, não preenche as condições essenciais de um Estado".
Com o intuito de tornar a presente análise mais didática, abordar-se-á os
pressupostos constitutivos dos Estados de forma separada, estudando a aplicação e
concretização destes na Palestina, objetivando descobrir a possibilidade de
reconhecimento de sua personalidade jurídica como Estado.
a) População permanente: dos elementos essenciais do conceito de Estado, a
população permanente destaca-se como o pressuposto basilar e originário, eis que trata
do elemento humano do Estado, sem o qual sequer pode existir a concepção primária de
Nação a permitir, em última análise, a percepção da organização político-jurídica que
traduz a transformação daquela entidade em um Estado (FRIEDE, 2014).
Segundo Lima (2011), trata-se de um conceito demográfico, eis que não toma por
consideração a distinção entre nacionais e estrangeiros. É o somatório de todas as pessoas
que estabelecem-se em determinado território, em um determinado espaço de tempo. De
acordo com o autor, as nações podem dispensar a sedentariedade, mas não há como
reconhecer Estados nômades:
O Estado, quando chega àquele grau de institucionalização, forçosamente
exige uma sede, porque sem uma sede permanente é impossível que
aqueles elementos se reúnam para constituir uma entidade. Pode uma
nação ser nômade, podem aqueles elementos imponderáveis que
Redação Original: "A state violates international law and thus infringes upon the rights of other states, if
it recognizes as a state a community which does not fulfill the requirements of international law." (KELSEN
apud BECKER, 20--?, tradução nossa).
5 Redação Original: "[...] is wrong, because it constitutes an abuse of the power of recognition. It
acknowledges as an independent state a community which is not, in law, independent and which does not
therefore fulfill the essential conditions of statehood". (LAUTERPACTH apud BECKER, 20--?, tradução
nossa).
4

É possível observar um intenso aumento nos dados quantitativos populacionais
do território palestino. Em 1948, a população palestina mundial era estimada em 1,37
milhões, enquanto em 2016, este número passou para 11,6 milhões, um crescimento de
mais de oito vezes nos últimos 68 anos. De acordo com as estatísticas apontadas pelo
Escritório Central Palestino de Estatísticas (Palestinian Central Bureau of Statistics), o
número de palestinos residentes nos territórios palestinos em 2016 é de 4,7 milhões: 2,9
milhões na Cisjordânia e 1,8 milhões na Faixa de Gaza. Estima-se, ainda, um total de 400
mil palestinos domiciliados em Jerusalém (PALESTINIAN CENTRAL BUREAU OF
STATISTICS, 2016).
Todavia, cumpre registrar a própria divergência acerca do conceito de
"palestinos", eis que inexiste uma nacionalidade palestina do ponto de vista jurídico-legal.
Dizer que determinado indivíduo possui uma nacionalidade, significa que ele tem "a
qualidade de membro de um Estado." (MARINHO apud MELLO, 2004, p. 992).
Como registrado por Jardim (2000), a definição da nacionalidade palestina pela
ANP, "[...] tenta repor os termos de uma ocupação territorial antes do Estado de Israel, a
partir de critérios que combinam a ascendência e o pertencimento ao território". Assim,
consideram-se palestinos todos os que viviam na Palestina antes de 1947, independente
de sua religião e etnia. Reconhecem-se, ainda, como palestinos, todos os que tem
ascendência paterna, vivendo no êxodo ou não, adotando-se, portanto, o uso do jus
sanguinis, para evitar o surgimento de apátridas. Na prática, observa-se que os que
habitam o território palestino, apesar de identificarem-se como palestinos, possuem
documentos de cidadania egípcia, turca ou jordanense.
De acordo com De Cicco e Gonzaga (2012, p. 50), só pelo fato de não ser
constatada a existência de uma nacionalidade (sob a ótica legal) palestina, não há o que
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Conforme registrado previamente, a noção de território estatal não compreende
apenas seu domínio terrestre, mas também o espaço aéreo, marítimo e fluvial que se

reconhecimento deste Estado será imperfeito.
Todavia, apesar de não haver uma nacionalidade palestina, diversas Resoluções

encontram dentro das fronteiras. Isto é, o território estatal é uno. (MELLO, 2004).

da ONU - com destaque às Resoluções 3236 (1974), 3376 (1975) e 32/40 (1977) da AGNU

Apesar de claramente afirmado no artigo 1o da Convenção de Montevidéu sobre

- reconhecem os palestinos como povo e, por consequência, deixam claro seu direito

os Direitos e Deveres dos Estados, torna-se importante trazer o entendimento doutrinário

basilar à autodeterminação. (UNITED NATIONS, 1989).

de que a exigência de um território determinado não deve ser entendido em sentido

Apesar de demonstrado o fato de haver uma população que habita o território

absoluto. Conforme Guerra (2002, p. 127), o uso do "[...] adjetivo determinado não

palestino com ânimo definitivo, é pacífico na doutrina do Direito Internacional o

significa que o território deve estar perfeitamente delimitado". Esta é uma posição

entendimento de que o fato de estabelecer-se de forma permanente em um território não

compartilhada por Mazzuoli (2010), Accioly, Casella e Silva (2009), Dinh, Daillier e Pellet

basta para preencher este requisito.

(2003) e Mello (2004).

Segundo Browlie (1966 apud CATTAN, [198-?]), um Estado pleno exerce certa

A parte majoritária dos países que reconheceram a existência do Estado

forma de soberania em seu povo, compreendida como o Imperium. Este, pode ser

Palestino, o fizeram sob a fronteira de 1967, após o fim da Guerra dos Seis Dias.

entendido como a capacidade de exercer jurisdição (soberania abstrata) sobre as pessoas

Entretanto, na Declaração de Independência de 1988, os líderes palestinos proclamaram

que se encontram dentro do território deste Estado. Este exercício de jurisdição (ou de

a criação independente do Estado Palestino, sem definir suas fronteiras (meramente

império)

habitam

afirmando que Jerusalém seria sua capital). Em discurso perante as Nações Unidas no ano

permanentemente no território do Estado ao conjunto de leis expedidas e aplicadas pelos

é

caracterizado

pela

subordinação

dos

indivíduos

que

seguinte, os representantes palestinos registraram que os territórios adquiridos por

poderes deste Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário).

Israel (em 1969) foram invadidos e ocupados à força, sendo sua anexação por Israel uma

No caso palestino, percebe-se que esta soberania não é aplicada pela Palestina

violação das normas do Direito Internacional. (BBC, 2014).

(entendida aqui como a OLP/ANP). É inegável o fato de que este poder de jurisdição

Os Acordos de Oslo de 1993, dividiram o controle do território palestino em três

encontra-se nas mãos de Israel, que permite a participação da ANP em certos assuntos,

partes (Áreas A, B e C), cujos limites fronteiriços possuíam uma duração prevista de cinco

mas esta não atua em sua plenitude, eis que ainda permanece subordinada às regras e leis

anos, eis que criadas para funcionar durante um período de transição até o

israelenses. (CATTAN, [198-?]).

estabelecimento do Estado palestino independente. Hoje, entende-se como territórios

Assim sendo, a autora faz jus ao entendimento doutrinário de que o elemento
população permanente não deve ser interpretado de forma literal. Em outras palavras,
tornam-se pressupostos a serem preenchidos: a existência de uma nacionalidade e a
aplicação do poder de jurisdição (Imperium) sob determinado povo, como itens
caracterizadores do Estado. Diante da ausência destas características, não há como
registrar a existência de uma população permanente no caso em tela.
b) Território Determinado: este traduz-se no elemento material do conceito
precípuo de Estado, que se consubstancia na porção geográfica em que este se assenta
com sua população e seus demais elementos.

palestinos aqueles postos à soberania da ANP durante o Acordo de Oslo, sem domínio
explícito de Israel. (CATTAN, [198-?]).
No mapa abaixo, é possível a visualização das principais alterações territoriais da
Palestina ao longo do século XX, bem como sua atual composição:
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As fronteiras visam "[...] dar estabilidade à nação e em consequência, sua
transformação em Estado6". Entretanto, como é possível observar nos mapas acima (além
dos diversos trazidos ao longo do estudo), as delimitações territoriais palestinas na
Cisjordânia são controversas, gerando uma profunda incerteza quanto à consistência do
território estatal que a atual Palestina possui.
Seja analisado em sentido absoluto ou relativo, as fronteiras possuem uma
conotação jurídica extremamente importante. Apesar da corrente doutrinária que
registra a possibilidade do reconhecimento do Estado sem um dos seus elementos
constituintes, entende-se aqui que o território é de inegável concretude. Em outras
palavras, a autora entende que os limites do território estatal, denominadas fronteiras,
são essenciais para que o funcionamento pleno do Estado e a possibilidade deste exercer
sua jurisdição e, assim sendo, defende-se que não há Estado sem território.
Da mesma forma, entende-se que a presunção e a probabilidade de fronteiras não
autorizam a sólida confirmação da existência de um território determinado. No caso em
Figura 1- "Palestinian Loss of Land (1947 to Present)" - Fonte: Institute for Middle East

tela, as provas coletadas e apresentadas não demonstram, de forma segura, a existência

Understanding, 2013a.

de um território delimitado na Palestina atual, principalmente no que tange à área da

Centanni (2015), por sua vez, traz outro mapa, que busca apresentar a atual
organização do território palestino. Neste, além de mostrar diferenças nítidas com o mapa
acima, afirma que a fronteira palestina atual difere da composta pelos Acordos de Oslo,

Cisjordânia. Se reunidos e analisados os mapas, acordos e declarações que abordam as
fronteiras palestinas, percebe-se uma grave divergência entre os mapas criados ao longo
do século XXI e o que demonstra existir na realidade atual.
Friede (2013, p. 6) confirma esta ideia, registrando que:

eis que uma pequena parte encontra-se já oficialmente anexada à Israel.

[...] Estado sem território não é Estado. Para Duguit e Le Fur o território
não é elemento necessário à existência de um Estado, invocam eles o
direito internacional moderno, que tem reconhecido a existência de
Estados sem território, como nos casos do Vaticano, depois da unificação
italiana; do Grão-priorado de Malta, da Abissínia; e de todos os governos
que se refugiaram em Londres, em consequência das invasões do
chamado ‘Eixo Roma-Berlim’. Não passaram tais Estados, porém, de mera
ficção. Não existiram senão em caráter precário, em período de
anormalidade internacional. Deram eles a sua vida às conveniências
momentâneas das potências que reconheceram e ampararam sob os
imperativos do momento histórico. Foram exceções que não infirmam a
regra.

Portanto, apesar do grande número de países que reconhecem o Estado Palestino
como aquele estabelecido pelas fronteiras de 1967, a autora entende que este é um
reconhecimento errôneo, de um território cuja delimitação merece ser vista como nula.
Figura 2 – “The Palestinian Territories" - Fonte: CENTANNI, 2015.

Como registrado previamente neste estudo, os limites estabelecidos no ano de 1967
6

MELLO, 2004, p. 1120.
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ocorreram após o fim da Guerra dos Seis Dias, em que Israel - após invadir e ocupar os

evidência de que existe uma organização política estável e apta a ser reconhecida no plano

territórios antes pertencentes a Síria, Egito e Jordânia - retirou-se, mas alterando

internacional como um Estado.

significantemente as fronteiras anteriormente estabelecidas pelo plano de partilha da

É pacífico no Direito Internacional esta necessidade de um governo eis que, como
pessoa jurídica, os Estados necessitam de órgãos para os representarem e exprimirem sua

ONU.
No Direito Internacional, esta forma de aquisição de território denomina-se

conquista, a qual caracteriza-se pelo ganho da posse, parcial ou total, do território de um

vontade e seu poder, seja interna ou externamente.
De acordo com o registro de Dinh, Daillier e Pellet (2003, p. 426):

Ainda, de acordo com Cattan ([198-?], p. 62), "o princípio vai além do princípio

O Direito Internacional confirma esta necessidade de um governo, sem
chegar ao ponto de ditar aos Estados as modalidades da sua
representação governamental. A noção de governo estatal é, portanto,
entendida num sentido lato, sem relação estrita com as qualificações de
direito interno. [...] Se o Estado dispõe de um governo, é para responder
sua missão fundamental de satisfazer as necessidades da população
submetida à sua autoridade. A ideia de governo está directamente [sic]
relacionada com a concepção funcional do Estado. Ela confere, assim, um
título particular de competências estatais, as relativas à organização e à
defesa dos serviços públicos do Estado, sem as quais ficaria privado dos
instrumentos indispensáveis ao exercício dos seus deveres.

que não admite 'frutos de agressão'. Diz que não haverá frutos territoriais da guerra,

De fato, a figura política com maior controle na Palestina até a década de 90 era a

usando este ultimo termo no seu sentido material de um uso considerável de força

Organização de Libertação Palestina (OLP), criada em 1964, para impor a recuperação

armada". Para o autor, "sua aplicação, portanto, não depende da determinação de quem

dos territórios palestinos à época do Mandato Britânico pela via militar, além de

foi o agressor nas hostilidades de 1967 [...]. Não pode haver dúvida de que, fosse ou não

representar os desejos do povo palestino no exterior. A OLP foi responsável por iniciar as

Israel o agressor, sua ocupação de territórios foi obtida pelo uso de força armada."

principais relações diplomáticas que a Palestina possui hoje, bem como representá-la

Estado após o fim das hostilidades consequentes de uma guerra. A autora considera que
a conquista deixou de ser um modo legítimo de aquisição de territórios depois da
proibição formal do recurso à força (Pacto Briand-Kellog, de 1928). As Nações Unidas
confirmaram esta ideia, ao declarar que “Nenhuma aquisição territorial obtida pela
ameaça ou pelo emprego da força será reconhecida como legal.” (DINH; DAILLIER;
PELLET, 2003, p. 550).

Se partimos, ainda, para o ponto de vista da efetividade da ocupação (princípio

perante as Nações Unidas durante décadas.

do uti possidetis ita possideatis7) como caráter basilar para a administração das fronteiras,

Posteriormente, com a assinatura dos Acordos de Oslo, a condução política da

veremos que, igualmente, o território palestino continua a causar controvérsias. Isto

Palestina passou a ser exercida pela Autoridade Nacional Palestina (ANP), uma

porque, a ocupação realizada por Israel nos territórios considerados de soberania

organização semiautônoma, responsável por controlar nominalmente partes da Faixa de

palestina, realizou-se de forma mais efetiva e duradoura.

Gaza e da Cisjordânia.

Assim sendo, o que se pode concluir é que seja de facto ou de jure, a Palestina não

Yasser Arafat, líder da ANP entre 1988 e 2004, repetiu diversas vezes que a

possui um território determinado e, muito menos, certa competência territorial plena.

organização não constituía o governo de um Estado sob a ótica do Direito Internacional.

Desta forma, o presente requisito também não se encontra preenchido no caso em análise.

Pelo contrário, a criação de um governo palestino soberano e independente era um dos

c) Governo: este requisito deve ser compreendido como a existência de um

seus principais objetivos.

governo, com autoridades encarregadas de estabelecer e cumprir as normas existentes

Na mesma linha de pensamento seguiu seu sucessor, Mahmoud Abbas, o qual, em

no âmbito interno, bem como conduzir as relações internacionais, sem dependências

seu primeiro discurso como Presidente da ANP, declarou que8: "o maior desafio diante de

políticas de outros Estados. O fato deste governo agir com independência e autonomia é a

nós, [...] [é] estabelecer o Estado Palestino." (ASH, 2009, p. 188, tradução nossa).

7 "O princípio do "uti possidetis ita possideatis" ("Assim como possuís, continuareis a possuir") [...] isto é, o
direito do primeiro ocupante. O território pertenceria a quem o ocupasse. Era praticamente um princípio
do respeito ao status quo." (MELLO, 2004, p. 1123).

8 Redação Original: "The greatest challenge before us, and the fundamental task facing us, [...] [is]
establishing the Palestinian state.." (ASH, 2009, p. 188, tradução nossa).
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Anos depois, em novembro de 2008, em discurso perante a AGNU, Abbas
confirmou que continuava a ansiar pela criação do Estado Palestino: "Nós estamos certos
que seu papel [das Nações Unidas], de forma clara e efetiva em incentivar a solidariedade
internacional com a nossa causa justa, aumenta o círculo de apoio internacional às
aspirações do nosso povo pela liberdade e independência e estabelecimento do nosso
Estado9." (ASH, 2009, p. 189, tradução nossa).
Acerca do reconhecimento do governo palestino pela comunidade internacional,
Hotung (2011, p. 16, tradução nossa), afirma que, mesmo havendo um alto número de
Estados que reconhecem o Estado Palestino, o mesmo não existe, eis que não exerce um
controle efetivo sobre a Cisjordânia e a Faixa de Gaza. Segundo o autor, o atos de
reconhecimento que existem 10 "[...] ignoraram os requerimentos de efetividade, eram
inconsistentes com os fatos presentes e, por consequência, eram [reconhecimentos]
prematuros."
De fato, o governo palestino (entendido aqui como a OLP/ANP), não demonstra
agir com soberania e independência diante dos atos públicos nos territórios considerados
sob jurisdição palestina.

Figura 3 - Cisjordânia e os assentamentos israelenses - Fonte: Sabbah (2011) e Abushosha (apud
EREKAT, 2012).

Cumpre registrar, ainda, que o controle praticado pela ANP restringe-se ao
domínio terrestre parcial do território, eis que os demais domínios (aéreo, fluvial e
marítimo), bem como o poder de defesa e segurança, pertencem ao governo israelense.
(CENTANNI, 2012).
Ainda, o controle atualmente nas mãos do governo palestino é controverso e

Assim sendo, a autora entende que o exercício efetivo da soberania palestina nas
áreas representadas nos mapas acima são praticamente inexistentes. Através das
representações acima, é possível concluir que não há um poder soberano pleno de

Dominium sendo exercido pela Palestina sobre seu território, muito menos que este poder
aja de forma independente.

parece ineficiente diante do crescimento constante dos assentamentos israelenses em
terras consideradas sob autoridade palestina.
Neste sentido, importante observar detalhadamente os mapas abaixo, eis que

Desta forma, a autora entende que diante das controvérsias acerca da soberania,
autonomia e independência do governo palestino, inexiste uma organização política
estável e apta a ser reconhecida como um Estado.

apresentam a suposta delineação do Estado Palestino e os principais assentamentos
israelenses estabelecidos na Cisjordânia.

De igual forma, entende-se que, apesar de reconhecido por mais de 130 países11
como um Estado, a Palestina nunca exerceu um domínio territorial de forma plena.
Portanto, a autora conclui que os reconhecimentos que ocorreram do Estado Palestino
fugiram de sua natureza jurídica, sendo meras demonstrações de solidariedade
diplomática dos demais Estados com a causa Palestina.

Redação Original: "We are certain that your role contributes in [a] clear and effective way in enhancing
international solidarity with our just cause and enlarges the circle of international support for the
aspirations of our people for freedom and independence and the establishment of their State" (ASH, 2009,
p. 189, tradução nossa).
10 Redação Original: "These acts of recognition ignored the requirement of effectiveness, were inconsistent
with the facts on the ground, and accordingly were premature." (HOTUNG, 2011, p. 16, tradução nossa).

d) Capacidade de estabelecer relações: Mesmo sendo este um requisito com

9

pouca efetividade pela doutrina, este não perde seu mérito na presente análise, eis que

11

Centanni, 2015.
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reconhecido como elemento essencial pela Convenção de Montevidéu sobre os Direitos e
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Apesar desta controvérsia, é possível concluir que o requisito em análise
encontra-se plenamente preenchido pela Palestina, eis que a comunidade internacional

Deveres dos Estados.
É notório que a ANP possui a capacidade de estabelecer relações com outros

reconhece estas organizações como representantes do povo palestino, assinando acordos,

Estados e Organizações Internacionais, apesar de que divide esta aptidão com a OLP. Parte

tratados e demais declarações com estas. Ainda, a Palestina - representada pela OLP -

majoritária da comunidade internacional, todavia, reconhece a OLP, tão-somente, como

possui delegações em inúmeros Estados, em muitos possuindo status de Embaixada.

legítima representante do povo palestino, permitindo, inclusive, a abertura de Delegações

Em resumo, vistos e discutidos os fundamentos jurídicos relevantes ao

Especiais da Palestina nas principais capitais do mundo, muitas com status diplomático

reconhecimento da personalidade jurídica da Palestina como Estado, a presente análise

equivalente às demais OIs.

pode ser resumida nos seguintes pontos:

Para Shaw (apud HOTUNG, 2011, p. 21, tradução nossa), o requisito de

a) A Palestina possui uma população permanente, a qual habita, com ânimo

capacidade de estabelecer relações encontra-se preenchido no presente caso. Entretanto,

definitivo, as regiões de Gaza e da Cisjordânia. Apesar do fato de que as autoridades

conforme o

autor12:

palestinas entenderem como possível a existência da nacionalidade palestina, esta não
[há] uma diferença formalística entre a OLP [...] e a própria ANP. [...] A
ANP não possui poderes na esfera das relações internacionais, incluindo
o poder de estabelecer ou permitir o estabelecimento de missões
internacionais na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, e o exercício de funções
diplomáticas. Por sua vez, a OLP pode conduzir negociações e assinar
tratados e acordos com Estados e Organizações Internacionais, atuando
como representante da ANP, principalmente no que tange aos aspectos
econômicos, culturais, científicos e educacionais.

demonstra concretude na vida prática, eis que legalmente, os que se dizem palestinos,

Na prática, todavia, Hotung (2011, p. 21-22, tradução nossa), entende que não há

jurisdição sob este povo, como itens caracterizadores do Estado. Ausente alguma destas

distinção entre a OLP e a ANP.

possuem cidadania egípcia, turca ou jordanense.
Entretanto, a autora (em congruência com a doutrina internacional), entende que
o elemento população permanente deve ser interpretado em função do preenchimento
de pressupostos como a existência de uma nacionalidade e a aplicação do poder de
características, não haverá propriamente a existência de uma população permanente.

De acordo com o autor13, "[...] devido as longas e improdutivas negociações, as

b) A autora entende que, seja de facto ou de jure, a Palestina não possui um

partes não conseguiram alcançar um acordo acerca do status permanente do Estado; e a

território determinado e, muito menos, competência territorial plena. Há discrepância

ANP, que originalmente foi criada para permanecer em um período de transição, recebeu

em relação à determinação de suas fronteiras legais (as estabelecidas em 1947, as

grande aceitação como representante do governo e do povo palestino". Inclusive, como

reconhecidas em 1967 ou as atualmente ocupadas por palestinos e seus descendentes),

registra o autor, outros Estados e OIs empregam os termos "OLP", "ANP", ou

bem como há exercício parcial de dominium. Mesmo ocupando parte do território de

simplesmente "Palestina", quando buscam referenciar-se ao governo palestino, havendo,

Israel, a OLP/ANP não exerce poderes plenos sobre o território, o que descaracteriza o

assim, uma incerteza quando ao correto termo a ser empregado.

elemento físico como um fator de configuração do Estado.
c) Acerca do requisito governo, a autora concluiu que o exercício efetivo da

Redação Original: " [...] [there is a] formalistic distinction between the PLO, [...], and the PA itself. [...], the
PA does not have powers in the sphere of foreign relations, including the establishment abroad of foreign
missions or their establishment in the West Bank or the Gaza Strip, and the exercise of diplomatic functions.
However, the PLO may conduct negotiations and sign agreements with states or international organisations
for the benefit of the PA, mainly economic, cultural, scientific and educational agreements." (SHAW apud
HOTUNG, 2011, p. 21, tradução nossa),
13 Redação Original: "[...] Due to the fruitless and prolonged negotiations, during the course of which the
Parties have been unable to reach an agreement on the permanent status issues, the PA, which was
originally envisaged by the Parties to have only a transitional character, has become largely accepted as the
representative government of the Palestinian people and of Palestine." (HOTUNG, 2011, p. 21-22, tradução
nossa).
12

soberania palestina nas áreas sob sua suposta jurisdição são praticamente inexistentes.
Através das provas reunidas, é possível concluir que não há um poder soberano pleno de

Dominium sendo exercido pela Palestina sobre seu território, muito menos que este poder
aja de forma independente.
Assim sendo, a autora entende que diante das controvérsias acerca da soberania,
autonomia e independência do governo palestino, inexiste uma organização política
estável e apta a ser reconhecida como um Estado.
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De igual forma, se entende que, apesar de reconhecido por mais de 130 países

Em resumo, vistos e discutidos os fundamentos jurídicos relevantes ao

como um Estado, a Palestina nunca exerceu um domínio territorial de forma plena.

reconhecimento da personalidade jurídica da Palestina como Estado, a análise pode ser

Portanto, a autora também conclui que os reconhecimentos que ocorreram do Estado

resumida nos seguintes pontos:

Palestino fugiram de sua natureza jurídica, sendo meras demonstrações de solidariedade
diplomática dos demais Estados com a causa Palestina.

a) A Palestina possui uma população permanente, a qual habita, com ânimo
definitivo, as regiões de Gaza e da Cisjordânia. Apesar do fato de que as autoridades

d) Por fim, acerca do requisito de capacidade de estabelecer relações, foi

palestinas entenderem como possível a existência da nacionalidade palestina, esta não

possível concluir que este encontra-se plenamente preenchido pela Palestina, eis que a

demonstra concretude na vida prática, eis que legalmente, os que se dizem palestinos,

comunidade internacional reconhece a OLP/ANP como legítimas representantes do povo

possuem cidadania egípcia, turca ou jordanense.

e governo palestino, assinando acordos, tratados e demais declarações com estas. Ainda,

Entretanto, a autora (em congruência com a doutrina internacional), entende que

a Palestina - representada (tão-somente) pela OLP - possui delegações em inúmeros

o elemento população permanente deve ser interpretado em função do preenchimento de

Estados, em muitos possuindo status de Embaixada, havendo, portanto, trocas

pressupostos como a existência de uma nacionalidade e a aplicação do poder de jurisdição

diplomáticas entre a Palestina e os demais países.

sob este povo, como itens caracterizadores do Estado. Diante da ausência destas

Assim sendo, conclui-se que atualmente a Palestina não preenche inteiramente

características, não há, propriamente, a existência de uma população permanente.

as características de um Estado; todavia, seu governo apresenta características legítimas,

b) A autora entende que, seja de facto ou de jure, a Palestina não possui um

podendo ter sua personalidade jurídica reconhecida como uma coletividade não-estatal

território determinado e, muito menos, competência territorial plena. Há discrepância em

ou um movimento de libertação nacional.

relação à determinação de suas fronteiras legais (as estabelecidas em 1947, as
reconhecidas em 1967 ou as atualmente ocupadas por palestinos e seus descendentes),

3. Considerações finais

bem como há exercício parcial de dominium. Mesmo ocupando parte do território de
Israel, a OLP/ANP não exerce poderes plenos sobre o território, o que descaracteriza o

O conflito árabe-israelense pela Palestina é um tema de extrema complexidade e,

elemento físico como um fator de configuração do Estado.

exatamente por isso, gera grandes debates nas mais diversas áreas acadêmicas. O

c) Acerca do requisito governo, a autora concluiu que o exercício efetivo da

presente estudo teve como objetivo geral a análise de uma das principais consequências

soberania palestina nas áreas sob sua suposta jurisdição são praticamente inexistentes.

jurídicas do conflito, qual seja, o reconhecimento da existência do Estado Palestino atual,

Através das provas reunidas, é possível concluir que não há um poder soberano pleno de

sob as normas vigentes no Direito Internacional. Excluiu-se, portanto, do mérito desta

Dominium sendo exercido pela Palestina sobre seu território, muito menos que este poder

pesquisa, quaisquer tentativas de análises acerca da legalidade, legitimidade e nulidade

aja de forma independente.

da partilha do território palestino ou demais questões jurídicas envolvendo a Questão
Palestina.
As principais fontes e doutrinas do Direito Internacional utilizadas foram a

Assim sendo, a autora entende que diante das controvérsias acerca da soberania,
autonomia e independência do governo palestino, inexiste uma organização política
estável e apta a ser reconhecida como um Estado.

Convenção de Montevidéu sobre os Direitos e Deveres dos Estados e a Carta das Nações

De igual forma, se entende que, apesar de reconhecido por mais de 130 países

Unidas. Ainda, de grande utilização neste artigo, foram os ensinamentos de doutrinadores

como um Estado, a Palestina nunca exerceu um domínio territorial de forma plena.

do Direito Internacional Público, como Dinh, Daillier e Pellet (2003), Mello (2004),

Portanto, a autora também conclui que os reconhecimentos que ocorreram do Estado

Accioly, Casella e Silva (2009), Mazzuoli (2010), Guerra (2013), entre outros.

Palestino fugiram de sua natureza jurídica, sendo meras demonstrações de solidariedade
diplomática dos demais Estados com a causa Palestina.
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d) Por fim, acerca do requisito de capacidade de estabelecer relações, foi possível
concluir que este encontra-se plenamente preenchido pela Palestina, eis que a
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ASH, Robert Weston. Is Palestine a State?: A Response to Professor John Quigley’s
Article, “The Palestine Declaration To The International Criminal Court: The Statehood
Issue”. 2009. Disponível em: <http://goo.gl/DzPzDz>. Acesso em: 5 ago. 2015.

comunidade internacional reconhece a OLP/ANP como legítimas representantes do povo
e governo palestino, assinando acordos, tratados e demais declarações com estas. Ainda,
a Palestina - representada (tão-somente) pela OLP - possui delegações em inúmeros
Estados, em muitos possuindo status de Embaixada, havendo, portanto, trocas
diplomáticas entre a Palestina e os demais países.
Das hipóteses de resposta ao problema de pesquisa, configurou-se a segunda,
qual seja, de que atualmente a Palestina não preenche inteiramente as características de
um Estado; todavia, seu governo apresenta características legítimas, podendo ter sua

BBC. A History of a Conflict. 2014. Disponível em:
<http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/middle_east/03/v3_ip_timeline/html/2005.st
m>. Acesso em: 11 ago. 2015.
BECKER, Tal. International Recognition of a Unilaterally Declared Palestinian State:
Legal and Policy Dilemmas. 20--?. Disponível em:
<http://www.jcpa.org/art/becker2.htm#1>. Acesso em: 3 ago. 2015.
BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Nota n. 707: Reconhecimento do Estado
Palestino nas fronteiras de 1967. Disponível em: <http://goo.gl/yzrCj8>. Acesso em:
24 jun. 2015.

personalidade jurídica reconhecida como uma coletividade não-estatal.
A presente hipótese vai ao encontro com o posicionamento dos juristas e

BROWNLIE, Ian. Princípios de Direito Internacional Público. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1997.

doutrinadores do Direito Internacional Público. Das diversas obras que a autora obteve
contato no decorrer da pesquisa, em nenhuma havia a menção da Palestina como Estado

CATTAN, Henry. A Palestina e o Direito Internacional: Aspectos Jurídicos do Conflito
Árabe-Israelense. [S.I]: Grafipar, [197-?].

pleno. Pelo contrário, este ente era reconhecido como uma coletividade não-estatal na
obra de Mazzuoli (2010), como uma entidade estatal contestada na doutrina de Dinh,
Daillier e Pellet (2003) e como um movimento de libertação nacional por Pereira e
Quadros (1997).
Ainda, em sede de considerações finais, a autora preza em manifestar sua crença
na existência futura de um Estado palestino e em registrar sua visão do conflito árabeisraelense como um sério gravame nas relações internacionais. Defende, ainda, que o povo
palestino merece exercer sua autodeterminação e sua soberania nacional, fazendo jus a
um Estado formalmente reconhecido em todos os seus aspectos, o qual somente será
alcançado através de negociações mútuas e obediência às normas internacionais.
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contraditório, de modo que a sua subsistência normativa carece de compatibilidade com
Constituição da República Federativa do Brasil.

DE DINHEIRO

Keywords: Criminal proceedings; burden of proof; reversal; presumption of innocence.

THE (UN)CONSTITUTIONALITY OF ARTICLE 17D MONEY LAUNDERING

Abstract: In order to demonstrate the 17d Article of Money Laundering Act is

LAW

constitutional, using, therefore, the deductive method, research is driven by the
assumption that the adversarial system, formally, was welcomed by terrae brasilis,

Carlos Augusto Ribeiro da Silva*

specifically through the Constitution of the Federal Republic of Brazil, so that the work
describes the fundamental aspects of this system as a way to understand their reason for

Palavras-chave: Indiciamento; lavagem de dinheiro; sistema acusatório; presunção de
inocência.

being and, primarily, unpacks the roles of legal actors in a democratic criminal
proceedings as a way to subsidize the understanding of its application matrix. Goes up,

Resumo: Com o propósito de demonstrar se o artigo 17-D da Lei de Lavagem de Dinheiro

then immediately expose some significant of the principle of presumption of innocence,

é constitucional, utilizando-se, para tanto, o método dedutivo, a pesquisa é propulsionada

especially the rules of treatment and trial it directly arising, so examining, in this light, the

pela premissa de que o sistema acusatório, formalmente, foi o recepcionado por terrae

automatic withdrawal of the public server of your function when indicted for money

brasilis, mais especificamente por intermédio da Constituição da República Federativa do

laundering infringe the principle of presumption of innocence. Successively, confronts

Brasil, de maneira que o trabalho descreve os aspectos fundamentais desse sistema como

Article 17d of the Money Laundering Act with the principles outlined constitutionally due

forma de entender a sua razão de ser e, precipuamente, destrincha as funções dos atores

process, legal defense and contradictory in order to support the analysis of the

jurídicos dentro de um processo penal democrático, como maneira de subsidiar o

constitutionality of that Article. Based on this analysis, inexorably, it appears that the 17d

entendimento de sua matriz de aplicação. Passa-se, logo em seguida, a expor alguns

Article of Money Laundering Act, is antagonistic to the accusatory system and its

significantes do princípio da presunção de inocência, sobretudo as regras de tratamento

cornerstone, namely the presumption of innocence, so that their livelihood denotes

e julgamento dele diretamente decorrentes, de sorte a analisar, sob esse prisma, se o

inquisitorial one facet and reflex pathway also the violation of due process, legal defense

afastamento automático do servidor público de sua função quando indiciado pelo crime

and contradictory, so that their rules subsistence lacks compatibility with the Constitution

de lavagem de dinheiro viola o princípio da presunção de inocência. Sucessivamente,

of the Federative Republic of Brazil.

confronta o artigo 17-D da Lei de Lavagem de Dinheiro com os princípios
constitucionalmente traçados do devido processo legal, da ampla defesa e do

1. Introdução

contraditório, de modo a respaldar a análise da constitucionalidade do mencionado
artigo. De posse dessas análises, inexoravelmente, constata-se que o artigo 17-D da Lei de

Em virtude do crescimento global da criminalidade organizada e principalmente

Lavagem de Dinheiro, é antagônico com o sistema acusatório e a sua pedra angular, qual

da utilização de braços do Estado para a consecução de vantagens ilícitas, a Lei n. 9.613,

seja, a presunção de inocência, de maneira que a sua subsistência denota uma faceta

de 3 de março de 1998 (Lei de Lavagem de Capitais), além de trazer em seu bojo

inquisitorial e, via reflexa, também, a violação do devido processo legal, ampla defesa e

dispositivos compatíveis com o combate internacional do crime de lavagem de dinheiro,
trouxe diversos mecanismos investigativos para uma eficaz repressão.
Entretanto, apesar dos mecanismos investigativos originalmente previstos, foi

* Advogado Criminalista. Pós-graduando em Ciências Criminais pela Faculdade CESUSC. E-mail:
crb1.adv@gmail.com. Telefone: (48) 9814-2969.

acrescida à Lei de Lavagem de Capitais, por meio da lei 12. 683, de 9 de julho de 2012, o
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artigo 17-D, cujo intuito foi tornar a persecução penal no crime de lavagem de dinheiro
mais eficiente, dispondo o seguinte: “Em caso de indiciamento de servidor público, este
será afastado, sem prejuízo da remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o
juiz competente autorize em decisão fundamentada, o seu retorno”.
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formas inquisitórias vivendo de contrabando no processo penal
brasileiro, o que melhor implica em considera-lo, na prática, misto. O
princípio e o sistema acusatórios são, por isso, pelo menos por enquanto,
meras promessas, que um novo Código de Processo Penal e um novo
fundo cultural, consentâneo com os princípios democráticos, devem
tornar realidade (PRADO, 2006, p. 195).

Desse modo, diante do significativo acréscimo, faz-se necessária a reflexão do

Nessa linha, a título de exemplificação da discussão, tem-se a posição de Hélio de

dispositivo legal, visando a averiguação de compatibilidade entre as consequências

Bastos Tornagui, que filia o sistema processual penal pátrio ao denominado sistema misto,

impostas pelo indiciamento do servidor público no crime de lavagem de dinheiro e a

ao aduzir que a apuração de um fato criminoso e de sua autoria é feita no inquérito

Constituição Federal.

policial, essencialmente inquisitório e, após, deflagra-se um processo acusatório,

Quanto à metodologia empregada, registra-se que, na fase de investigação foi

consubstanciado na instrução e julgamento (TORNAGUI, 1997, p. 18). Já, por outro lado,

utilizado o método dedutivo, e, o relatório dos resultados expresso no presente artigo é

Fernando da Costa Tourinho filho (2011, p. 124), afirma peremptoriamente que o

composto na base lógica dedutiva, já que se parte de uma formulação geral do problema,

processo penal brasileiro é de tipo acusatório, na medida em que se tem um processo de

buscando-se posições científicas que os sustentem ou neguem, para que, ao final, seja

partes, no qual, a acusação, nos crimes de ação pública, está a cargo do Ministério Público

apontada a prevalência, ou não, das hipóteses elencadas. Ainda, quanto à técnica de

e, nas ações penais privadas, ao particular, sob a égide de um procedimento

pesquisa empregada, registra-se que foi utilizada as pesquisas bibliográfica e documental.

eminentemente contraditório, informado pelo princípio da publicidade.

Com este itinerário, espera-se alcançar o intuito que ensejou a preferência por

Logo, nada obstante às divergências, adotando-se um escopo mais moderno e

este estudo: demonstrar se p artigo 17-D da Lei de Lavagem de Dinheiro é ou não

realista, tem-se que, no fundo, o sistema processual pátrio é um sistema acusatório não

constitucional.

puro, ortodoxo, mas um sistema acusatório com vestígios de inquisitivo. Diz-se isso
porque, admite-se ainda hoje que alguns atos que deveriam ser levados a efeito pelas

2. A violação do sistema acusatório

partes, sejam praticados por juízes, como por exemplo, o artigo 156 do Código de Processo
Penal (CPP)14, no qual sugere-se que o magistrado aja como se parte do processo fosse,

Inicialmente, não se olvida, no que tange aos sistemas processuais penais, que há
certa celeuma na doutrina sobre a classificação do processo penal brasileiro que ora
filiam-no ao sistema acusatório, ora ao sistema misto. Isso ocorre devido ao fato do
processo penal pátrio constituir-se de uma fase naturalmente inquisitiva, realizada no
âmbito do inquérito policial, e uma fase propriamente acusatória, na qual se deflagram
procedimentos sob a óptica do contraditório e da ampla defesa. A discussão acentua-se,
ainda mais, quando deparamo-nos com a definição da gestão de prova de cada sistema
que, a bem da verdade, acaba definido o princípio fundante de cada um.
Não é tarefa fácil definir sob qual sistema funda-se o processo penal pátrio,

ordenando até mesmo diligências de busca de prova, o que, de maneira patente, acarreta,
no mínimo, uma confusão de funções dos sujeitos processuais.
Desta feita, nota-se que, malgrado os laivos inquisitivos no sistema processual
penal brasileiro, é fato insofismável que a Constituição da República Federativa do Brasil
(CRFB) consagrou o princípio acusatório e, por consequência, instituiu o sistema
acusatório, o qual, como muito bem explica Antônio Alberto Machado, é um conjunto de
normas e princípios, leis e procedimentos concatenados para a realização de um
julgamento efetivamente justo, informado pelo princípio acusatório, cujo resultado é um
processo de partes, caracterizado pela rígida separação de funções de investigar, acusar,

afigurando-se proeminentes as inquietações de Geraldo Prado:
Muitos dos princípios opostos ao acusatório verdadeiramente são
implementados todo o dia. Tem razão o mestre Frederico Marques ao
assinalar que a Constituição preconiza a adoção e efetivação do sistema
acusatório. Também tem razão Hélio Tornaghi, ao acentuar que há

14 Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:
I - ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes
e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida.
II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir
dúvida sobre ponto relevante.
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defender e julgar, configurando, destarte, verdadeira oposição ao desvalor do processo

acusação, a qual compete o ônus da prova, desenvolvida com a defesa mediante um debate

inquisitivo (MACHADO, 2009, p. 10).

público e oral e solucionado pelo juiz como base na sua livre convicção (FERRAJOLI, 2010,

Aliás, sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o magistério de Antônio

p. 520 e 521).
Em outro tom, importante reprisar que no artigo 144, é delimitada a competência

Alberto Machado:
A partir do momento em que a Constituição Federal entregou as funções
de investigar à polícia judiciária (art.144); encarregou o Ministério
Público (art.129,I) ou particular (art. 5º, LV) das funções de acusar;
atribuiu ao Poder Judiciário a competência para o julgamento das causas
criminais (arts. 92 a 126); assegurou a imparcialidade dos juízes (art.95,
parágrafo único); garantiu o direito de defesa e o contraditório (art. 5º,
LV); e decretou a publicidade dos atos judiciais como regra (art. 5º, LX),
não há dúvida de que consagrou o princípio do processo acusatório,
enquanto processo de partes, com rigorosa separação entre as funções de
investigar, acusar, defender e julgar (MACHADO, 2009, p. 10).

Portanto, ao passo que a CRFB concedeu ao Ministério Público, mais
especificamente em seu artigo 129, I 15 , a exclusividade da ação penal, oficializando-o
como genuíno órgão acusador e, por consequência, deixando nítida as figuras daquele que
acusa e que julga, as quais não mais se confundem, deu o constituinte o primeiro passo
para que a recepção do sistema processual penal fosse pelo acusatório, de modo que,
quaisquer normas infraconstitucionais, previstas no CPP ou na legislação processual
penal extravagante, que estiverem em conflito com o princípio do processo acusatório,
estabelecido na CRFB, deverão ser reputadas inconstitucionais e, com efeito, inválidas.
Nesse norte, a corroborar a recepção do sistema processual penal acusatório,
nota-se que, por meio de uma interpretação sistemática 16 da CRFB, é evidente que ao
passo em que esta concede ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal e,
ao mesmo tempo, prevê garantias constitucionais que devem ser respeitadas ao longo do
processo, opondo-se ao sistema inquisitivo, recepcionou ela o sistema processual penal
dito acusatório.
Nas lições de Luigi Ferrajoli, o sistema acusatório tem sua ratio no fato de haver
um juiz como um sujeito passivo rigidamente separado da defesa e da acusação, sem com
estes confundir-se, garantindo-lhes um julgamento com um debate paritário, iniciado pela

da polícia judiciária, dispondo que a ela é incumbida a missão de investigar as infrações
penais, mas sem exclusividade para esse ofício, porquanto ao Ministério Público também
é facultada essa competência.
Assim, sintetizando o exposto até aqui, a sistemática da persecutio criminis
estabelecida pela Constituição Federal, afigura-se desse modo: a) à polícia judiciária é
dada a função de investigar, embora não exclusiva; b) ao Ministério Público, de modo
privativo, o exercício da ação penal pública; e c) ao Judiciário, a função de julgar a
acusação.
Transplantando as noções do sistema acusatório, constitucionalmente traçado,
ao artigo 17-D da Lei de Lavagem de Capitais, nota-se uma verdadeira degeneração do
sistema, na medida em que impõe, como consequência do indiciamento, o afastamento
automático do servidor público de suas funções, antes mesmo do Ministério Público ter
formado a sua opinio delicti, de sorte que além de patente afronta ao sistema acusatório,
a mencionada consequência do indiciamento criminal é deveras danosa, haja vista que
poderá o afastamento do servidor público ocorrer sem que ele guarde qualquer vínculo
com o conteúdo de eventual ação penal promovida pelo Ministério Público, o qual não
participa da elaboração do indiciamento.
Como se vê, o dispositivo legal atribui ao delegado de polícia um poder
descomunal, pois usurpa ele duas competências ao mesmo tempo: (I) a do juiz, que
poderia determinar medidas cautelares, logo necessárias, adequadas e proporcionais,
dentre elas o próprio afastamento do servidor público de suas funções (artigo 319, inciso
VI, do CPP) e (II) a do Ministério Público, porquanto, como explicado, a Constituição
Federal não outorga competência à polícia judiciária para a formação da opinio deliciti,
mas sim ao Ministério Público, de forma privativa, nas ações penais públicas, como é o
caso da lavagem de dinheiro.

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I – promover, privativamente, ação penal
pública, na forma da lei.
16 A intepretação sistemática parte da ideia de procurar extrair o conteúdo de uma norma jurídica por meio
da análise sistemática de todo o ordenamento jurídico, na medida em que este não é lógico. Ou seja,
pressupõe-se que o ordenamento jurídico é um todo unitário, sem incompatibilidades, devendo-se escolher
o significado da norma que esteja em conjunto com o ordenamento. Arrematando: as normas não podem
ser interpretadas de modo isolado, devendo ser interpretadas em sintonia com a Constituição Federal e as
demais normas que compõem o ordenamento.
15

Desse modo, de plano, o artigo 17-D viola as bases fundantes do sistema
acusatório,

principalmente

porque

subverte

as

funções

constitucionalmente traçadas, afigurando-se, portanto, inconstitucional.

persecutórias
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3. A violação da presunção de inocência
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Aliás, sobre tal aspecto, é de todo oportuno trazer as lições de Francisco Bissoli
Filho, o qual preconiza que:

De início, tem-se que o princípio da presunção de inocência é um componente
basilar de uma modelo processual penal pautado na dignidade e nos direitos essenciais
da pessoa humana, de modo que qualquer tentativa de intepretação do preceito
consagrado pelo inciso LVII do artigo 5º da CRFB de 1988 não pode ser dissociada de uma
série de questões fundamentais da justiça repressiva (GOMES FILHO, 1991. p. 46).
É o que pensa Antônio Magalhães Gomes Filho, ao asseverar que:
Descontada a carga emocional que a expressão traz em si, a denominada
presunção de inocência constitui princípio informador de todo o
processo penal, concebido como instrumento de aplicação de sanções
punitivas em um sistema jurídico no qual sejam respeitados,
fundamentalmente, os valores inerentes à a dignidade da pessoa humana;
como tal deve servir de pressuposto e parâmetro de todas as atividades
estatais concernentes à repressão criminal (GOMES FILHO, 1991. p. 37).

[...] diversos são os atos praticados pelos agentes do sistema prisional no
intuito de que as condutas passíveis de criminalização e os autores dessas
condutas sejam efetivamente criminalizados, constituindo-os,
respectivamente, como crimes ou contravenções penais e criminosos ou
contraventores. Como somente a sentença penal condenatória transitada
em julgado pode modificar a situação jurídica do imputado ou do acusado,
passando este do estado de inocência para o estado de culpado, impõemse aos agentes do sistema penal cuidados nas esferas legislativa e
processual para não afrontar, na realização desses atos, o princípio do
estado de inocência, até mesmo porque, no dizer de Sarmento, esse
princípio constitui um dos princípios centrais do direito penal e
processual penal (BISSOLI FILHO, 2011. p. 404).

Como se percebe, de fato, a operacionalização da presunção de inocência se
relaciona, de forma indissociável, ao devido processo legal, pois, é corolário deste último
de forma que, sem a observância de um deles, aquele que figura um processo criminal está

Ora, todo o indivíduo nasce livre e tem a liberdade entre os seus direitos

sujeito as mais inescrupulosas arbitrariedades estatais. A presunção de inocência, dentro

fundamentais, todavia, este não é absoluto. A liberdade, pode, pois, ser juridicamente

do processo penal pátrio, constitui-se de efetiva garantia de liberdade, mesmo que essa

restringida, mas, para tanto, é necessário expressa previsão legal e a observância de um

venha a ser restringida, pois a partir do momento em que o princípio é observado,

devido processo legal e, esta mesma liberdade é assegurada por várias garantias, entre as

garante-se ao famigerado acusado, um processo penal justo.

quais está a presunção de inocência BADARÓ, 2003. p. 284).
Nessa linha, de modo a elucidar a simbiose da presunção de inocência e devido
processo legal, traz-se à baila as lições de Fernando da Costa Tourinho Filho:
Este princípio nada mais representa do que o coroamento do due processo
of law. É um ato de fé no valor ético da pessoa, próprio de toda sociedade
livre [...] Assenta no reconhecimento dos princípios do direito natural
como fundamento da sociedade, princípios que, aliados à soberania do
povo e ao culto da liberdade, constituem os elementos essenciais da
democracia [...] (TOURINHO FILHO, 2011. p. 89. v.1).

Assim, mediante os conceitos trazidos até aqui, é de inexorável raciocínio que se
o processo penal tem como finalidade a verificação jurisdicional da ocorrência de um
delito e sua autoria e, mediante este, poder-se-á restringir a liberdade de um cidadão, a
presunção de inocência assume um papel constitucional fundamental, qual seja, assegurar
a todo e qualquer cidadão, dentro de um devido processo legal, o estado de inocência, o
qual só deverá ser afastado, caso, extreme de dúvidas, houver prova plena do
cometimento de um delito por aquele que figura como acusado dentro do processo. O
princípio da presunção de inocência é um dos princípios centrais do direito penal e
processual penal.

Como forma de coroar esse raciocínio, impende trazer à baila os ensinamentos
de Aury Lopes Jr., o qual ensina que:
[...] é um princípio fundamental de civilidade, fruto de uma opção
garantista a favor da tutela da imunidade dos inocentes, ainda que para
isso tenha-se de pagar o preço da impunidade de algum culpável. Isso
porque, ao corpo social, lhe basta que os culpados sejam geralmente
punidos, pois o maior interesse é que todos os inocentes, sem exceção,
estejam protegidos. Se é verdade que os cidadãos estão ameaçados pelos
delitos, também o estão pelas penas arbitrárias, fazendo com que a
presunção de inocência não seja apenas uma garantia de liberdade e de
verdade, senão também uma garantia de segurança (ou defesa social),
enquanto segurança oferecida pelo Estado de Direito e que se expressa
na confiança dos cidadão na Justiça. É uma defesa que se oferece ao
arbítrio punitivo[...] (LOPES JUNIOR, 2014. p. 217 e 218).

Nesta órbita, é perceptível, pois, que o princípio da presunção de inocência é o
coroamento do devido processo legal e a afirmação dos anseios dignos da democracia
moderna, de modo que, além dos pontos externados, a presunção de inocência e devido
processo legal são conceitos interdependentes que traduzem a concepção de que o
reconhecimento da culpabilidade, exige, acima de tudo, um processo justo, com igualdade
de armas entre o poder estatal e o direito à liberdade (GOMES FILHO, 1991. p. 47).
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Nesta acepção, se o processo penal é uma sequência de atos que podem culminar

dubio contra reum, de forma que denota uma contenção do poder do Estado de punir, na

na constituição de um fato como crime ou contravenção penal e o seu autor como

medida em que há efetiva atribuição ao autor da ação penal condenatória de demonstrar

criminoso ou contraventor, é de imperiosa medida que, diante da desvantagem do

de forma indubitável, todos os aspectos do fato criminoso que imputa ao acusado,

cidadão em face do poder punitivo estatal, o princípio do estado de inocência, corolário

acarretando que a ausência de certeza acerca desse direito constitutivo, impõe a

do devido processo legal, contrabalanceie essa carga negativa, de modo que não se

manutenção da situação de inocência e, via de consequência, exsurgindo a dúvida,

imponha medidas coercitivas desnecessárias e injustas, que tenham, tão somente, os

absolve-se o acusado, consistindo essa absolvição consequência da citada regra de

interesses repressivos da sociedade, de maneira a deformar toda uma garantia

julgamento.

democrática.

Nesta acepção, percebe-se que o princípio da presunção de inocência, como

Neste raciocínio, Antônio Magalhães Gomes Filho preleciona que:

garantia inerente a qualquer cidadão, impõe que, dentro do processo penal, o acusado seja

Se de um lado a própria existência da imputação caracteriza por si só, uma
condição de desvantagem do cidadão em face do poder punitivo estatal, a
afirmação constitucional dos princípios da presunção de inocência e do
“devido processo legal” destina-se a contrabalançar essa carga negativa,
indicando ao juiz não apenas uma atitude em face do acusado, ou uma
regra de julgamento na hipótese de dúvida, mas o próprio modo pelo qual
deve realizar-se a atividade processual, através da integração do direito
ao processo com os direitos no processo (GOMES FILHO, 1991. p. 48).

resguardado pelo mencionado princípio de maneira absoluta, afastando-se a sua

Portanto, arrematando: o significado do princípio da presunção de inocência

a presunção de inocência traça diretrizes ao julgador em caso de dúvida, constituindo

dentro do ordenamento jurídico pátrio gira em torno das mencionadas variantes, ou seja,

garantia fundamental a ser observada no âmbito probatório (GOMES FILHO, 1991, p. 48).

desde o manto que recai sobre o acusado durante todo o processo penal até o trânsito em

Ora, é de inexorável raciocínio que, como dito, o acusado, dentro do processo

julgado de uma sentença penal condenatória, de forma que determina como o acusado

penal pátrio, a partir da óptica processual penal constitucional, apenas se opõe à

deverá ser tratado e quais as medidas de balanceamento que deverão ser utilizadas para

pretensão acusatória, não lhe competindo fazer nenhuma contraprova, pois a ele, é

o equilíbrio entre a repressão estatal e a hipossuficiência do acusado dentro de devido

possível simplesmente negar, sem fundamento algum, os fatos que lhes são imputados,

processo legal.

não acarretando em nenhuma veracidade do alegado pela acusação, ao contrário do que

aplicabilidade apenas em um campo formal e abstrato, de sorte que através da existência
de um ônus total nas costas do acusador – posição adotada nesse trabalho –, resulta que
essa atribuição integral quando não devidamente suprida, resultando dúvida irremovível,
deve sempre favorecer o acusado, até porque, como ressalta Gomes Filho, é elementar que

Sob a perspectiva do julgado, a presunção de inocência, dentro da dinâmica

acontece no processo civil, quando, o qual, como mencionado, contenta-se com a verdade

probatória do processo penal, assume uma grande relevância, precipuamente quanto ao

formal. Assim, devendo a acusação comprovar o fato criminoso com todas as suas

valor processual que deve ser maximizado, pois, atento à carga probatória debruçada

circunstâncias possíveis e estando o réu sob o manto da presunção de inocência, o qual

sobre os ombros do órgão acusador, quando o juiz constatar que um fato não foi

está intimamente ligado ao in dubio pro reo, a dúvida deve sempre vir em socorro ao

devidamente provado, precipuamente aqueles constitutivos de direito do acusador, deve

acusado. Como bem salienta Afrânio Silva Jardim:

ele suscitar a dúvida, a qual deve ser resolvida em favor do acusado, de modo que a
presunção de inocência constitui-se uma regra de julgamento consistente em um critério
a ser seguido pelo julgador quando houver dúvida sobre fato relevante para a decisão da
causa (BADARÓ, 2003, p. 295).
A presunção de inocência como regra de julgamento, consubstanciada no in dubio

pro reo, busca a prevalência da tutela da liberdade do indivíduo, afastando àquela
concepção inquisitorial e de cunho civilista de que a dúvida deva ser um verdadeiro in

Assim, não nos parece cientificamente correto resolver a questão do ônus
da prova na ação penal condenatória na dependência do que, neste ou
naquele caso foi alegado pela acusação ou pela defesa. Repita-se: a defesa
não manifesta uma verdadeira pretensão, mas apenas pode se opor à
pretensão punitiva do autor. Urge, destarte, tratar o problema do ônus da
prova dentro de um sistema lógico, em termos genéricos e não
casuisticamente. Pelo sistema proposto, ao réu sempre se atribuirá o
benefício da dúvida, porque a dúvida demonstra apenas que a acusação
não logrou convencer o órgão jurisdicional de que o acusado praticou a
infração penal (tipicidade, ilicitude e culpabilidade), como afirmado na
peça acusatória (JARDIM, 2002, p.213).
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Conforme se extrai do exposto, o princípio da presunção de inocência, no escopo
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4. Violação do devido processo legal, ampla defesa e contraditório

processual penal constitucional, apesar da intima relação com o princípio do in dubio pro

reo, o transcende, na medida em que não se trata de mera aplicação de uma regra a favor

Sob outro aspecto, é consabido que o inquérito policial é um procedimento

do acusado em juízo de análise da prova. Muito mais, exige-se prova certeira da

administrativo, inquisitório e unilateral, no qual, por força constitucional, deveria ser

responsabilidade criminal do acusado, de modo a não suscitar nenhuma dúvida acerca

potencializado o contraditório e a ampla defesa, mas, por um reducionismo teórico,

das nuances do fato criminoso, devendo a responsabilidade criminal ser provada acima

propala-se que nesse procedimento não há direito de defesa e contraditório.

de qualquer dúvida. Dito de outra forma: mediante a aplicação absoluta da presunção de

Nessa linha, há quem entenda que o contraditório não se aplica ao inquérito

inocência, a regra de julgamento não é simplesmente a preponderância da prova, mas a

policial, pois este procedimento tem natureza inquisitorial. Defende Fernandes (2012, p.

necessidade que o julgador tem de apenas responsabilizar alguém criminalmente quando

69-70) que:

houver demonstração, acima de qualquer dúvida razoável, desta responsabilidade

Só se exige a observância do contraditório, no processo penal, na fase
processual, não na fase investigatória. É o que se extrai do art. 5º, LV, da
Constituição Federal. Ao mencionar o contraditório, impõe seja
observado em processo judicial ou administrativo, não estando aí
abrangido o inquérito policial, o qual constitui um conjunto de atos
praticados por autoridade administrativa, não configuradores de um
processo administrativo. Sequer o inquérito é procedimento, pois faltalhe característica essencial do procedimento, ou seja, a formação por atos
que devam obedecer a uma sequência predeterminada pela lei, em que,
após a prática de um ato, passa-se à do seguinte até o último da série,
numa ordem a ser necessariamente observada.

criminal.
Dessa maneira, a presunção de inocência, como regra de julgamento, consiste no
critério a ser adotado sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do
processo, de modo que, como garantia fundamental que é, para a imposição de sentença
condenatória, é necessário provar, eliminando qualquer dúvida razoável, impondo a
necessidade de certeza para alguém ser responsabilizado criminalmente (BADARÓ, 2003,
p. 285).
A par desses aspectos da presunção de inocência, nota-se que o artigo 17-D viola
nitidamente a regra de tratamento que deriva desse princípio, porquanto estabelece o
afastamento do funcionário público de suas funções como efeito automático do
indiciamento, equiparando aquele que está sendo meramente indiciado, sem sequer
existir a formação de um processo penal, ao condenado por sentença transitada em

Entretanto, boa parte da doutrina entende que o inquérito policial tem caráter
administrativo (NUCCI, 2010, p. 148) e, por aferição lógica, dever-lhe-ia ser aplicado o
princípio esculpido no inciso LV do art. 5º da Constituição de 1988.
Aliás, de maneira elucidativa, Fernando da Costa Tourinho Filho (2005, p. 58),
sobre o contraditório:

BADARÓ, 2013. p.375)., tendo em vista que a regra especial da Lei de Lavagem de Capitais

Com substância na velha parêmia audiatur et altera pars – a parte
contrária deve ser ouvida. Traduz a idéia de que a defesa tem o direito de
se pronunciar sobre tudo quanto for produzido por uma das partes
caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão
que lhe convenha, ou, ainda, de dar uma interpretação jurídica diversa
daquela apresentada pela parte ex adversa. Assim, se o acusador requer
a juntada de um documento, a parte contrária tem o direito de se
manifestar a respeito. E vice-versa. Se o defensor tem o direito de
produzir provas, a acusação também o tem. O texto constitucional quis
apenas deixar claro que a defesa não pode sofrer restrições que não sejam
extensivas à acusação.

estabelece, como efeito da condenação, “ a interdição do exercício de cargo ou função

Já a constitucionalista Cármen Lúcia Antunes Rocha (1997, p. 208-209) sobre o

julgado.
Não se pode admitir que, diante da presunção de inocência, o servidor público seja
punido simplesmente por ser indiciado, sem que haja, ao menos, a formulação de uma
acusação pelo Ministério Público. Ademais, a violação da presunção de inocência fica
patente quando analisamos a questão sob o prisma da pena antecipada (BOTTINI,

pública..., pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada” (art. 7º, inciso II).
Avulta, no artigo 17-D, nítida punição antecipada, dado o automatismo do
afastamento, em claro contraste com a garantia constitucional da presunção de inocência,
aqui, devidamente destrinchada em seus proeminentes aspectos.

princípio da ampla defesa:
[...] acopla várias garantias. O interessado tem o direito de conhecer o
quanto se afirma contra os seus interesses e de ser ouvido, diretamente
e/ou com patrocínio profissional sobre as afirmações, de tal maneira que
as suas razões sejam coerentes com o quanto previsto no Direito. Na

53

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

primeira parte se tem, então, o direito de ser informado de quanto se
passa sobre a sua situação jurídica, o direito de ser comunicado, eficiente
e tempestivamente, sobre tudo o que concerne à sua condição no Direito.
Para que a defesa possa ser preparada com rigor e eficiência, há de
receber o interessado todos os elementos e dados sobre o quanto se
ponha contra ele, pelo que haverá de ser intimado e notificado de tudo
quanto sobre a sua situação seja objeto de qualquer processo. Assim, não
apenas no início, mas no seguimento de todos os atos e fases processuais,
o interessado deve ser intimado de tudo que concerne a seus interesses
cogitados ou tangenciados no processo. Tem o direito de argumentar e
arrazoar (ou contra-arrazoar), oportuna e tempestivamente (a dizer,
antes e depois da apresentação de dados sobre a sua situação jurídica
cuidada na espécie), sobre o quanto contra ele se alega e de ter levado em
consideração as suas razões. [...] Para a comprovação de seus argumentos
e razões, tem ele o direito de produzir provas, na forma juridicamente
aceita.

Completando o quadro, o autor Leonardo de Araújo Ferraz sobre a garantia do
devido processo legal no ordenamento jurídico brasileiro:
Essa garantia, que foi inicialmente concebida como pressuposto de
validade e regularidade da processualística penal, como, por exemplo, o
direito a um julgamento rápido e público, por um juiz imparcial e
competente territorialmente e do direito à ampla defesa e ao
contraditório, mais tarde incorporou-se a outras relações processuais,
envolvendo distintos ramos do Direito, a jurisdição civil e, mais
recentemente, a seara do Direito Administrativo, em que assumiu
importante papel na área do Poder de Polícia e impôs ao Administrador
a estrita observância dos princípios, dentre outros, da legalidade,
impessoalidade e moralidade (FERRAZ, 2009, p. 131).

Nessa órbita, dentro do tema, partindo-se da concepção de que o exercício do cargo
público é um bem jurídico titularizado pelo servidor, faz-se necessário que tenha existido
um procedimento administrativo ou judicial no qual tenha-se assegurado um mínimo de
contraditório e ampla defesa, princípios constitucionais que, por uma resistência
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Nessa toada, embora exista no Código de Processo Penal diversas referências a
indiciado ou indiciamento, não há regulação legal dos requisitos do indiciamento e,
tampouco, exigência de fundamentação da autoridade policial, no sentido de apontar os
indícios a partir dos quais formou a sua convicção pelo indiciamento, de modo que, como
apontam Gustavo Badaró e Pierpaolo Bottini “ o indiciamento fica na dependência do mero

juízo discricionário da autoridade policial, podendo propiciar enormes abusos e danos
irreparáveis ao servidor público, se de tal ato incontrolável decorrer o efeito automático do
afastamento de suas funções” (BOTTINI; BADARÓ, 2013. p.374).
Por outro lado, como solução, é certo que diante do envolvimento de servidor
público em crime de lavagem de dinheiro ou infrações antecedentes, nada impede que
uma autoridade judiciária competente decrete a suspensão do exercício de sua função
pública, caso visualize que esta medida cautelar diversa da prisão é imperiosa para
aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, ou para a prática de
novas infrações penais (CPP, art. 282, I, c/c art. 319, VI).
Aqui, nota-se que, o dispositivo em debate, contrariando toda a lógica do sistema
cautelar pessoal processual penal, subtrai do magistrado a apreciação da necessidade da
providência, ou de sua adequação, em face da concreta situação pessoal do agente, assim
como da gravidade e das circunstâncias do fato. A norma cria espécie de medida cautelar
aplicável em abstrato, pois prescinde de análise judicial acerca de sua proporcionalidade
em concreto, afastando-se, também, de qualquer finalidade acautelatória.
Aliás, nessa linha, impende trazer à baila as palavras de Eduardo Luiz Santos
Cabette, Delegado de Polícia e especialista em Direito Penal e Criminologia:

inobservadas quando confrontadas com o mencionado artigo 17-D, haja vista o

Ocorre com a Autoridade Policial a mesma usurpação de função
verificável em relação ao Ministério Público e ao Juiz. Aliás, o Delegado de
Polícia ficará numa situação ainda mais constrangedora. Isso porque,
como visto, pode a Autoridade Policial ter a convicção para o
indiciamento, mas não necessariamente pretender pleitear alguma
medida cautelar. O Delegado de Polícia então que estiver nessa situação
de formação de convicção jurídica se encontrará em um beco sem saída.
Ou indicia e provoca, por força da lei que lhe impõe, o afastamento
imediato e automático do funcionário. Ou se abstém de indiciar, sendo
que em qualquer caso é obrigado a violar ao menos parcialmente sua
consciência. Afinal, em sua convicção estava apenas a necessidade do
indiciamento e não do afastamento cautelar pelo qual jamais
representaria (.

automatismo do afastamento do servidor público quando indiciado sem o exercício do

Destarte, as acautelatórias podem ser aplicadas, porém sem excluir da apreciação

direito de manifestar-se sobre os motivos pelos quais se encontra sob investigação. Em

do Poder Judiciário eventual lesão ou ameaça a direito. Assim, para que alguém seja

outros termos: o funcionário público é afastado sem contraditório e ampla defesa.

afastado de seus bens, torna-se inarredável a existência de devido processo legal, em que

inquisitória e praticidade, não se fazem presentes no inquérito policial.
Ademais, impõe-se ao Poder Público o dever de assegurar os direitos básicos
resultantes do postulado do devido processo legal, tendo-se em mente que,
modernamente, o direito a um procedimento adequado não compreende apenas o
processo conduzido sob o pálio do contraditório, devendo ser aderente à realidade social
e à concretização da igualdade processual.
A par disso, nota-se, objetivamente, que essas garantias fundamentais restam
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seja resguardado um mínimo de contraditório e de ampla defesa, o que não ocorre no

medida em casos como esses e a alta potencialidade de lesão que perpetua-se com um

inquérito policial, pela sua natureza pré-processual, inquisitiva e unilateral.

funcionário em pleno exercício de suas funções envolvido em crimes desse jaez.

Dessa maneira, a olhos vistos, este ato inquisitorial e discricionário, sem a

À guisa de conclusão, temos que mecanismos rígidos no combate ao crime

potencialização do contraditório e da ampla defesa, não pode implicar medida tão grave

organizado, à corrupção e, em especial, à lavagem de dinheiro são fundamentais. Todavia,

sem a observância das garantias fundamentais inerentes ao devido processo legal.

a adoção de instrumentos estigmatizadores que, de forma abstrata e generalizada,
suprimem ou mitigam garantias constitucionais, são de todo incompatíveis com o Estado

5. Conclusão

Democrático de Direito e devem, por isso, ser expungidas do ordenamento jurídico.
Assim, a previsão legal de afastamento automático do servidor com o

Como se vê, à evidência, houve excesso na atividade legiferante que, pondo a

indiciamento por crime de lavagem de dinheiro, sem a exigência, ao menos, de liame

defesa social acima dos direitos individuais, editou norma com flagrante vicio de

subjetivo entre o exercício da função pública e a imputação penal, revela-se, à evidência,

inconstitucionalidade substancial, pois o artigo 17-D subverte todo o sistema acusatório

desarrazoada e há de ser julgada inconstitucional.

insculpido na Constituição Federal, ferindo de morte garantias constitucionais e
acarretando nefastas consequências ao funcionário público indiciado pelo crime de
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Resumo: A cláusula técnica da melhor tecnologia disponível – MTD visa a que haja
constante avanço e busca por tecnologias que diminuam o impacto da ação humana sobre
o meio ambiente, em vista de ser a própria tecnociência que causa inúmeros riscos que
ameaçam a vida. Em vista da inexistência de risco zero, ou seja, de que toda atividade
humana é degradante, não significa que deva haver uma flexibilização das normas
ambientais para o bem dessas atividades impactantes, mas sim a regra firme de redução
da degradação ambiental ao menor patamar técnica e cientificamente possível. Para
obrigar os empreendedores a adotarem a melhor tecnologia disponível para reduzir ao
mínimo os impactos negativos dessas atividades e manter seus empreendimentos dentro
de padrões ambientais legalmente determinados, o Estado exerce formas de controle no
licenciamento ambiental e na avaliação de impactos ambientais. Assim, a MTD se
relaciona intrinsecamente com o licenciamento ambiental e é parte fundamental das
licenças e conteúdo dos estudos ambientais que os informam e condicionam. Isso porque,
o licenciamento ambiental é atualmente, no direito brasileiro, um dos principais
instrumentos de condicionamento de uso e acesso a bens ambientais e de prevenção e
precaução de danos, impondo controle e gestão sobre os riscos ambientais. Com efeito, a
adoção de MTDs também corresponde a um dever imposto para que o empreendedor seja
obrigado a investir em tecnologias limpas e de prevenção de riscos. Neste contexto, o
objetivo é verificar como se dá a adoção da MTD no licenciamento ambiental brasileiro. O
* Bacharela em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT. Especialista em Direito Penal e
Processual Penal pela Fundação Escola do Ministério Público de Mato Grosso. Mestra em Direito pela
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Doutoranda em Direito pela UFSC. E-mail:
paulagalbiatti@hotmail.com.
Lattes:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4411936U9.

59

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

60

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

problema é: como se verifica a adoção da melhor tecnologia disponível no licenciamento

licensing, based on the primary objective of prevention and precaution of environmental

ambiental brasileiro, com base no objetivo primordial de prevenção e precaução de danos

damage? The hypothesis for the proposed problem is that environmental licensing is an

ambientais? A hipótese para o problema proposto é o de que o licenciamento ambiental é

instrument of management and risk control and use and access to environmental goods,

um instrumento de gestão e controle de riscos e de uso e acesso a bens ambientais, como

but also provides the document management, information and data about the activities

também provê a Administração de documentos, informações e dados acerca das

developed, further comprising a planning of this development, which is why the BATs

atividades

desse

should be adopted in it from the beginning, so much so that there is an ongoing concern

desenvolvimento, motivo pelo qual as MTDs devem ser nele adotadas desde o início, tanto

for environmental quality, and to minimize costs by incorporating the technologies

para que haja uma preocupação contínua com a qualidade ambiental, quanto para a

already in the project from the beginning. It analyzes the subject on the Brazilian

minimização de custos, incorporando as tecnologias já no começo do projeto. Busca-se

Constitution, the National Environmental Policy Act, Law nº 6.938/1981, of

analisar o tema à luz da Constituição Federal brasileira, da Lei da Política Nacional do Meio

Complementary Law nº 140/2011 and Resolution nº 237, of December 19th, 1997.

desenvolvidas,

compreendendo

ainda

um

planejamento

Ambiente, Lei nº 6.938/1981, da Lei Complementar nº 140/2011 e da Resolução nº 237,
de 19 de dezembro de 1997.

1. Introdução

Keywords: Environmental Law; best available technology; environmental licensing;
O desenvolvimento da tecnociência, gerado a partir de uma visão de mundo

prevention; precaution.

Abstract: The best available technology – BAT aims to a constantly advancing and search
for technologies that reduce the impact of human action on the environment, considering
that the technoscience causes numerous risks that threaten life. In the view of the absence
of zero risk, that all human activity is degrading does not mean that there should be a
relaxation of environmental standards for those impacting activities, but the firm rule of

ocidental e cartesiana de separação e dominação do homem sobre a natureza, levou ao
nível enorme de degradação visto hoje. Contudo, a tecnociência tem um caráter dúplice,
pois traz malefícios e benefícios, podendo a proteção ambiental ser alcançada com o
auxílio de tecnologias ecologicamente adequadas, em um compromisso de gestão e
redução de riscos.
Nessa discussão, insere-se a melhor tecnologia disponível – MTD, entendida

reduction of environmental degradation to lower technical level at the scientifically
possible. To compel entrepreneurs to adopt the best available technology to minimize the
negative impacts of these activities and keep their ventures within legally environmental
standards, the State exercises control in environmental licensing and environmental
impact assessment. Thus, BAT is intrinsically related to environmental licensing and is a
fundamental part of licenses and content of the environmental studies that inform and
influence. This is because the environmental license is currently in Brazilian law, a major
use of conditioning tools and access to environmental goods and preventive and
precautionary damage, imposing control and manages environmental risks. Indeed, the
adoption of BATs also corresponds to a duty for the entrepreneur obliged to invest in
clean technologies and risk prevention. In this context, the aim is to check how is the
adoption of the BAT in the Brazilian environmental licensing. The problem is: how to
check the adoption of the best available technology in the Brazilian environmental

como uma cláusula técnica que impõe a obrigação de adequação das melhores
tecnologias, em uma permanente adaptação do Direito e da gestão de riscos ao estado da
técnica.
Para obrigar os empreendedores a adotarem a melhor tecnologia disponível para
reduzir ao mínimo os impactos negativos dessas atividades e manter seus
empreendimentos dentro de padrões ambientais legalmente determinados, o Estado
exerce formas de controle no licenciamento ambiental e na avaliação de impactos
ambientais.
Assim, a MTD se relaciona intrinsecamente com o licenciamento ambiental e é
parte fundamental das licenças e conteúdo dos estudos ambientais que os informam e
condicionam. Isso porque, o licenciamento ambiental é atualmente, no direito brasileiro,
um dos principais instrumentos de condicionamento de uso e acesso a bens ambientais e
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O termo melhor tecnologia disponível ou MTD pode parecer de fácil
compreensão, mas integra diversos elementos que devem ser mais bem refletidos, para

ambientais.
Com efeito, a adoção de MTDs também corresponde a um dever imposto para que
o empreendedor seja obrigado a investir em tecnologias limpas e de prevenção de riscos.
Neste contexto, o objetivo é verificar como se dá a adoção da MTD no licenciamento
ambiental brasileiro.

que seja possível identificar suas diversas facetas, como seus elementos, critérios de
identificação, fundamentação jurídica, natureza jurídica, dentre outros.
Algumas normativas estadunidenses, europeias e inclusive a brasileira utilizam
ora melhores tecnologias ou técnicas. Loubet (2014) entende ser melhor a utilização do

O problema é: como se verifica a adoção da melhor tecnologia disponível no
licenciamento ambiental brasileiro, com base no objetivo primordial de prevenção e
precaução de danos ambientais?

termo técnica, por considerar mais abrangente, a incluir não apenas a tecnologia, mas
também o modo de instalação, a gestão ambiental, dentre outros.
Neste trabalho, contudo, utiliza-se a mesma nomenclatura adotada por Pardo

A hipótese para o problema proposto é o de que o licenciamento ambiental é um

(1999), ou seja, melhor tecnologia disponível, por entender esta mais a abrangente, de

instrumento de gestão e controle de riscos e de uso e acesso a bens ambientais, como

acordo com o conceito de tecnologia baseada na filosofia da tecnologia, considerando-a

também provê a Administração de documentos, informações e dados acerca das

como uma realidade polifacetada, comportando objetos, conjuntos de objetos, sistemas,

atividades

processos, modos de proceder e certa mentalidade, dentro da qual se inserem as diversas

desenvolvidas,

compreendendo

ainda

um

planejamento

desse

desenvolvimento, motivo pelo qual as MTDs devem ser nele adotadas desde o início, tanto
para que haja uma preocupação contínua com a qualidade ambiental, quanto para a
minimização de custos, incorporando as tecnologias já no começo do projeto.

técnicas, consideradas em seu conjunto, incluindo sua gestão (CUPANI, 2013).
A tecnociência, por sua vez, é entendida como a pesquisa que obedece antes às
oportunidades tecnológicas do que aos interesses teóricos, na maioria das vezes

Busca-se analisar o tema à luz da Constituição Federal brasileira, da Lei da

motivações extracientíficas (industriais, políticas, militares, comerciais) (CUPANI, 2013).

Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938/1981, da Lei Complementar nº

A utilização de melhores tecnologias é essencial para diversos ramos do

140/2011 e da Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997.

conhecimento e para o ordenamento jurídico, no trato da segurança, da propriedade

Baseou-se o estudo da melhor tecnologia disponível em dois autores, em razão

intelectual, do direito do trabalho, dentre outros de gestão de riscos. Neste trabalho, o

da pouca bibliografia sobre o tema: Pardo, em razão de discutir a relação do Direito com

aspecto considerado é o do direito ambiental e a obrigatoriedade de sua adoção frente a

a tecnociência e da MTD, e Loubet, por trazer esses conceitos adotados inicialmente nos

riscos ao meio ambiente.

ordenamentos jurídicos estadunidense e europeu para o Brasil e ser a única fonte de
bibliografia no país.

Na MTD não se trata de especificar em cada caso as medidas de ordem técnica
corretoras ou redutoras de poluição ou riscos ambientais introduzidos pelo

Por fim, importante ressaltar que este artigo é parte dos resultados obtidos com

desenvolvimento da tecnociência, mas sim em fixar com maior segurança os critérios

as pesquisas desenvolvidas durante o curso de mestrado em Direito na Universidade

pelos quais sua adoção se torna obrigatória para atividades e instalações que foram

Federal de Santa Catarina e presentes na dissertação de mestrado.

autorizadas em momento anterior ao desenvolvimento de tal tecnologia, ou que não
estavam ainda acessíveis às empresas (PARDO, 1999).

2. Melhor tecnologia disponível - MTD

Esse aspecto evidencia ser a MTD uma obrigação de resultado1 e não de meio, ou
seja, dentro das tecnologias disponíveis para alcançar determinado fim, seja de emissão

A cláusula técnica impõe a obrigação de adequação das melhores tecnologias, em
uma permanente adaptação do Direito e da gestão de riscos, em especial na expedição de
licenças ambientais, a uma conformação permanente ao estado da técnica.

1 Apesar de se considerar a MTD como uma obrigação de resultado, é necessária uma reflexão, pois o teste
dessas tecnologias para verificar se realmente cumprem com aquele resultado esperado e eficiente
ocorrerá, não raras vezes, na prática, pois são infinitas as possiblidades e sinergias da adoção de uma nova
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de poluição, de análise do ciclo de vida dos produtos, de tratamento de resíduos, desde

instalação, obrigadas a iniciar sua atividade com as novas técnicas e competir com as que

que a tecnologia adotada consiga atingir o objetivo almejado pela norma, a escolha entre

operam com tecnologia defasada e contaminante (PARDO, 1999).

uma delas é feita pelo empreendedor na apresentação dos estudos ambientais e o

Os dois efeitos possíveis do desenvolvimento da tecnociência são a possibilidade

resultado final motivado de qual delas deve ser adotada é do órgão ambiental competente.

de detectar efeitos ambientais negativos de atividades autorizadas muito superiores aos

Entendido o conceito de tecnologia, cumpre determinar o que é entendido por

conhecidos ou supostos quando houve a licença, o que poderia implicar em sua revogação,

“melhor”. A legislação brasileira traz o significado do conceito, normalmente vinculado à

característica das sociedades de risco; e o conhecimento de novas técnicas corretoras de

ideia de eficiência, mas mediante a verificação do empreendimento e do meio ambiente

contaminação, caso em que opera a cláusula técnica incorporada na licença, que obriga a

como um todo, sem que haja a transferência de poluição entre meios e que o ciclo da

empresa licenciada a introduzir a melhor tecnologia disponível, tratando-se, portanto, de

atividade ou indústria seja analisado em seu conjunto.

cumprimento das condições pelas quais houve a concessão da licença (PARDO, 1999).

Já o conceito de disponível implica uma maior reflexão. Isso porque se relaciona

Em resumo, a nova tecnologia eficaz na redução da contaminação deve ser

com os custos da tecnologia, com a disponibilidade técnica, com a análise do mercado e

obrigatória, desde que não tenha custos excessivos e que sejam exigíveis em face dos

com a discussão se está ou não obrigado o empreendedor a proceder à investigação

benefícios auferidos. A determinação dos meios a incorporar, as fórmulas de

científica.

financiamento ou outras ajudas públicas, e o tempo necessário para a incorporação são

Dentro do conceito de disponíveis estão as tecnologias já testadas e que já
estejam disponíveis no mercado, nacional ou internacional, considerando o setor

decisões que, para sua adoção, sugerem a existência de um acordo de cooperação entre
empresas e particulares (PARDO, 1999).

industrial como um todo, não sendo obrigatórias aquelas que estejam em fase de

Isso porque determinações unilaterais e autoritárias ou uma atividade rigorosa

verificação e experimentação, para que não se faça das empresas laboratórios de

da Administração, sem considerar o custo e a real eficácia da incorporação de novas

investigação, o que implicaria também em custos elevados e com efeitos

tecnologias, podem provocar tanto a reação singular do obrigado em dilatar a

contraproducentes (PARDO, 1999) e, mais importante, para evitar prejuízos e

incorporação das novas MTDs, quanto uma reação coletiva do setor industrial de ocultar

contaminações maiores.

novos conhecimentos com possibilidade de aplicação na proteção do meio ambiente ou

Ressalta-se que, segundo Pardo (1999), o dever de investigação científica não é

de perder o interesse e desincentivar essa investigação (PARDO, 1999).

das empresas, não se exige delas laboratórios de investigação e experimentação de

Salienta-se que, embora não seja exigível das empresas que sejam laboratórios

técnicas. Quanto à existência no mercado, não é cabível exigir das instalações que estejam

de investigação de novas tecnologias, entende-se como a melhor solução uma cooperação

na vanguarda da investigação, incorporando técnicas ainda não generalizadas.

entre Estado, agências de fomento, universidades, centros de pesquisa, sociedade,

Ainda no conceito de disponíveis, o fator econômico é o que acaba por ser

empresas, ou seja, entre todos os setores envolvidos para a busca por MTDs. Além disso,

decisivo, bem como a análise da relação custo-benefício da tecnologia, o que implica em

o fomento à investigação científica para melhoria da qualidade ambiental é também um

um regime diferenciado entre a obrigatoriedade de incorporação de novas técnicas às

dever do Estado, o qual deve fomentar e incentivar essas atividades em diversos âmbitos,

indústrias já em funcionamento e às anteriormente autorizadas (PARDO, 1999).

dentro dos quais se destaca o papel das universidades.

Os custos da atividade não podem ser desproporcionais, devendo-se valorá-los

Por outro lado, conforme Pardo (1999), essa ponderação de custos econômicos e

com os benefícios auferidos, o que afeta o interesse competitivo das indústrias de nova

de oportunidades técnicas se produz pela falta de normas, pois, quando a norma exige
certas tecnologias, elas necessitam ser incorporadas, sob pena de não concessão ou
revogação da licença. É neste âmbito preciso que opera a cláusula técnica, ou seja, em

tecnologia. Em especial em contextos de incertezas científicas, esse resultado eficiente pode acabar
comprometido na prática.
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terreno não dominado por normas jurídicas e cuja modificação se produz por meio do

equilíbrio entre economia e ecologia, a geração de renda, emprego e o desenvolvimento

conhecimento científico e do progresso tecnológico.

do país.

Para Loubet (2014), a verificação dos custos excessivos deve considerar dois

Este discurso, muitas vezes falacioso, esconde o interesse do mercado, que

critérios para a decisão de fixação das MTDs: no primeiro, dentro da análise custo-

domina a política e as instituições jurídica e o domínio da tecnociência pelo mercado, que

benefício, deve-se considerar o custo da implementação e dos benefícios ambientais

se apropria do conhecimento especializado e de seu prestígio na sociedade ocidental atual

trazidos, incorporando a avaliação dos benefícios ambientais e da valorização econômica

para realizar seus interesses de lucro e de dominação.

do meio ambiente, ou seja, dos custos de recuperação em caso de dano, o valor dos

Esse é o discurso para impedir a adoção de MTDs que sejam mais adequadas para

serviços ambientais, entre outros; e o custo incorporado do investimento de incorporação

preservação do meio ambiente, para minimização de poluição, para menor geração de

de determinada tecnologia no caso de readaptação de toda a instalação ou partes dela.

resíduos, para menor utilização de energia, para maior eficiência e menor uso de recursos

Continua Loubet (2014), afirmando que se deve buscar o equilíbrio entre os

naturais, as quais devem ser implementadas, também mediante fomento e incentivo do

benefícios ambientais obtidos, os recursos investidos e os impactos sociais implicados,

Poder Público tanto nessa implementação quanto no contínuo desenvolvimento das

avaliando ainda o valor do investimento, o lucro da empresa, os benefícios ambientais e

tecnologias, a fim de que seu custo seja reduzido.

sociais implementados. Cita, ainda, que não se deve rechaçar uma tecnologia disponível

O que se pretende expor, neste momento, é que esse excesso de ponderação,

por ser excessivamente cara, quando o custo real da contaminação ou da restauração

quando se trata na proteção do meio ambiente, tem se mostrado prejudicial para todos,

ambiental é muito superior ao valor de custo da tecnologia e de sua implantação.

tendo em vista o domínio do mercado e das mentes para que todos concordem e

Embora se entenda que a análise dos custos de implementação das MTDs deva
ser feita, deve-se ter muito cuidado ao incluir nos critérios de análise os requisitos

incentivem aquilo que consideram melhor para que uma minoria tenha lucro e a maioria
sofra com as externalidades negativas da produção industrial.

trazidos por Loubet (2014). Devem ser consideradas a incorporação na decisão das

Por fim, salienta-se que as normas de qualidade, um dos parâmetros para adoção

externalidades negativas e a verificação da possibilidade de ocorrência de graves danos

das MTDs, devem ser um mínimo e não um máximo e, quando as tecnologias disponíveis

ambientais, caso a incorporação de uma tecnologia muito cara não seja feita.

forem suficientes para que seja atingido um padrão de proteção maior do que o disposto

Entretanto, a valoração do meio ambiente não é algo fácil e é muito discutido na
doutrina sobre quais critérios e como colocar valor no meio ambiente, não o considerando
apenas como recurso, mas por seu valor intrínseco e dos serviços ambientais prestados.
Assim, deve-se ter cuidado ao incorporar o valor do meio ambiente, pois somente este

nos padrões ambientais, devem estes ser os novos padrões fixados para o setor, de
observância obrigatória.
Entendidos os aspectos gerais do conceito de melhor tecnologia disponível,
passa-se a verificar como a legislação brasileira trata do tema.

critério é de extrema complexidade; qual o valor, quais critérios utilizar para sua
valoração, entre outros aspectos.

3. A adoção da melhor tecnologia disponível no direito ambiental brasileiro

Salienta-se, ainda, que é importante ver os custos da tecnologia. Se não for
verificada a razoabilidade econômica, a atividade produtiva pode ficar inviabilizada, mas

A tecnociência e o desenvolvimento tecnológico devem atender aos objetivos

se não há a técnica, então por força do princípio da precaução, a atividade não pode ser

constitucionais de proteção dos direitos fundamentais, em especial ao meio ambiente

licenciada ou deve ser interrompida e paralisada (caráter ativo do princípio). Além disso,

ecologicamente equilibrado, e não servir à produção de riscos e aos interesses do

deve-se verificar os custos sociais de implementação de novas MTDs, mas não como um

mercado dominador da técnica. Quer dizer, o desenvolvimento econômico está

empecilho à sua adoção, uma vez que é comum no discurso político a pretensão de

condicionado à proteção do meio ambiente, conforme o artigo 170, inciso VI, da
Constituição Federal brasileira.
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Em outras palavras, as MTDs se constituem em um sistema de intervenção para

Desses e de outros deveres constitucionais, extraem-se diversos princípios que

obrigar os empreendedores públicos e privados a incorporar em seus processos

informam o direito constitucional ambiental e a sistemática do direito ambiental como

produtivos e de prestação de serviços, utilizadores de recursos naturais e causadores de

um todo, como os princípios da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, da tripla

externalidades, os conhecimentos tecnocientíficos mais adequados para proteger a saúde

responsabilização, entre outros.
Decorre do princípio da precaução, pois corresponde a um princípio proativo,

e o meio ambiente, colocando a investigação científica e tecnológica a serviço do bem
comum (LOUBET, 2014).

cuja função primordial é a gestão do risco e a ação positiva e antecipatória ao risco, para

No direito ambiental brasileiro, este dever advém, inicialmente, da própria
Constituição Federal de 1988, ao dispor no artigo 225, o dever do Estado e da coletividade

não causar dano ao meio ambiente. É também um princípio a ser observado em virtude
de incertezas científicas, estritamente ligadas à MTD.

de defender e preservar o meio ambiente. Considerando que os maiores riscos atuais

Aragão (2008) afirma que o princípio da precaução não tem conotação negativa,

contra a qualidade ambiental advêm do desenvolvimento da tecnociência, riscos estes

mas positiva; não é motivo de estagnação ou bloqueio do desenvolvimento científico, mas,

transfronteiriços e incertos, a contraposição deve ser imposta, ou seja, o uso da mesma

pelo contrário, é uma fonte de progresso, sendo ainda um princípio de justiça em sentido

tecnociência para contenção destes riscos, sem prejuízo de outras formas de

clássico, pois protege a parte mais frágil, que não tem condições de se proteger por si e

conhecimento e de medidas precaucionais.

responsabiliza quem tem o poder e o dever de controlar os riscos.

A adoção da MTD advém ainda do dever constitucional de controle da produção,

As consagrações do princípio da precaução em matéria ambiental só intervêm

da comercialização e do emprego de técnicas que comportem risco para a vida, a

em situações de riscos ambientais e de incertezas científicas, em relação a riscos

qualidade de vida e o meio ambiente. Quer dizer, se o constituinte estabeleceu

abstratos, tendo caráter proativo, distinguindo-se do princípio da prevenção, quanto a

expressamente que as técnicas que trazem risco para o meio ambiente devem ser

riscos concretos, com caráter reativo (ARAGÃO, 2008). A prevenção, assim, supõe o

controladas pelo Estado e pela coletividade, considerou os riscos da tecnociência e, para

conhecimento dos riscos e das medidas destinadas a evitar ou a diminuir os danos

que haja esse controle das técnicas, necessariamente deve haver aquelas que são

causados, e a precaução ocorre em razão de incertezas e de não conhecimento (AYALA,

consideradas melhores e aquelas que não o são, impondo a adoção das melhores.

2011).

É dever constitucional, ainda, a exigência de estudo prévio de impacto ambiental

O princípio da precaução incentiva, pois, a produção do conhecimento para

para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa

originar uma ação preventiva ou liberar a atividade, afastando a hipótese de risco. Com

degradação do meio ambiente, estudo este integrante do processo do licenciamento

ele, há uma nova forma de gestão da incerteza, não podendo mais os atores políticos e

ambiental. A adoção da MTD se faz presente e é imprescindível para determinar se a obra

operadores econômicos usar e abusar da divergência entre os cientistas como desculpa

ou atividade será licenciada ou não.

para não agir (ARAGÃO, 2008).

Da exigência do EIA-RIMA (Estudo Prévio de Impacto Ambiental e Relatório de
Impacto

Ambiental)

na

Constituição

Federal

reconhece-se

Embora o ordenamento jurídico brasileiro não trate de forma ampla e específica

a

do tema, isso não significa que sua adoção não seja obrigatória, aparecendo um sistema

obrigatoriedade do uso das MTDs, tendo em vista que não adiantaria realizar os estudos

de definição e atribuições às autoridades ambientais de forma esparsa na legislação e

e analisar os impactos se não fosse para decidir pelo menor. Faltaria racionalidade ao

também de forma implícita, como se observou do disposto constitucionalmente, mediante

sistema ao exigir esses estudos se não houvesse, como reflexo, três implicações práticas:

a ideia da obrigatoriedade de incorporação do progresso tecnológico ao Direito e à

a obrigatoriedade da análise das opções possíveis para o empreendimento; o impacto

tomada de decisões, muito embora não utilizando expressamente o termo MTD (LOUBET,

dessas opções na proteção ambiental; e a adoção das MTDs para compatibilizar o uso e

2014).

acesso aos bens ambientais e sua proteção (LOUBET, 2014).

implicitamente
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O instrumento normativo que trata da MTD com maior profundidade é a

Sobre este dispositivo, apesar de não trazer muitos esclarecimentos, infere-se

Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes 2 , com força de lei

que, ao menos no referente a líquidos, é obrigatória a utilização da MTD antes de emiti-

federal, uma vez que aprovada pelo Congresso Nacional e promulgada pelo Decreto

los para a rede pública de esgoto ou cursos d’água. Aborda também o componente duplo

Presidencial nº 5.472, de 20 de junho de 2005. Embora aplicável apenas aos poluentes

do conceito de MTD, qual seja a viabilidade técnica e econômica (LOUBET, 2014).

orgânicos persistentes3, traz uma conceituação do termo, prevendo ainda sua aplicação
no âmbito que regulamenta (LOUBET, 2014).

Dos dispositivos analisados até agora, observa-se que a ecoeficiência é
componente importante quando se trata de MTD, tanto na produção de resíduos

Estabelece a Convenção que, dentro de cada medida a ser adotada pelas Partes

industriais ou sólidos domésticos, quanto na eficiência do próprio processo produtivo e

para reduzir as liberações das substâncias químicas incluídas no Anexo C, da minimização

dos produtos decorrentes. A ecoeficiência é, portanto, um objetivo primordial da adoção

contínua até sua eliminação definitiva, inclui-se a promoção e o uso das melhores

de MTDs, juntamente com a diminuição da poluição.

tecnologias4 disponíveis e das melhores práticas ambientais.

A Resolução CONAMA nº 316, de 29 de outubro de 2002, que dispõe sobre

Ao aplicar as melhores tecnologias disponíveis e as melhores práticas ambientais,

procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de

as Partes devem considerar as diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e redução

resíduos, também conceitua melhores tecnologias disponíveis, utilizando o termo

das liberações e as diretrizes sobre MTD e melhores práticas ambientais que sejam

técnicas ao invés de tecnologias, como o estágio mais eficaz e avançado de

adotadas por decisão da Conferência e promovê-las. Devem ser adotadas o quanto antes

desenvolvimento das diversas tecnologias de tratamento, beneficiamento e de disposição

e, no máximo, quatro anos após a entrada em vigor da Convenção.

final de resíduos, e de suas atividades e métodos de operação, indicando a combinação de

A Convenção define o termo “melhores técnicas disponíveis” como o estágio mais

sua prática que leve à produção de emissões em valores iguais ou inferiores aos fixados

eficaz e avançado no desenvolvimento das atividades e seus métodos de operação,

pela Resolução, com o objetivo de eliminar e, onde não seja viável, reduzir as emissões em

indicando a adequabilidade prática das técnicas específicas que proporcionem a base das

geral, bem como seus efeitos no meio ambiente como um todo.

liberações, para evitar e reduzir as liberações das substâncias químicas, relacionadas na
Convenção, e seus impactos no meio ambiente como um todo.
Outra lei que menciona a MTD é a Lei nº 12.305/2010, que conceitua resíduos
sólidos como o material, a substância, o objeto ou o bem descartado, que seja resultante

Observa-se que este conceito é similar aos demais apresentados, trazendo a visão
ampla do que seja considerada tecnologia, e integrada, ao entender o meio ambiente como
um todo e, ao estabelecer, em consonância com os demais dispositivos da Resolução,
valores máximos de emissão.

de atividades humanas em sociedade, cuja destinação final se procede, se propõe ou se

Também é possível encontrar na Lei nº 6.938/1981, embora não trate

está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido e gases contidos em

expressamente do termo, a evidência de que o conceito de MTD deve ser adotado

recipientes e líquidos, cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede

(LOUBET, 2014).

pública de esgotos ou em corpos d’água, ou que para tal exijam soluções técnica ou
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.

Entre os princípios estabelecidos pela Lei, cita-se o planejamento e a fiscalização
do uso dos recursos ambientais; o controle e o zoneamento das atividades potencial ou
efetivamente poluidoras; os incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas
para o uso racional e à proteção dos recursos ambientais; e o acompanhamento do estado

Pode
ser
acessada
em:
<http://www.mma.gov.br/estruturas/smcq_seguranca/
_publicacao/143_publicacao16092009113044.pdf>. Sobre o tema, vide ALBUQUERQUE, Letícia.
Poluentes orgânicos persistentes: uma análise da Convenção de Estocolmo. Curitiba: Juruá, 2006.
3 Os poluentes orgânicos persistentes são produtos químicos com propriedades tóxicas, resistentes à
degradação, são bioacumuláveis, transportados pelo ar, pela água e pelas espécies migratórias, conforme a
Convenção de Estocolmo.
4 A Convenção utiliza o termo melhor técnica disponível, mas, para manter a coerência da definição adotada
por este trabalho, é utilizado o termo melhor tecnologia disponível.

2

da qualidade ambiental. Entre os objetivos, dispõe que a Lei visará ao desenvolvimento
de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos
ambientais e à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente.
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O planejamento do uso de recursos, o controle das atividades poluidoras e o
acompanhamento do estado da qualidade ambiental se relacionam todos com o processo

72

energia elétrica a partir de fonte eólica em superfície terrestre, prevendo que os estudos
a serem realizados devem prever alternativas tecnológicas e locacionais.
Cita-se, ainda, a Resolução CONAMA nº 452/2012, que dispõe sobre os

do licenciamento ambiental e com a atividade da Administração de fiscalização, mediante
a adoção de tecnologias adequadas para tal.
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procedimentos de controle da importação de resíduos, conforme normas da Convenção

Quanto ao incentivo ao estudo e à pesquisa tecnológica, adota o critério do MTD

da Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e

como fator importante na proteção ambiental, isso porque, ao afirmar serem preferíveis

seu Depósito. A Resolução conceitua rejeitos como os resíduos sólidos, cujas

aquelas para uso racional e proteção ambiental, reconhece que, havendo várias

possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e

tecnologias possíveis, as orientadas com aquele objetivo devem ser obrigatoriamente

economicamente viáveis foram todas esgotadas, não apresentando outra possibilidade

utilizadas, consequência lógica e coerente da interpretação da Lei (LOUBET, 2014).

que não a disposição final ambientalmente adequada.

Entre os instrumentos previstos na Lei, relacionam-se com a MTD o

Pelo exposto, conclui-se que, embora não haja no ordenamento jurídico

estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; a avaliação de impactos ambientais;

ambiental brasileiro disposições específicas e amplas acerca da adoção das MTDs, por

o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; e os

toda a legislação analisada e pelos dispositivos constitucionais, é possível verificar a

incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia,

existência de um conceito que define a visão integrada, a natureza de uma obrigação de

voltados para a melhoria da qualidade ambiental.

resultado e o dever de sua adoção, em especial no processo de licenciamento ambiental e

A Lei ainda determina que o Poder Executivo incentive atividades voltadas ao

em seus estudos, como se passa a discutir a seguir.

meio ambiente, visando ao desenvolvimento de pesquisas e processos tecnológicos
destinados a reduzir a degradação da qualidade ambiental; à fabricação de equipamentos

4. A adoção da melhor tecnologia disponível no licenciamento ambiental

antipoluidores; e a outras iniciativas que propiciem a racionalização do uso de recursos
ambientais. Os órgãos, entidades e programas destinados ao incentivo dessas pesquisas

A cláusula técnica da melhor tecnologia disponível visa a que haja constante

devem considerar, entre as suas metas prioritárias, o apoio aos projetos cujo objetivo é

avanço e busca por tecnologias que diminuam o impacto da ação humana sobre o meio

adquirir e desenvolver conhecimentos básicos e aplicáveis na área ambiental e ecológica.

ambiente, em vista de ser a própria tecnociência que causa inúmeros riscos que ameaçam

No mesmo sentido da argumentação anterior, não seria lógico e racional se

a vida.

fossem incentivados novas técnicas, processos e tecnologias menos poluidoras ou

Em vista da inexistência de risco zero, ou seja, de que toda atividade humana é

corretoras de impactos, ou visando o uso racional de recursos se sua utilização não fosse

degradante, não significa que deva haver uma flexibilização das normas ambientais para

obrigatória. A lógica do sistema jurídico ambiental é a de que tais atividades devem ser

o bem dessas atividades impactantes, mas sim a regra firme de redução da degradação

incentivadas e fomentadas pelo Poder Público e, uma vez desenvolvidas, devem ser

ambiental ao menor patamar técnica e cientificamente possível.

adotadas para atingir as finalidades previstas no ordenamento (LOUBET, 2014).

Para obrigar os empreendedores a adotarem a melhor tecnologia disponível para

Outros dispositivos expressos e de aplicação setorial de MTDs se encontram nas

reduzir ao mínimo os impactos negativos dessas atividades e manter seus

Resoluções CONAMA nº 382/2006, que estabelece os limites máximos de emissão de

empreendimentos dentro de padrões ambientais legalmente determinados, o Estado

poluentes atmosféricos para fontes fixas; na de nº 436/2011, para aquelas instaladas ou

exerce formas de controle no licenciamento ambiental e na avaliação de impactos

requeridas antes de 2007, (LOUBET, 2014); e a nº 462/2014, que estabelece

ambientais (BECHARA, 2009), considerados para os fins deste estudo os mais relevantes.

procedimentos para o licenciamento ambiental de empreendimentos de geração de

Neste contexto, a MTD se relaciona intrinsecamente com o licenciamento
ambiental e é parte fundamental das licenças e conteúdo dos estudos ambientais que os
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informam e condicionam. Isso porque o licenciamento ambiental é atualmente, no direito

Esses estudos e a análise da MTD devem ser feitos no empreendimento como um

brasileiro, o principal instrumento de condicionamento de uso e acesso a bens ambientais

todo, de modo a reduzir ao máximo o impacto ambiental causado pela atividade e impedir

e de prevenção e precaução de danos, impondo controle e gestão sobre os riscos

a transferência entre meios.
Com efeito, depois de concedida a licença ambiental, não pode o empreendedor

ambientais.
O licenciamento ambiental “enquadra o empreendimento da legislação ambiental

considerar que pode exercer sua atividade da forma como bem entender, mas deve

para forçá-lo a se desenvolver dentro dos padrões preestabelecidos, sem gerar lesões

respeitar os termos nos quais a licença foi concedida e, no exercício de fiscalização do

irremediáveis e intoleráveis ao ambiente e à coletividade”. Caso não houvesse o

Estado, caso seja verificado que a tecnologia utilizada atualmente causa danos, há a

licenciamento

obrigatoriedade de adotar outra menos poluente e também que haja a recuperação da

anterior

à

instalação

e

funcionamento

dos

empreendimentos

degradadores, “a probabilidade de elas se desenvolverem sem nenhum cuidado e

área degradada e eventual indenização pelos danos.

preocupação com o equilíbrio ambiental seria enorme”, tendo em vista que “muitos são

Importante salientar que não existe direito adquirido de poluir. Isso porque a

os empreendedores, ainda, que só investem em equipamentos e procedimentos

natureza do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, uma vez que

antidegradação ambiental se forçados a tanto pelo órgão ambiental” (BECHARA, 2009, p.

fundamental e difusa, não confere ao empreendedor direito adquirido de, por meio do

82).

desenvolvimento de sua atividade, agredir a natureza, ocasionando prejuízos às
Com efeito, a adoção de MTDs também corresponde a um dever imposto para que

presentes e futuras gerações.

o empreendedor seja obrigado a investir em tecnologias limpas e de prevenção de riscos.

Conforme jurisprudência reiterada do STJ, inexiste direito adquirido a poluir ou

A remessa à cláusula técnica é uma remessa genérica ao estado da técnica, às

degradar o meio ambiente, sendo o tempo incapaz de curar ilegalidades ambientais de

melhores tecnologias reconhecidas pelo setor em dado momento, para que a

natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados – as gerações futuras – carece de

Administração decida, de forma consciente e informada, no processo de licenciamento.

voz e de representantes que falem ou se omitam em seu nome5.

Isso porque nos estudos ambientais se encontram informações sobre as alternativas

Neste contexto, passa-se à análise das normas do licenciamento ambiental e dos

tecnológicas do empreendimento e a escolha realizada. Tais estudos, embora não sejam

estudos ambientais, em especial o Estudo Prévio de Impacto Ambiental, que impõe a

vinculantes, apresentam as mais importantes informações para que seja concedida ou não

adoção das MTDs.

a licença.

Várias são as normas do direito ambiental brasileiro que fundamentam a adoção

Essa remessa é uma das formas mais claras de incorporação do progresso

da melhor tecnologia disponível, como visto anteriormente. Com efeito, a obrigatoriedade

tecnológico no regime jurídico de muitas atividades com relevância ambiental, por meio

da MTD no licenciamento ambiental assume maior relevância, por ser este o instrumento

de uma cláusula com esta operatividade específica (PARDO, 1999).

ambiental de precaução e prevenção de riscos, planejamento e controle de uso e acesso a

O licenciamento ambiental é não somente um instrumento de gestão e controle

bens ambientais.

de riscos e de uso e acesso a bens ambientais, como também provê a Administração de

Os estudos ambientais elaborados no processo do licenciamento constituem

documentos, informações e dados acerca das atividades desenvolvidas no país. Além

fundamentação primordial para a tomada de decisões sobre a expedição ou não das

disso, compreende um planejamento do desenvolvimento das atividades, motivo pelo
qual as MTDs devem ser nele adotadas desde o início, tanto para que haja uma
preocupação contínua com a qualidade ambiental, quanto para a minimização de custos,
incorporando as tecnologias já no começo do projeto.

Conforme, REsp 948.921/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 23/10/2007, DJe
11/11/2009. Vide também REsp 1172553/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado
em 27/05/2014, DJe 04/06/2014; AgRg no REsp 1367968/SP, Voto Vista Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 17/12/2013, DJe 12/03/2014; EDcl nos EDcl no Ag 1323337/SP, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 01/12/2011; MC 023429/SC (decisão
monocrática), Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4ª Região), julgado em 17/10/2014, DJe
21/10/2014; REsp 1240201/PR (decisão monocrática), Min. Benedito Gonçalves, julgado em 07/08/2014,
DJe 14/08/2014.

5
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licenças ambientais, os quais devem inserir os riscos apresentados pela atividade, as

A licença ambiental é conceituada pela Resolução nº 237/1997 como o ato

opções tecnológicas para contê-los e diminuí-los e a justificação de qual seria a melhor,

administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições,

para que os projetos sejam implementados com a utilização de tecnologias mais eficientes

restrições e medidas de controle ambiental que o empreendedor deve obedecer para

para a proteção ambiental.

poder localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades que utilizem

A discussão da MTD no licenciamento é também relevante pela incorporação de
dados técnicos nos estudos, que assumem centralidade em todo o processo, como

recursos ambientais e que sejam consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou
aquelas que possam causar degradação ambiental.

critérios de valoração para emissão de licenças, nas quais os técnicos especializados

A licença ambiental para empreendimentos e atividades que sejam efetiva ou

determinam o estado do ambiente e a possibilidade ou não de instalação da obra ou do

potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente depende do

empreendimento, conhecimentos que o Direito não possui e que necessita desta relação

estudo prévio de impacto ambiental e seu respectivo relatório (EIA-RIMA), que será

e ligação intrínseca com as áreas técnicas.

público, e também garantida a realização de audiências públicas, quando couber.

Este planejamento no licenciamento ambiental de incorporação das MTDs visa

O processo do licenciamento ambiental compreende três licenças: a licença

primordialmente à internalização das externalidades negativas, colocando a cargo do

prévia (LP), a licença de instalação (LI) e a licença de operação (LO). Essas licenças são

empreendedor adotar as melhores tecnologias para evitar que a sociedade venha a sofrer

expedidas de forma isolada ou sucessiva, não podendo o órgão licenciador expedir a LO,

com os riscos e danos, podendo-se afirmar que constitui um instrumento para aplicação

por exemplo, sem a prévia expedição da LP e da LI. Representam etapas importantes para

prática da justiça ambiental e ecológica e do poluidor-pagador.

garantir o fiel cumprimento das condições estabelecidas pela Administração, pela

Como já afirmado anteriormente, o licenciamento ambiental decorre da própria

legislação ambiental e pelas normas constitucionais de proteção do meio ambiente.

Constituição brasileira e também da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. A LC nº

A LP é concedida na fase preliminar, ou seja, no planejamento do

140/2011 e a Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997 estabelecem as regras para

empreendimento ou atividade, na qual será analisada e aprovada sua localização e

o licenciamento e os estudos ambientais.

concepção, atestando a viabilidade ambiental do empreendimento e estabelecendo os

O conceito de licenciamento ambiental presente na Lei e na Resolução citadas,
cumprindo analisar os demais conceitos, dentre eles o de licença ambiental e o de estudos
ambientais, e outras normas pertinentes para o tema, presentes na Resolução.
Antes de adentrar neste estudo, faz-se necessário explicar a natureza jurídica do
licenciamento. Embora a Resolução CONAMA nº 347/2004 e a LC nº 140/2011

requisitos básicos e condicionantes que devem ser atendidos nas próximas fases de sua
implementação.
A LI, por sua vez, autoriza a instalação do empreendimento ou da atividade
conforme as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados,
incluindo medidas de controle ambiental e demais condicionantes.

conceituem o licenciamento como procedimento administrativo, assim como boa parte da

A LO é aquela que autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a

doutrina, concorda-se com a argumentação de Farias (2013), de que o licenciamento

verificação do efetivo cumprimento das licenças anteriores, com as medidas de controle

ambiental é processo administrativo, uma vez que possui complexidade, litigiosidade e é

ambiental e condicionantes determinados para a operação.

estabelecido o contraditório e a ampla defesa, ausentes no procedimento administrativo.

A Resolução nº 237/1997 estabelece as etapas do licenciamento ambiental. Como

Além disso, no processo administrativo há a publicidade dos procedimentos,

observado, é antes do pedido do licenciamento prévio que o empreendedor deve realizar

acesso aos autos pelos interessados, obrigação de motivar e dever de decidir. Logo, a

os estudos e juntar documentos para que seu pedido seja analisado. Nesses estudos e

classificação do licenciamento como processo administrativo gera maiores garantias de

documentos já devem constar as tecnologias disponíveis e sua análise pela equipe técnica,

acesso e participação da coletividade e aumento do controle social (FARIAS, 2013).

em vista da importância de sua incorporação já no início do planejamento do
empreendimento. O órgão ambiental responsável pela análise desses documentos,
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estudos e informações deve verificar se as tecnologias trazidas pelo empreendedor são

causar significativo impacto ambiental, conforme visto anteriormente. O EIA possibilita

realmente as melhores disponíveis para o setor e, caso não seja, solicitar esclarecimentos

ao órgão ambiental avaliar os impactos do empreendimento e o RIMA é o resumo deste

sobre o assunto.

estudo em linguagem acessível a toda a sociedade, proporcionando sua participação. É

Os estudos ambientais são conceituados pela Resolução nº 237/1997 como

regulamentado pela Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986.

aqueles relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação

O artigo 1º da Resolução conceitua impacto ambiental como “qualquer alteração

e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentados como subsídio para a

das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer

análise da licença requerida, como o relatório ambiental, o plano e o projeto de controle

forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou

ambiental, o relatório ambiental preliminar, o diagnóstico ambiental, o plano de manejo,

indiretamente, afetam” a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades

o plano de recuperação de área degradada e a análise preliminar de risco.

sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a

Ressalta-se que esses estudos devem ser realizados por profissionais legalmente

qualidade dos recursos ambientais.

habilitados, técnicos especializados no tema, pagos pelo empreendedor, os quais são

O artigo 2º da Resolução nº 001/1986 traz expressamente, em caráter não

responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas,

taxativo, aquelas atividades que dependem da elaboração do EIA-RIMA: estradas de

civis e penais6.

rodagem com duas ou mais faixas de rolamento; ferrovias; portos e terminais de minério,

São imprescindíveis para que o órgão licenciador possa aprovar ou não um

petróleo e produtos químicos; aeroportos; oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos

empreendimento, ou de impor medidas de mitigação ou eliminação de riscos, o que só

coletores e emissários de esgotos sanitários; linhas de transmissão de energia elétrica,

pode ser feito se conhecer muito bem o projeto que se pretende implantar. Grande parte

acima de 230KV; obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, como barragem

desse conhecimento é encontrada na avaliação de impactos ambientais, instrumento de

para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de

informação e subsídio para que o órgão ambiental possa conhecer e ponderar sobre os

canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d’água, abertura de

efeitos da intervenção humana no ambiente.

barras e embocaduras, transposição de bacias, diques; extração de combustível fóssil;

A avaliação de impactos ambientais 7 só pode ser feita por meio dos estudos

extração de minério; aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos

ambientais acima conceituados, os quais identificam os possíveis impactos ambientais do

ou perigosos; usinas de geração de eletricidade acima de 10MW; complexos e unidades

empreendimento, a possibilidade técnica de eliminá-los ou diminuí-los o máximo

industriais e agroindustriais; distritos industriais e zonas estritamente industriais;

possível, ou a necessidade de rechaçar o empreendimento em caso de intolerabilidade de

exploração econômica de madeira ou de lenha; projetos urbanísticos, acima de 100ha, ou

seus riscos.

em áreas consideradas de relevante interesse ambiental; e qualquer atividade que utilize

Entre os estudos ambientais, merece especial atenção o EIA-RIMA, cuja
elaboração é dever constitucional expresso em caso de obras ou atividades que possam

carvão vegetal, em quantidade superior a dez toneladas por dia.
Estas atividades são consideradas previamente, portanto, como causadoras de
significativo impacto, sendo proibido ao órgão licenciador não exigir o estudo nesses

A responsabilidade dos peritos pelas informações constantes dos estudos ambientais é tema de extrema
relevância para o direito ambiental atual. Importante citar o artigo 69-A, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro
de 1988, incluído pela Lei nº 11.284, de 02 de março de 2006, conhecido como “crime Barra Grande”, em
razão da usina hidrelétrica de mesmo nome ter inundado uma floresta primária de araucárias, sobre a qual
não havia menção no EIA-RIMA. O artigo estabelece uma pena de reclusão de três a seis anos e multa para
quem elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento
administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por
omissão. Se o crime for culposo, a pena cominada é de detenção de um a três anos. A pena é aumentada de
1/3 a 2/3 se houver dano significativo ao meio ambiente, em decorrência de informação falsa, incompleta
ou enganosa.
7 Conforme Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986.

6

casos. Como se observa das atividades obrigatoriamente sujeitas ao EIA-RIMA,
apresentam grande complexidade tecnológica e alta potencialidade de riscos e desastres
ambientais, necessitando de um planejamento cuidadoso e preventivo, e da análise das
tecnologias em sentido amplo utilizadas no empreendimento.
Com base nesses aspectos, a Resolução nº 001/1986 estabelece que o estudo de
impacto ambiental deve obedecer a algumas diretrizes, sem prejuízo de outras fixadas
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pelo órgão competente contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização

de extinção, e as áreas de preservação permanente), e o meio socioeconômico (uso e

de projeto, confrontando-as com a hipótese de sua não execução.

ocupação do solo, usos da água e a socioeconomia, destacando os sítios e monumentos

Cada uma dessas diretrizes gerais, de conteúdo obrigatório, traz a ligação dos
estudos ambientais com a obrigatoriedade de análise das MTDs. A ausência ou
insuficiência de sua adoção leva à nulidade do ato e da licença ambiental emitida com base
no estudo falho (LOUBET, 2014).

arqueológicos, históricos e culturais, as relações de dependência entre a sociedade local,
os recursos ambientais e sua potencial utilização futura).
A segunda atividade técnica que deve ser desenvolvida no EIA é a análise dos
impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, identificando e prevendo a

A primeira aplicação evidente das MTDs é quase expressa, quando determina a

magnitude e a interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes,

Resolução citada que o empreendedor deve apresentar todas as alternativas tecnológicas

elencando os impactos positivos e negativos, diretos e indiretos, imediatos, a médio e

e de localização do projeto, confrontando-as com sua inexecução, ou seja, compete ao

longo prazo, temporários e permanentes; grau de reversibilidade; propriedades

empreendedor fazer um levantamento amplo e completo de todas as alternativas

cumulativas e sinérgicas; e distribuição dos ônus e benefícios sociais.

tecnológicas. Não basta, logo, levantar as alternativas tecnológicas, mas também deve

A terceira atividade é a definição das medidas mitigadoras dos impactos

confrontá-las, avaliá-las, analisar seus impactos, verificando quais os mais poluentes,

negativos, como os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos,

quais seus tipos e como eliminá-los ou reduzi-los (LOUBET, 2014).

avaliando a eficiência de cada uma delas.

Ainda por força deste dispositivo, entende-se que se deve exigir no estudo a

A quarta atividade é a elaboração do programa de acompanhamento e

análise integrada do empreendimento, não setorial e isolada em um recurso receptor, mas

monitoramento (os impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a

como um todo, desde sua concepção. Deve, também, apresentar uma metodologia objetiva

serem considerados).

de inventário e classificação dos impactos e eficiências ambientais, bem como tecnologias

Evidencia-se a adoção das MTDs como obrigatórias principalmente pela análise

preventivas e não somente de fim de tudo, ou seja, de tratamento dos resíduos (LOUBET,

dos impactos ambientais do projeto e alternativas e sua interação com o meio. Se

2014).

imprescindível a análise do impacto ambiental do projeto e suas alternativas, é evidente
Importante ressaltar que o estudo não pode se centrar apenas na empresa

que devem ser abrangidas as alternativas tecnológicas e um estudo comparativo, sua

específica que está em processo de licenciamento, mas nos impactos sinergéticos da

relação, a classificação entre as melhores e a adoção da melhor. Isso porque seria ilógico

mesma com as já instaladas na área, o nível de poluição já existente e, inclusive, a

que o sistema jurídico previsse todo um instrumental de estudos ambientais, com gasto

perspectiva de novos empreendimentos a serem desenvolvidos ou já com pedidos de

de verbas e tempo do empreendedor e da Administração para que as melhores opções

licenciamento, o que poderá influenciar no limite máximo de poluentes que poderá ser

estudadas não fossem adotadas, cabendo ao empreendedor ou ao órgão licenciador

emitido na planta industrial (LOUBET, 2014).

responsável escolher livremente sem critérios qual a tecnologia que deveria ser utilizada

A Resolução nº 001/1986 estabelece, também, o conteúdo mínimo de atividades

(LOUBET, 2014).

técnicas a serem desenvolvidas no EIA. O primeiro é o diagnóstico ambiental da área de

Ressalta ainda Loubet (2014) que toda a avaliação das alternativas tecnológicas

influência do projeto, com a completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas

e seus impactos devem ter ligação e classificação com o diagnóstico do meio, fase na qual

interações, caracterizando a situação ambiental da área antes da implantação do projeto,

o estudo deve analisar a tolerabilidade aos impactos que serão estudados, tecnologia por

considerando o meio físico (subsolo, águas, ar e clima, recursos minerais, topografia, tipos

tecnologia e sua interação com os impactos advindos de outras atividades antrópicas já

e aptidões do solo, corpos d’água, regime hidrológico, correntes marinhas e atmosféricas),

existentes na área. Essa relação é obrigatória, sem a qual há nulidade da licença ambiental.

o meio biológico e os ecossistemas naturais (fauna e flora, destacando as espécies

O estudo de impacto ambiental deve vir acompanhado de relatório, como citado

indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas

anteriormente, que consiste em resumo e conclusão de todas as informações e
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documentos constantes do estudo, em linguagem fácil e acessível, para que seja possível

alternativa que considera favorável, cabe a decisão ao órgão ambiental competente

entender as vantagens e desvantagens do projeto e suas consequências ambientais,

(LOUBET, 2014).

motivo pelo qual será dada publicidade.

Ressalta-se que o EIA-RIMA produz informação pública e extremamente

A Resolução nº 001/1986 em comento dispõe, no artigo 9º, que o RIMA refletirá

importante para a sociedade de qualidade ambiental e estrutura política de redução e

as conclusões do estudo de impacto ambiental e conterá, no mínimo, os objetivos e as

controle de riscos. Observa-se de sua regulamentação a centralidade do elemento técnico,

justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e

tanto no processo de licenciamento quanto nos estudos que o informam.

programas governamentais; a descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e

Deve-se ter um olhar crítico dessa centralidade, uma vez que a exclusão de outros

locacionais, especificando para cada um deles, nas fases de construção e operação, a área

conhecimentos barra a participação. Depositar a confiança no elevado nível técnico até o

de influência, as matérias primas, e mão-de-obra, as fontes de energia, os processos e

ponto de ignorar outros já existentes, pode ter um sério inconveniente de limitar a

técnicas operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos de energia, os empregos

participação dos cidadãos que carecem dos conhecimentos específicos para exercê-la de

diretos e indiretos a serem gerados; síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos

modo eficaz. A aberta participação da sociedade, dos titulares de direitos e interesses que

ambientais da área de influência do projeto; a descrição dos prováveis impactos

possam ser afetados por aquela obra ou atividade é o elemento básico do procedimento

ambientais da implantação e operação da atividade, considerando o projeto, suas

com o qual sua conclusão se legitima (PARDO, 1999).

alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos e indicando os métodos,

Buscando a participação da sociedade, a legislação previu a ocorrência de

técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e interpretação;

audiências públicas8, as quais permitem que os interessados discutam os elementos do

a caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as

processo de licenciamento, incorporando outros conhecimentos que não somente o

diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a hipótese

científico, mas o saber popular. A participação da sociedade não deve ocorrer de qualquer

de sua não realização; a descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas

forma, mas que sim de modo consciente e informado.

em relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderam ser

evitados, e o grau de alteração esperado; o programa de acompanhamento e

5. Considerações finais

monitoramento dos impactos; e a recomendação quanto à alternativa mais favorável.
Observa-se que são vários os conteúdos do RIMA, na esteira dos anteriormente

O avanço da tecnociência foi patrocinado pela relação cartesiana estabelecida

analisados, que tratam da adoção das MTDs, quando aborda a necessidade de conter as

entre humanidade e natureza de separação, dominação e exploração e, pelo conhecimento

alternativas tecnológicas e a recomendação para aquela mais favorável, as técnicas

científico, com a utilização de métodos de compartimentalização e de um olhar do sujeito

adotadas para verificação de impactos, e os danos que não podem ser evitados, após a

(homem) sobre o objeto (natureza).

análise de todas as tecnologias.

Esse avanço tem natureza dúplice, ou seja, causou a diminuição de perigos

O estudo e seu relatório devem apresentar um método objetivo que permita

naturais, trouxe conforto e comodidades, eliminou distâncias, melhorou a qualidade de

justificar entre os inúmeros fatores possíveis e suas interações de qual é a melhor

vida e a saúde, dentre tantos outros benefícios, mas também produziu riscos que podem

tecnologia disponível. Por mais que o órgão ambiental possa não acolher suas conclusões,

autodestruir a humanidade, o que levou a que a fé na tecnociência fosse abalada.

justificando essa decisão, de qualquer forma este conteúdo não pode ser omitido. A

Os riscos advindos desse avanço e a relação que o homem passou a estabelecer

alternativa tecnológica mais favorável será aquela de menor impacto possível, de forma

com a natureza causaram o esquecimento de outras formas de conhecimento que não o

global. Assim, após as conclusões apresentadas pelo empreendedor sobre qual a melhor
8 Conforme artigo 11, §2º, da Resolução CONAMA nº 001/1986, Resolução CONAMA nº 009/1987 e artigos
3º e 10 da Resolução CONAMA nº 237/1997,.
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científico, a poluição de água, ar e solo, a destruição das florestas, a extinção de animais, a

Embora se defenda a adoção das MTDs como obrigatória no licenciamento

dominação de vulneráveis (humanos e não-humanos) em busca de lucro, o esgotamento

ambiental brasileiro e a consideração implícita de sua cláusula na licença ambiental, e o

de recursos naturais, a ocorrência de desastres, como Bophal, Fukushima, Mariana, entre

uso progressivo das MTDs e do dever de desenvolvimento tecnológico, deve-se ver com

tantos outros.

cautela, para que não se iluda que o conhecimento científico e a tecnociência, que têm

O dever de redução de riscos tem atualmente um instrumento principal, que
busca controlar as atividades humanas utilizadoras de recursos naturais e que causam

outros interesses e são dominados pelo mercado e pelas grandes corporações em busca
de lucro, seja a última e melhor solução para o problema ambiental.

degradação. Trata-se do licenciamento ambiental, instrumento preventivo e precaucional,
e dos estudos que o informam, elaborados por equipe especializada.
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violento que foi institucionalizado pelas forças de Segurança Pública no Brasil, em
especial no que diz respeito à população vulnerável e não branca.

EM DESFAVOR DA PESSOA PRESA

Keywords: Police; prison; violence; custody hearing.

CUSTODY HEARING AS A WAY OF CURBING POLICE VIOLENCE IN

Abstract: There is a growing voice in the Brazilian legal world that advocates the

DISFAVOR OF THE PRISIONER

implementation of custody hearings in criminal proceedings. This initiative, which had
already been taken in the parliament through the PLS No. 554/2011 gains strength

Guilherme Silva Araujo*

through the work of the CNJ, which in February 2015, in partnership with the Ministry of
Justice and the Id, launched the project to deploy Audience custody even without the legal

Palavras-chave: Polícia; prisão; violência; audiência de custódia.

provision in Brazilian legislation, supporting the initiative in Article 7 of the American

Resumo: É crescente a voz no universo jurídico brasileiro que pugna pela implantação

Convention on Human rights (Pact of San Jose, Costa Rica). The project won normative

das audiências de custódia nos procedimentos penais em especial frente a atuação do CNJ,

density and December 15, 2015 was published the Resolution no. 213 of the National

que em fevereiro de 2015, em parceria com o Ministério da Justiça e o TJSP, lançou o

Council of Justice, which established and regulated the custody hearings throughout the

projeto para implantar Audiência de Custódia em todo território nacional. O projeto

national territory. In north, there are many arguments used by the state to justify the

ganhou densidade normativa, e em 15 de dezembro de 2015 foi publicada a Resolução n.

importance of Custody Hearing, including the analysis of real need for temporary

213 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu e regulamentou as audiências de

precaution, and the exercise of full contradictory and even facilitating the verification

custódia em todo o território nacional. Neste norte, são inúmeros os argumentos

process of any practices of torture , the latter being the focus of this writing. In addition

utilizados pelo estado para justificar a importância da Audiência de Custódia, dentre eles

to the reasons stated above, there is still to highlight the exoneration of the exchequer

a análise de real necessidade de acautelamento provisório, bem como o exercício do

with the creation of more stringent criteria for temporary imprisonment, which should

contraditório pleno e ainda a facilitação no processo de apuração de eventuais práticas de

be analyzed during the custody hearing. So, presented the main reasons for the need for

torturas, sendo este último o enfoque do presente escrito. Além dos motivos

the custody hearing, will be addressed-specific way to protect human rights of the person

demonstrados acima, há de se destacar ainda a desoneração do erário com a criação de

conducted by the police during the scrutiny carried out by the magistrate within 24 hours

critérios mais rigorosos para o encarceramento provisório, que deverão ser analisados

of arrest. It is proposed that analysis conducting a parallel with the current Brazilian

por ocasião da audiência de custódia. Assim, apresentados os motivos principais que

situation with regard to allegations of police violence, establishing a critique of violent

fundamentam a necessidade da audiência de custódia, abordar-se-á de maneira específica

modus operandi that was institutionalized by the Public Security forces in Brazil,

a proteção aos direitos humanos da pessoa conduzida pela autoridade policial por ocasião

especially with regard to the population vulnerable and not white.

do crivo realizado pelo magistrado no prazo de 24 horas após a prisão. Propõe-se tal
análise realizando um paralelo com a atual situação brasileira no que diz respeito às

1. Introdução

denúncias de violência policial, estabelecendo assim uma crítica ao modus operandi
Ante a calamitosa situação prisional do Brasil, é crescente a voz no universo
* Bacharel em Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL, Pós-graduado em Processo Civil

Concretizado pela Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL, Pós-graduando em Ciências Criminais
pelo Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina – CESUSC, Advogado, email:
guilherme@araujosandini.com.br.
Fones:
(48)
9912-6085/
(48)
3254-4916.
Lattes:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8216546A9

jurídico que pugna pela implantação de políticas contrárias ao cárcere. Neste trilho, surge
o movimento pela implementação das audiências de custódia nos procedimentos penais
como forma de diminuir o número de nossos presos provisórios. Tal iniciativa, que já
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havia sido tomada no parlamento brasileiro através do PLS nº 554/2011 ganha força

O ponto nuclear que se pretende dar atenção na presente análise critica é a pessoa

mediante a atuação do CNJ, que em fevereiro de 2015, em parceria com o Ministério da

humana, conduzida presa pela ocorrência em tese de um descumprimento da norma

Justiça e o TJSP, lançou o projeto para implantar Audiência de Custódia, e em Dezembro

penal.

de 2015 publicou a Resolução n. 213, que não só instituiu como regulamentou e
instrumentalizou o procedimento.
Ressalta-se que a audiência de custódia já estava prevista no ordenamento
jurídico brasileiro, porquanto estabelecida expressamente no Art. 7.5 da Convenção

O que parece passar despercebido pelas forças policiais, quando motivadas por
certa sede de vingança popular é que o conduzido em estado de flagrância ainda não
possui uma sentença transitada e julgada, portanto ainda inocente, podendo ser ao final
do processo absolvido.

Americana de Direitos humanos (Pacto de San José da Costa Rica) e no Art 9.3 do Pacto

Ademais, mesmo que se considere a condenação sumária antes mesmo do devido

Internacional Sobre Direitos Políticos e Civis, ambos ratificados pelo Brasil mediante os

processo legal, não é legítima qualquer espécie de punição física ou mental diversa das

Decretos 678/1992 e 592/92, respectivamente.

penas previstas no Código Penal.

Todavia, em que pese prevista na legislação como um procedimento garantidor

Necessário mencionar, que a violência policial cometida contra a pessoa humana

obrigatório, o sistema de justiça criminal brasileiro virou as costas para a Audiência de

conduzida em estado de flagrância é legitimada e incentivada pela população de classe

Custódia durante anos, trazendo só agora uma discussão mais profunda sobre a

média, que por sua vez alienada e enganada por uma indústria do medo, pensa estar na

aplicabilidade do instituto.

violência o estado pedagógico mágico para que a pessoa em estado de não obediência á

Neste norte, são inúmeros os argumentos utilizados pelo CNJ para justificar a

normas penais passe a agir adequadamente em sociedade. Ledo engano.

importância da Audiência de Custódia, dentre eles a análise da real necessidade de

Neste sentido, é proposto pela mídia um maniqueísmo onde se etiqueta quem é

acautelamento provisório, bem como a verificação de legalidade da prisão em flagrante e

bom e ruim, criando uma sensação envaidecedora por parte da classe média que se

ainda a possibilidade de apuração efetiva de eventual violência contra a pessoa conduzida

entende como cumpridora de direitos e deveres fazendo-lhes crer que àqueles que

presa, sendo este último o enfoque do presente escrito.

descumprem as normas do pacto social são inimigos sociais e por isso devem ser despidas

Além dos motivos demonstrados acima, há de se destacar também a desoneração
do erário com a criação de critérios mais rigorosos para o encarceramento provisório, que
deverão ser analisados por ocasião da audiência de custódia.
Neste norte, apresentados os motivos principais que fundamentam a necessidade
da audiência de custódia, abordar-se-á de maneira específica a proteção aos direitos

de qualquer garantia fundamental.
Este pensamento, em que pese pairar de maneira esmagadora fora do ambiente
acadêmico e na mídia sensacionalista também é ratificado por certas produções
científicas.
Neste sentido, é esta a conclusão de Jakobs (2003):
[...] quem por princípio se conduz de modo desviado, não oferece garantia
de um comportamento pessoal. Por isso, não pode ser tratado como
cidadão, mas deve ser combatido como inimigo. Esta guerra tem lugar
com um legítimo direito dos cidadãos, em seu direito á segurança; mas
diferentemente da pena, não é Direito também a respeito daquele que é
apenado; ao contrário, o inimigo é excluído.

humanos da pessoa conduzida pela autoridade policial por ocasião do crivo realizado pelo
magistrado no prazo de 24 horas após a prisão.
Propõe-se tal análise realizando um paralelo com a atual situação brasileira no
que diz respeito às denúncias de violência policial, estabelecendo assim uma crítica ao

modus operandi violento que foi institucionalizado pelas forças de Segurança Pública no
Brasil, em especial no que diz respeito à população vulnerável e não branca.

E é esta também a ideia de Fichte (1762-1814) citado na obra de Jakobs (2008),
no sentido de “quem abandona o contrato cidadão em um ponto em que no contrato se
contava com sua prudência, seja de modo voluntário ou por imprevisão, perde todos os

2. A violência policial como forma de vingança contra um inimigo imaginário

seus direitos como cidadão e como ser humano, e passa a estar em um estado de ausência
completa de direitos”.
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Toda esta temática do direito penal do inimigo caminha no sentido de que o
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3. A violência policial como forma de atender à expectativa do “cidadão de bem”

infrator, sabedor de seus direitos e deveres, ao descumprir a legislação penal vigente está
apto a sofrer as mais cruéis imposições estatais, como alguém que delinquiu por livre e
espontânea opção tornando-se assim algo a ser combatido.

Nesse trabalho, até o momento, procurou-se exteriorizar a situação de
vulnerabilidade da pessoa conduzida presa, e a tendência violenta de nossas forças de

Neste sentido, tal ambição punitiva reflete em números na atuação policial do

segurança, bem como tentou-se trazer à tona a necessidade de uma mudança de

Brasil, tendo em vista que segundo a entidade Human Rights Watch (HRW)1 entre janeiro

comportamento do estado para com as denúncias de desrespeito aos direitos humanos

de 2012 e junho de 2014, sua central de ouvidoria recebeu 5.431 denúncias de tortura,

daquele que encontra-se em estado de flagrância delitiva, portanto custodiado.

crueldade, desrespeito ou tratamento degradante, o que equivale a cerca de 181 reclamações
por mês.

Porém, há fatores alheios, como mencionado, que intensificam nesse modus

operandi violento, e de certa forma legitimam uma espécie de julgamento antecipado do
Dentre tais números, o que chama atenção é que 84% dos episódios denunciados

se tratam de pessoas sob a custódia do estado, ou seja, são maltratados por aquele ente
que em tese deveria buscar a garantia de seus direitos.

acusado por parte da polícia, dentre eles, destaca-se, a busca de preenchimento das
expectativas do obscuro “cidadão de bem”.
É consabido, na atual conjuntura político-social, principalmente impulsionada

Necessário ressaltar que estes são apenas os números que chegam até a entidade,

por uma onda conservadora que insiste em não cessar, que dividiu-se, de modo

desconsiderando-se assim todos os episódios de violência policial que sequer são

maniqueísta, a sociedade entre “cidadãos de bem” e “vagabundos”, passando desde a

noticiados à qualquer órgão, seja ele estatal ou não.

criminalização da esquerda até o jargão “bandido bom é bandido morto”.

Tal violência institucionalizada pelas forças de segurança faz pairar sobre a

Não é demais lembrar que na clássica e deletéria obra “Main Kampf”, baseado em

sociedade brasileira o medo de ser abordado e sofrer com práticas de tortura conforme

sua ideologia e também, a bem da verdade, em muitos habitantes da Europa, Hitler foi

pesquisa realizada em 21 países pela ONG Anistia Internacional2. Tal pesquisa questionou

considerado um verdadeiro “cidadão de bem” em busca de resgates de alguns valores da

aos seus cidadãos se havia sensação de segurança em eventual detenção. Para espanto

família tradicional. Além desse marco, o cidadão de bem também aparece em uma

dos pesquisadores, no Brasil 80% dos entrevistados revelarem que possuem medo de

organização fundada logo após a guerra civil norte-americana, conhecida como Ku Klux

serem vítimas de alguma violência em meio à abordagem policial.
Tal índice fez Érika Rosas, diretora para as Américas da Anistia Internacional,
concluir que “É um índice chocante que revela a percepção social em torno da tortura”.
Par se ter uma ideia, o Brasil ficou na frente de países como México e Paquistão,
que apresentam situações sociais alarmantes no que diz respeito à violência.
Neste trilho, frente a esta alarmante situação, é que se saúda a iniciativa da
implantação da audiência de custódia que poderá servir com um impedimento aos maus
tratos dos conduzidos, tendo em vista o célere contato com um magistrado.

Klan (KKK), a qual defendia seus valores, dentre os quais, destaca-se, o impedimento da
integração social da população branca com os negros recém egressos da escravidão.
Nesse cenário, no Brasil, o “cidadão de bem”, assume seus contornos quando
tenta resgatar os valores da família tradicional, aterrorizados por um mundo livre, no qual
as pessoas seguem os seus desejos e esquivam-se de estereótipos independentemente da
pauta do “deveria-ser”. No campo penal, o cidadão de bem, vê na polícia a sua salvação, vê
no castigo daquele que descumpriu a norma penal, motivo de regozijo.
O sentimento de ver o conduzido sofrendo, propalado pela mídia e encampado
por alguns que detém o poder, torna-se bandeira de parte da polícia brasileira, sendo a
supressão de direitos do preso, ao olhar dos “cidadãos de bem”, uma medida necessária,
pois existem expectativas de defesa social a serem preenchidas, tanto é que em 2015 foi

1
Fonte:
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/01/ong-diz-que-tortura-por-parte-de-agentespublicos-permanece-no-brasil.html
2 Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/05/140512_brasil_tortura_vale_rb

divulgado um relatório da Human Rights Watch, (HRW) disponível em seu site, o qual
demonstra que a tortura continua sendo um problema crônico no Brasil, indicando que o
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sistema prisional brasileiro abriga 37 % mais presos que a sua capacidade e que das

§ 1o Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será
encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o
autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a
Defensoria Pública.

denúncias de tortura entre os anos de 2012 e 2014, 84% se referiam a torturas cometidas
dentro dos presídios, cadeias públicas e delegacias que funcionam como unidades

A modificação primordial que a audiência de custódia irá operar na atual

prisionais.
Assim, o que se percebe é que, por mais que tenhamos avançados na atividade

sistemática, é que o preso, após os procedimentos inerentes a lavratura do Auto de Prisão

legiferante em direitos humanos e normas garantidoras de direitos dos cidadãos, o

em Flagrante não seja conduzido diretamente ao sistema carcerário, sem ter qualquer

termômetro social acaba determinando e apoiando atitudes deletérias daqueles que

contato com o Magistrado ou o Promotor de Justiça, e em muitos casos sequer um

atuam dentro do sistema prisional.

Advogado.

A inevitável seletividade da mídia que alimenta o sentimento de impunidade e

A ideia atual do código, é a de que o Delegado de Polícia serviria como a

provoca uma necessidade de estraçalhar aqueles que têm baixas defesas perante o poder

autoridade competente a analisar a (i)legalidade do flagrante, servindo tão somente o

punitivo, acarretando, naqueles que detém as decisões políticas dentro do sistema,

contato deste como o preso para o procedimento estivesse revestido de legalidade.

inevitavelmente, uma postura violenta e alheia ao regramento jurídico.

Inclusive, o reconhecimento do Delegado como autoridade competente à verificar
a legalidade da prisão é uma das discussões que exsurgem da redação do Artigo 7.7 do

4. Audiência de custódia como mecanismo de redução à violência policial

Pacto de San José da Costa Rica que assim determina:
Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à
presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer
funções judiciais e tem o direito de ser julgada em prazo razoável ou de
ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua
liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu
comparecimento em juízo.

Com base nas informações contextualizadas acima, resta claro que o Brasil está
longe de possuir forças de segurança integralizadas com a sociedade, caminhando
inclusive no sentido contrário, ao ter uma polícia violenta, despreparada e altamente
militarizada.
No que diz respeito a violência policial em desfavor da pessoa presa, fator crucial
para que não haja um efetivo combate, apuração e punição é o fato de que a vítima, na
maioria das vezes pessoa vulnerável, não toma a iniciativa de noticiar ao fato às
autoridades.
Primeiramente, é de se destacar que tais denúncias não são levadas a efeito,
muitas vezes ante ao medo das vítimas no que diz respeito à represálias advindas do
próprio agressor, até mesmo, porque não raras vezes o agredido encontra-se segregado
no sistema prisional.
Ou seja, na sistemática atual prevista no Parágrafo 1º do Artigo 306 do Código de
Processo Penal, o auto de prisão em flagrante deverá ser encaminhado para o Juiz em 24
horas, nos seguintes termos:
Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão
comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e
à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

A dúvida nasce do termo “autoridade autorizada por lei a exercer funções
judiciais”. Aqueles contrários a audiência de custódia entendem que o Delegado se
enquadraria em tal condição, todavia, a Jurisprudência da Corte Interamericana de
Direitos Humanos vem reconhecendo que a apresentação em 24 horas deve ser feito à
agente estatal incumbido de prestar a jurisdição, conforme os precedentes do Caso

Cantoral Benavides Vs. Perú julgado em 18.08.2000, Sentença de 18.08.2000. Caso Acosta
Calderón Vs. Equador, julgado em 24.06.2005 e no Caso Palamara Iribarne Vs. Chile julgado
em 22.11.2005.
Neste contexto, na forma atualmente instrumentalizada, o preso, em especial
aquele em estado de hipossuficiência, ingressa no sistema prisional e passa a aguarda a
atuação de um Defensor Público, ou um Defensor Dativo nomeado, que por vezes, meses
após a prisão levará mediante petição os fatos e fundamentos de defesa ao juiz
competente ou ao tribunal.
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Ocorre, que o real contato do preso com o magistrado só irá ocorrer por ocasião

Um ponto que deve ser destacado, trata-se da previsão legal de que a constatação

da audiência de instrução e julgamento, que dependendo da complexidade do caso poderá

de os indício de tortura ou maus tratos não serão colhidos tão somente a partir da versão

acontecer meses, e estados até anos após a prisão.

da vítima, como ocorre hoje nas Audiências de Instrução e Julgamento, onde o juiz está

Passado todo este lapso temporal, já não existirão mais vestígios de lesões, e nem
mesmo a intenção do preso de noticiar suas agressões, uma vez que o sequer lembrará do
Policial que o conduziu e agrediu.

preocupado apenas com a colheita da prova, e deve o réu, noticiar e convencer a
autoridade de que foi agredido ou torturado para que se tome alguma providência.
Na perspectiva trazida pela Resolução 213, passa a ser um dever do magistrado

Tal demora entre a prisão e o contato pessoal do preso com o judiciário, é o que

e dos demais funcionários da justiça, agir durante a audiência de forma a constatarem de

busca extinguir a Resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça, que em seu Artigo 1º

depoimento do preso indícios de violência, mesmo que este se mantenha silente neste

assim prevê:

sentido, isto pelo que já se mencionou: Que muitas vezes a vítima, por se colocar em uma
Art. 1º Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito,
independentemente da motivação ou natureza do ato, seja
obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da comunicação do
flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as
circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão.

posição de inferioridade em relação ao agente estatal é desestimulada a denunciar a
agressão sofrida, até por meio de ameaças e outros meios de coação.
É este o sentido da redação do Parágrafo 1º do Art. 11, já citado acima:
§ 1º Com o objetivo de assegurar o efetivo combate à tortura e maus
tratos, a autoridade jurídica e funcionários deverão observar o Protocolo
II desta Resolução com vistas a garantir condições adequadas para a
oitiva e coleta idônea de depoimento das pessoas presas em flagrante
delito na audiência de custódia, a adoção de procedimentos durante o
depoimento que permitam a apuração de indícios de práticas de tortura
e de providências cabíveis em caso de identificação de práticas de tortura.

Percebe-se que para sepultar de veze qualquer dúvida quanto à quem deverá
receber o preso em 24 horas, a resolução em questão trata de delimitar cristalinamente
como autoridade judicial, ou seja, aquela que preste jurisdição, não se podendo chegar a
outra conclusão que não seja o magistrado.
A realização da audiência logo após o estado de flagrância poderá servir de

Da redação do dispositivo acima, se retira a menção ao Protocolo II da Resolução

oportunidade para que o preso torturado ou agredido fisicamente ou psicologicamente

213, que trata exclusivamente da oitiva, registro e encaminhamento de denúncias de

possa relatar os fatos ao magistrado, servindo como uma espécie de notícia crime,

tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, deste protocolo, retira-

podendo (devendo) naquele momento se instaurar os procedimentos necessários para

se mais uma vez a clara intenção do Conselho Nacional de Justiça em exigir do magistrado,

apuração e posterior responsabilização dos abusos.

esforço no sentido de constatar a prática de violência em desfavor da pessoa custodiada,

Ainda sobre a Resolução 2013, destacam-se dois dispositivos que demonstram a
intenção do CNJ em de fato combater a tortura e os maus tratos da pessoa conduzida,
sendo eles o inciso VI do Art. 8º e o Art. 11, que assim determinam:
Art. 8º Na audiência de custódia, a autoridade judicial entrevistará a
pessoa presa em flagrante, devendo:
VI - perguntar sobre o tratamento recebido em todos os locais por onde
passou antes da apresentação à audiência, questionando sobre a
ocorrência de tortura e maus tratos e adotando as providências cabíveis;
Art. 11. Havendo declaração da pessoa presa em flagrante delito de que
foi vítima de tortura e maus tratos ou entendimento da autoridade
judicial de que há indícios da prática de tortura, será determinado o
registro das informações, adotadas as providências cabíveis para a
investigação da denúncia e preservação da segurança física e psicológica
da vítima, que será encaminhada para atendimento médico e psicossocial
especializado.

senão vejamos:
Assim, recomenda-se à autoridade judicial atenção às condições de
apresentação da pessoa mantida sob custódia a fim de averiguar a prática
de tortura ou tratamento cruel, desumano ou degradante considerando
duas premissas:
I. a prática da tortura constitui grave violação ao direito da pessoa
custodiada;
II. a pessoa custodiada deve ser informada que a tortura é ilegal e
injustificada, independentemente da acusação ou da condição de culpada
de algum delito a si imputável.

No ítem II, acima citado, constata-se a preocupação de que seja esclarecido ao
próprio custodiado, que apesar de qualquer descumprimento de uma norma penal que
seja imputado, não é lícita qualquer forma de violência ou tratamento degradante, o que
por certo é difícil muitas vezes mesmo para o réu compreender.
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Conforme já citado, o custodiado, na posição de alguém que cometeu
determinado crime, levando em conta ainda a premissa inicial de que a polícia no Brasil é
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segundo raciocínio, o processo se presta tão somente em propagar punição ao sujeito
criminalizado.

violenta, na maioria das vezes apanha, é torturado, e recebe a violência policial como parte

Em um pensar democrático do processo como barreira ao poder punitivo, a

da pena pelo crime cometido, sem saber ele que a só deverá ser punido quando do transito

implantação da audiência de custódia é uma importante vitória e um reforço considerável

em julgado da sentença penal condenatória, e ainda assim, sem qualquer tratamento

à resistência punitiva propagada pelo ódio das classes dominantes.

degradante porquanto a pena restringirá tão somente sua liberdade de locomoção, e

Apesar do que foi relatado já neste escrito, quanto o ódio das classes dominantes

jamais poderá atingir sua integridade física nos termos do Art. 5º, XLI da Constituição

como combustível da violência policial, devemos reconhecer que a consciência universal

Federal, ou qualquer outro direito legalmente garantido.

dos direitos humanos é cada vez mais forte, na medida em que se tornam uma necessidade

Nesse tom, dentro processo penal, no qual há a maior tensão entre a força estatal

dos nossos tempos, anto o modelo de sociedade marcada pelas notas da exclusão, do

e as garantias individuais, há o direito de punir, o qual se desenrola em três momentos: o

massacre, das desigualdades sociais e da injustiça institucionalizada, de maneira que até

primeiro, quando do mandamento do legislador para que o destinatário da norma se

o sistema econômico influencia sobremaneira a incidência dessa mentalidade, devendo-

abstenha de praticar o ato tipificado como crime, sob pena de sanção; o segundo

se adequar as raízes ideológicas dos direitos do homem ao sempre volúvel panorama

momento, quando a norma penal é desrespeitada, gerando o direito do Estado à

social. Aliás, sobre o tema, cumpre trazer à baila as seguintes palavras Joaquín Herrera

persecução penal, na busca de dar efetividade à ameaça antes genérica; no terceiro

Flores:

momento, se sobrevier ao fim do processo penal uma condenação, surge o direito à
execução desta sanção (REALE JÚNIOR, 2000. p.27).
A nosso ver, a ausência de responsabilização inerente as práticas de violência
policial em desfavor da pessoa presa não se dá apenas pela inércia dos órgãos de
investigação, mas sim, conforme já mencionado, pela dificuldade que existe para que os
fatos cheguem ao conhecimento do estado.
Ocorre, entretanto, que a Publicação da Resolução 213, que regulamenta a
Audiência de Custódia, não surtirá os efeitos desejados, se não houver uma nova
concepção dos magistrados brasileiros no que diz respeito à sua posição de garantidores
de direitos.

Cremos que chegou a hora de pensar se tal marco conceitual e ideológico,
situado no mais puro paradigma jusnaturalista, facilita ou dificulta
práticas sociais de promoção dos direitos em um contexto de pós-guerra
fria e de legitimações economicistas das políticas econômicas e sociais
tanto em nível nacional quanto global.
Hoje em dia, depois das grandes transformações neoliberais do sistema
de relações baseado no capital, temos uma perspectiva mais ampla para
abordar os direitos humanos a partir de novas circunstâncias
econômicas, sociais, políticas e culturais com que nós, comprometidos
com a geração de disposições críticas e antagônicas frente a essa ordem
global injusta e desigual, nos deparamos. Assim, é necessário
contextualizar as polêmicas em que nos inserimos, a fim de concretizar a
ideia da dignidade a partir do contexto do “novo espírito do capitalismo”.
(HERRERA FLORES, 2009. p.105)

Nessa perspectiva, os direitos humanos tanto em alguns postulados

O Juiz brasileiro, obrigatoriamente deve passar a pensar o processo penal como

internacionais quanto nacionais foram formalmente efetivados, desde a Declaração

uma forma de contenção do poder punitivo do estado em favor do individuo, que por certo

Universal dos Direitos Humanos até dispositivos constitucionais no ordenamento jurídico

se demonstra como parte vulnerável nesta relação.

pátrio, de modo que esse entrelace e compromisso da comunidade internacional e dos

Sem sentido contrário, o discurso propagado por parte considerável do ensono
jurídico brasileiro, e assim consequentemente reproduzido pelos atores processuais, é de
que o processo penal serve como instrumento de aplicação do direito material àquele que
descumpre a norma penal.

Estados, assumem suma importância na promoção e proteção desses direitos, os quais,
inegavelmente, têm a sua raiz na garantia do mínimo digno ao ser humano
É neste trilho, que elegemos a audiência de custódia como um dos mais
importantes mecanismos recentes de proteção aos direitos humanos da clientela do

São duas concepções antagônicas, e que têm pontos de partida diversos. Na

processo penal brasileiro, na medida, que criará a possibilidade de o Poder Judiciário e do

primeira, o processo é garantia, é barreira, é um limite ao poder de punir estatal, já no

Ministério Público tomarem conhecimento prontamente sobre eventuais casos de tortura
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ou tratamento degradante, talvez assim, gerando um efeito pedagógico nos agentes
policiais que não estarão mais protegidos pelo atrasado procedimento adotado
hodiernamente.

5. Considerações Finais

Levando em conta a postura adotada atualmente pelas polícias no Brasil, em
especial a militar, que em um agir racista, preconceituoso e discriminatório buscam em
seu exercício uma espécie de vingança social em nome daqueles que se intitulam cidadãos
de bem, é de se destacar a urgente necessidade de que surjam barreiras a esta
institucionalização da violência.
Neste trilho é que se buscou na presente análise eleger a Audiência de Custódia
como uma importante ferramenta de freio à violência policial da pessoa presa em
flagrante, uma vez que presente a necessidade de apresentação do conduzido ao juiz no
prazo de 24 horas estarão ainda perceptíveis sinais de tortura ou tratamento degradante,
bem como haverá a possibilidade de ser noticiada a agressão de maneira célere e ainda,
caberá ao magistrado valer-se de instrumentos cognitivos para apurar tais abusos,
mesmo quando o conduzido se manter em silencio neste sentido.
Ademais, tal instituto evitará a longa espera exercida atualmente pelo preso, para
que possa finalmente se ver a frente ao juiz da causa, sendo muitas vezes neste período
vítima de tratamento degradante e violento, tanto pelos agentes que efetuaram a prisão,
tanto quanto os agentes penitenciários.
No presente escrito não abordou-se a importância ainda da Audiência de
Custódia como filtro em relação a necessidade de decretação de prisões cautelares, e
ainda como momento da autoridade judicial analisar o preenchimento dos requisitos
legais do flagrante, todavia, sabe-se que estes são outros grandes avanços do instituto, que
certamente vem para efetivar direitos e coibir abusos do estado em desfavor do ser
humano.
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A CRISE DOS REFUGIADOS E A UNIÃO EUROPEIA:

limitação de acesso às fronteiras e os instrumentos normativos aplicados pela União

INCOMPATIBILIDADES ENTRE O DIREITO INTERNACIONAL DOS

Europeia face à crise dos refugiados são insuficientes, sobretudo pela não verificação de

REFUGIADOS E OS INSTRUMENTOS NORMATIVOS COMUNITÁRIOS
THE REFUGEE CRISIS AND THE EUROPEAN UNION: INCONSISTENCIES
BETWEEN THE INTERNATIONAL REFUGEE LAW AND THE EUROPEAN

dispositivos fundamentais ao Direito Internacional dos Refugiados, especialmente o
princípio do non-refoulement.

Keywords: European Union; International Refugee Law; Common European Asylum
System; Schengen Area; principle of non-refoulement.

Abstract: The present essay studies the legal instruments implemented by the European

LEGAL INSTRUMENTS

Union and its imperfections in relation to the International Refugee Law, assessing the
consequences of the current refugee crisis to European Union Law. Firstly, the study

Fernanda Ruy e Silva∗
Gustavo Carnesella∗∗

examines the background of the European migration policy regarding the international

Palavras-chave: União Europeia; Direito Internacional dos Refugiados; Sistema Europeu

the deployment of the Common European Asylum System, in order to verify if its aims

Comum de Asilo; Área Schengen; princípio do non-refoulement.

were achieved. For this purpose, it considers the practice of the European States

Resumo: O presente trabalho busca analisar os instrumentos normativos implementados

regarding the Dublin Regulations, which sought the distribution of responsibility

pela União Europeia e as suas imperfeições em relação ao Direito Internacional dos

concerning asylum, as well as the harmonizing of the practice relating to the treatment of

Refugiados, avaliando as consequências da atual crise dos refugiados para o Direito da

refugees and asylum seekers. In a third moment, the paper deals with the Schengen

União Europeia. Inicialmente, examina-se o histórico da política migratória europeia para

Agreement and the increasing strengthening of internal borders by the European States,

concessão de proteção internacional para nacionais de terceiros países. Após, serão

relating it with the current humanitarian crisis. Finally, the article comes to the

analisados os objetivos traçados com a elaboração do Sistema Europeu Comum de Asilo,

understanding that the restricting measures to access the European borders and the

a fim de verificar se suas finalidades foram alcançadas. Para tanto, observa-se a prática

normative instruments implemented by the European Union in face of the refugee crisis

dos Estados europeus no que concerne aos Regulamentos de Dublin, os quais buscavam a

are insufficient, especially for the lack of verification of fundamental rules of International

repartição de responsabilidade sobre matéria de concessão de asilo, além da

Refugee Law, particularly the principle of non-refoulement.

protection to third-country nationals. Afterwards, it will analyze the goals outlined with

harmonização das práticas relacionadas ao tratamento de refugiados e solicitantes de
asilo. Em um terceiro momento, o ensaio aborda o Acordo Schengen e o crescente

1. Introdução

recrudescimento das fronteiras internas exercido pelos Estados europeus, relacionandoo com a atual crise humanitária. Por fim, o estudo compreende que as medidas de

O último dia 20 de junho foi marcado pela lembrança do Dia Internacional dos
Refugiados. A temática do refúgio é uma das mais debatidas nos últimos anos,
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considerando-se o cenário internacional de conflitos armados e de migração forçada. Para
além do fluxo de pessoas que buscam oportunidades de emprego e melhores condições
de vida em outros países, o foco do presente estudo é analisar a situação daqueles que
procuram, com a fuga de seus países de origem, proteção internacional, especialmente na
região da Europa.
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Segundo dados oficiais, no último ano mais de um milhão de pessoas cruzaram as

responsabilidade entre os Estados-membros da União Europeia e a harmonização da

fronteiras da Europa ilegalmente1, sendo os sírios a maioria dos migrantes que arriscaram

legislação dos países com a normativa comunitária - objetivos estes intentados quando da

suas vidas na

travessia2.

As estatísticas demonstram, pois, que a situação se repetiu de

maneira crescente nos últimos anos, atingindo largas escalas no território europeu.
Ressalta-se, ainda, os ataques terroristas que abateram o território da França e

criação do Regulamento de Dublin - ocorrem no atual cenário. Frisa-se que tal análise não
se limitará à teoria; remontar-se-á, também, à leitura do das legislações mais importantes
que compõem o SECA, bem como à jurisprudência das cortes europeias.

da Bélgica, ambos os países pertencentes à União Europeia. Tais fatos geraram novas

Em um terceiro momento, o trabalho pretende abarcar o problema do crescente

discussões acerca da efetividade do controle das fronteiras europeias, o que levou certos

recrudescimento das fronteiras exercido pelos Estados europeus, tomando como base o

países a questionarem os princípios objetivados com a criação da Área Schengen. Com a

Código de Fronteiras Schengen para analisar a legalidade das medidas de tais países, além

crise migratória e a ameaça terrorista, alguns Estados-membros da União intensificaram

do debate doutrinário a respeito do assunto. Por fim, examina-se se as medidas de

o controle de suas fronteiras internas, com o intuito de prevenir a entrada de migrantes,

limitação de acesso às fronteiras e os instrumentos normativos implementados pela

sob motivação de ordem pública e segurança nacional.

União Europeia face à crise dos refugiados são efetivos, sobretudo pela não verificação de

Com isso, a fim de compreender como ocorre a recepção dos solicitantes

de asilo3

- os quais buscam proteção internacional - no contexto da União Europeia, o presente

dispositivos fundamentais ao Direito Internacional dos Refugiados, especialmente o
princípio do non-refoulement.

ensaio buscará pormenorizar - ressalvadas as limitações que um trabalho curto possui

A estrutura deste estudo foi submetida às normas da Associação Brasileira de

quando comparado a uma matéria de tamanha extensão - as principais características do

Normas Técnicas (ABNT). Todas as traduções foram feitas pelos autores do trabalho, os

sistema europeu para fins de concessão de proteção internacional, bem como analisar a

quais se responsabilizam por eventuais falhas. Os endereços eletrônicos (bem como as

pertinência da atitude de certos Estados-membros no que tange à intensificação do

demais fontes bibliográficas) foram visitados pela última vez no dia 20 de junho de 2016.

controle de suas fronteiras para conter o fluxo migratório. Buscará, portanto, verificar se
os mecanismos do Sistema Europeu Comum de Asilo e a Área Schengen estão - como

2. A proteção internacional a nacionais de terceiros países na União Europeia

certos autores acreditam - de fato em crise, destacando os principais dilemas enfrentados
pelo bloco europeu com o agravamento do fluxo migratório na região.
Este ensaio divide-se em três blocos. Na primeira parte será abordado o histórico
da política migratória europeia para concessão de proteção internacional a solicitantes de

As questões relativas à política migratória e de concessão de proteção
internacional aos solicitantes de asilo e refugiados foram transferidas à União Europeia,
pelos seus Estados-membros, no ano de 1997, através do Tratado de Amsterdam.

asilo provenientes de terceiros países. Após, será analisado o Sistema Europeu Comum de

O desafio do Tratado de Amsterdam era o de assegurar que a liberdade, a qual

Asilo, doravante SECA, procurando, especialmente, demonstrar se a divisão de

inclui o direito de livre circulação, pudesse ser usufruída por todos os que ingressam no
território europeu. Para tanto, viu-se necessário o desenvolvimento de políticas comuns

De acordo com a Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos
Estados-Membros da União Europeia (Frontex), houve, no ano de 2015, 1.822.337 travessias irregulares
nas fronteiras europeias, comparadas com 282.962 no ano de 2014. Já nos anos de 2012 e 2013, ocorreram
72.437 e 107.365 entradas ilegais na Europa, respectivamente. Para maiores informações: Annual Risk
Analysis, 5 de abr. 2016. Disponível em: <http://frontex.europa.eu/publications/>.
2 Ibidem. Consoante o Relatório Anual de Riscos de 2016, publicado pela Frontex, dentre os migrantes que
entraram na Europa de forma irregular no ano de 2015, 594.059 eram nacionais sírios. Já nos anos de 2012,
2013 e 2014, os números eram significativamente menores: 7.903, 25.546 e 78.764, respectivamente.
3 Segundo SARTORETTO (2015, p. 3), há divergência entre o conceito de “asilo” e “refúgio” na América
Latina e no resto do mundo. Segundo a autora, os europeus não distinguem as expressões: o solicitante de
refúgio é denominado asylum seeker; após o reconhecimento do status de refugiado, o solicitante passa a
ser considerado refugee.
1

a respeito de asilo e migração, com o consequente fortalecimento das fronteiras externas,
a fim de se evitar a migração ilegal dentro do bloco europeu.
O artigo 73 “k” do referido tratado prevê que o Conselho da União Europeia4 deve
adotar “medidas em matéria de asilo, em conformidade com a Convenção de Genebra de
28 de julho de 1951, e com o Protocolo de 31 de janeiro de 1967, relativos ao estatuto dos

4

As próximas referências ao Conselho da União Europeia limitar-se-ão à expressão “Conselho”.
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refugiados, bem como os demais tratados pertinentes” (UNIÃO EUROPEIA, 1997, Art. 73).

o princípio provém da ideia de que “nenhum refugiado deve ser retornado a qualquer país

Ademais, determina que o sistema de concessão de proteção internacional deverá abarcar

onde esteja suscetível de sofrer perseguição ou tortura”.

critérios e mecanismos que designem qual Estado-membro será responsável por

A União Europeia também é fonte de tratados que asseguram o direito dos

processar o pedido de asilo feito por um nacional de um terceiro país, bem como deverá

refugiados e dos solicitantes de asilo. O artigo 3º da Convenção Europeia de Direitos

prover padrões mínimos aos solicitantes durante o processamento (GILBERT, 2004, p. 7).

Humanos, de 1950, proíbe a tortura ou outros tratamentos cruéis, desumanos ou

O Programa de Tampere abriu, em 1999, as discussões acerca da construção de

degradantes (CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 2002, Art. 3º).

um sistema de asilo comum a todos os Estados-membros da União Europeia. Ao

Frisa-se, ademais, a interpretação de Lauterpacht e Bethlehem (2003, p. 32), os

reconhecer que os Estados-membros estavam vinculados a tratados internacionais que

quais consideram que o desenvolvimento na legislação dos direitos humanos levou à

tratam do Direito Internacional dos Refugiados, o presidente do Conselho defendeu que a

compreensão de que o princípio do non-refoulement deve ser aplicado nos casos de perigo

concessão de liberdade de circulação requer uma área de justiça, onde os solicitantes de

de sofrer tortura, tratamento cruel, desumano ou degradante ou punição

asilo possam recorrer às Cortes e autoridades em qualquer Estado-membro com a mesma

independentemente do reconhecimento do status de refugiado ao indivíduo

facilidade com que acessam as cortes de seus países de origem. Para tal fim, afirmou que

Considerando-se, pois, a nomenclatura utilizada no sistema europeu, deve-se interpretar,

deve haver “melhor compatibilidade e maior convergência entre os sistemas legais dos

a partir de tais argumentações, que o princípio do non-refoulement protegerá tanto os

Estados-membros”. (PARLAMENTO EUROPEU, online, 1999).

refugiados quanto os solicitantes de asilo, os quais estão com o processo em fase de

6

.

análise e, por isso, são considerados migrantes ilegais no território europeu.

2.1. O princípio do non-refoulement

Dadas as considerações, resta evidente que a União Europeia, por ser signatária
de tratados de direitos humanos os quais preveem o respeito ao princípio do non-

Como exposto anteriormente, o sistema europeu de proteção internacional aos

refoulement, deve aplicá-lo. Todavia, como se verá adiante, tanto a doutrina quanto a

nacionais em situação de migração forçada pauta-se na integral aplicação da Convenção

jurisprudência criticam situações em que o princípio não é observado na prática dos

de Genebra, a qual assegura que nenhum solicitante de asilo deverá ser mandado de volta

Estados-membros.

ao país de origem, se neste corre risco de perseguição. Tal proibição é também conhecida
como princípio do non-refoulement, basilar para o Direito Internacional dos Refugiados.
De acordo com o artigo 33 da Convenção de Genebra de 1951:
Nenhum dos Estados Contratantes expulsará ou rechaçará, de maneira
alguma, um refugiado para as fronteiras dos territórios em que a sua vida
ou a sua liberdade sejam ameaçadas em virtude da sua raça, da sua
religião, da sua nacionalidade, do grupo social a que pertence ou das suas
opiniões políticas (NAÇÕES UNIDAS, 1951, Art. 33).

Goodwin-Gill e McAdam (1996, p. 117) acrescentam, baseando-se na Convenção

3. O Sistema Europeu Comum de Asilo (SECA)

Conforme exposto, o Conselho, através do Programa Tampere, concluiu que, com
a abertura da circulação de pessoas no âmbito da União Europeia, dever-se-ia assegurar
aos solicitantes de proteção internacional um sistema que estivesse de acordo com as
obrigações previstas em tratados internacionais em matéria de Direito Internacional dos
Refugiados com os quais o bloco europeu está vinculado. Ademais, a criação de um

Contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes5, que

Esta Convenção considera, em seu artigo 3(1), que “nenhum Estado Parte procederá à expulsão,
devolução ou extradição de uma pessoa para outro Estado quando houver razões substanciais para crer
que a mesma corre perigo de ali ser submetida à tortura” (NAÇÕES UNIDAS, online, 1984). Para Wessbrodt
e Hortreiter (1999, p. 5), o artigo supramencionado prevê maior escopo de proteção que a Convenção de
1951. Todavia, os autores criticam o fato de que seu efeito está restrito às situações que envolvem tortura.
5

6 De acordo com os autores, a proteção concedida pela Convenção de Genebra de 1951 se estende às
pessoas que ainda não foram formalmente declaradas refugiadas, de acordo com seu artigo 31. Este
dispositivo legal prevê que “os Estados Contratantes não devem impor penalidades, em razão da entrada
ou presença ilegal, a refugiados que, vindo diretamente de território onde sua vida ou liberdade foi
ameaçada no sentido do artigo 1º, entra ou se encontra presente no território dos Estados Contratantes
sem autorização [...]”.
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sistema de asilo comum aos Estados-membros da União deveria observar o princípio do

membros, inclusive no plano financeiro” (UNIÃO EUROPEIA, 2010, Art. 80). Ademais, uma

non-refoulement.

das finalidades objetivadas com a criação do SECA foi a repartição equânime de

Com isso, foi criado o Sistema Europeu Comum de Asilo, que é composto pelo

responsabilidade entre os Estados-membros em matéria de concessão de asilo.

(UNIÃO EUROPEIA, 2014,

Pelos fatos expostos, o Regulamento de Dublin III, o qual fixa o critério e os

p. 3). O objetivo do sistema é garantir um ordenado processamento e recepção dos

mecanismos para determinar qual Estado-membro é responsável por examinar uma

solicitantes de asilo, de modo a dirimir os problemas advindos com a desarmonização da

solicitação de asilo, passou a prescrever que todos os pedidos de asilo formulados na

Regulamento de Dublin7,

pelo Sistema

Eurodac e por Diretivas8

prática dos Estados, bem como o asylum

shopping9.

União Europeia devem ser processados por um único Estado, sendo este o país de

Assim, os instrumentos normativos que compõem o arcabouço jurídico do

primeira entrada do requerente de asilo. De modo a facilitar o controle de pessoas que

Sistema Europeu Comum de Asilo buscam regulamentar o país responsável por processar

cruzam as fronteiras dos países, instituiu-se o Regulamento (UE) n. 603/2013, relativo ao

e julgar os pedidos de concessão de asilo feitos por nacionais de terceiros países, com o

Sistema Eurodac, criado para dar efetividade ao Regulamento de Dublin III.

intuito de distribuir a responsabilidade dos Estados-membros e, assim, combater o

O Sistema Eurodac permite aos países da União Europeia identificar os

asylum shopping. Ademais, o segundo principal objetivo do sistema é o de harmonizar a

requerentes de asilo, bem como as pessoas que foram interceptadas por ocasião da

prática dos Estados quando da recepção dos solicitantes de refúgio, através das Diretivas

passagem ilegal de uma fronteira externa da União, através da comparação das suas

já mencionadas.

impressões digitais. Assim, os países podem verificar se tais indivíduos já formularam
pedido de asilo em outro Estado – evitando, assim, a ocorrência do asylum shopping –, ou

3.1. A repartição de responsabilidade entre os Estados-membros em matéria de

entraram irregularmente no território da União (CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

concessão de asilo

online, 2000).
Com a terceira fase do Regulamento de Dublin, alguns avanços foram obtidos. Por

De acordo com o artigo 80 do Tratado Sobre o Funcionamento da União Europeia,

exemplo, o Regulamento prevê critérios hierárquicos que determinam o Estado

as políticas relativas ao controle nas fronteiras, asilo e migração “são regidas pelo

responsável por processar uma requisição de asilo, como a priorização da unidade

princípio da solidariedade e da partilha equitativa de responsabilidades entre os Estados-

familiar; a determinação do Estado-membro a partir de título de residência válido emitido
ao solicitante; bem como a dispensa de visto de entrada 10 (UNIÃO EUROPEIA, 2013,

7 Atualmente, o Regulamento de Dublin encontra-se em sua terceira fase, sendo denominado “Regulamento
de Dublin III”.
8 As principais Diretivas do Parlamento Europeu que compõem o arcabouço jurídico do SECA são: a Diretiva
que estabelece normas em matéria de acolhimento dos requerentes de proteção internacional
(2013/33/UE); a Diretiva relativa a procedimentos comuns de concessão e retirada do estatuto de proteção
internacional (2012/32/UE) e a Diretiva que estabelece normas relativas às condições a preencher pelos
nacionais de países terceiros ou por apátridas para poderem se beneficiar de proteção internacional, a um
estatuto uniforme para refugiados ou pessoas elegíveis para proteção subsidiária e ao conteúdo da
proteção concedida. Ressalta-se que tais instrumentos foram revisados nos últimos anos, revogando as
Diretivas anteriores, que se demonstraram insuficientes para comportar a atual situação de alto fluxo de
pessoas submetidas à migração forçada que ingressam no território europeu. Para maiores informações:
<http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pt/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.2.html>. Importante
explicar que a Diretiva é um instrumento flexível utilizado para harmonizar as legislações nacionais: elas
exigem que os países alcancem um determinado resultado, deixando-lhes a competência quanto à forma
de o atingir.
9 O asylum shopping caracteriza-se pela solicitação de asilo, por um indivíduo, em diversos países
concomitantemente. Segundo Thielemann e Armstrong (2012, p. 5), havia um incentivo de solicitar asilo
para diversos países pertencentes ao bloco europeu, a fim de maximizar a probabilidade de ter para si a
declaração do status de refugiado. Apontam, ainda, que a prática resultava no múltiplo esforço – e custo –
para os Estados.

Art. 1º).
Somente após a verificação da ausência dos referidos motivos, o primeiro Estadomembro no qual a solicitação de asilo foi realizada fica responsável por seu
processamento, conforme disposto no artigo 3º (2). Ao mesmo tempo, o Regulamento de
Dublin permite que um Estado-membro assuma a responsabilidade por um pedido de
asilo, “a fim de reunir outros parentes, por razões humanitárias, baseadas nomeadamente
em motivos familiares ou culturais, mesmo nos casos em que esse outro Estado-Membro
não seja responsável” (UNIÃO EUROPEIA, 2013, Art. 17º). Ademais, o artigo 3º (3) e os
artigos 38 e 39 da Diretiva 2013/32/EU codificam o conceito de “terceiro país seguro”,
sob o qual um Estado-membro pode se recusar a examinar um pedido de asilo feito por
10

Critérios previstos, respectivamente, nos artigos 8 a 11; 12; 13 e 14.
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um solicitante que cruzou ilegalmente a fronteira europeia através de um país não

fim, o papel das organizações não-governamentais, defendendo a introdução de formas

pertencente à União Europeia considerado seguro.

de contribuição destas ante o fluxo de migrantes na União Europeia (NASCIMBENE, 2016,

Refletindo acerca dos modelos coletivos, no âmbito da União, e individuais, no

p. 12).

âmbito dos Estados-membros, de divisão de responsabilidade, Mouzourakis (2014, p. 7)
ressalta que a maioria dos Estados-membros rejeitaram as propostas de medidas

3.2. A harmonização da prática dos Estados-membros

vinculativas de equitativa distribuição de responsabilidade, - como um mecanismo para a
realocação de solicitantes de asilo e refugiados -, ou de um processamento realizado

O outro objetivo visado com a implementação do Sistema Europeu Comum de

através de órgão central responsável pela determinação do status de refugiado. Para ele,

Asilo foi a harmonização da política de concessão de asilo entre os Estados-membros. De

portanto, o princípio da solidariedade previsto no TFUE e no SECA encontra-se em um

acordo com as letras “d”, “e” e “f” do artigo 78 do Tratado sobre o Funcionamento da União

impasse.

Europeia:

Outra crítica feita ao mecanismo de divisão de responsabilidades no âmbito do
Regulamento é o fato de que, com a atual crise humanitária nos países do Oriente Médio particularmente na Síria -, os solicitantes de asilo movem-se, em sua maioria, através de
barcos11 que cruzam o Mediterrâneo. Assim, os primeiros países com que os solicitantes
de asilo se deparam são os que estão na região litorânea, principalmente Grécia e Itália
(GUILD, et al, 2015a, p. 4).

Para efeitos do n. 1, o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de
acordo com o processo legislativo ordinário, adotam as medidas relativas
a um sistema europeu comum de asilo que inclua: […] d) Procedimentos
comuns em matéria de concessão e retirada do estatuto uniforme de asilo
ou de proteção subsidiária; e) Critérios e mecanismos de determinação
do Estado-Membro responsável pela análise de um pedido de asilo ou de
proteção subsidiária; f) Normas relativas às condições de acolhimento
dos requerentes de asilo ou de proteção subsidiária (UNIÃO EUROPEIA,
2010, Art. 78).

No mesmo sentido, Nascimbene (2016, p. 9) compreende que o Sistema Dublin12

Para tanto, além dos Regulamentos que implementaram Dublin III e o Sistema

merece uma série de críticas. Inclui, dentre elas, a sobrecarga para os países que se

Eurodac, foram criadas Diretivas com o intuito de harmonizar as legislações nacionais dos

encontram no litoral do Mar Mediterrâneo, como anteriormente apontado; bem como a

Estados-membros, de modo a não haver discrepância na prática destes quando

imposição, aos solicitantes de asilo, de uma decisão final acerca do seu pedido sem

confrontados com solicitações de asilo.

considerar aspectos individuais específicos; e a possibilidade de uso de força para a

Vicini (2015, pp. 54-55) aponta que as Diretivas, ao estabelecerem padrões

aquisição da impressão digital dos solicitantes de asilo, fatos estes que vão de encontro à

mínimos para a recepção dos solicitantes de asilo, deixam uma elevada margem de

proteção de direitos fundamentais.

discricionariedade aos Estados. A autora critica, ademais, que as condições de recepção e

Como solução para tais problemas, o autor destaca que o sistema de distribuição

as chances de ser garantida proteção internacional variam consideravelmente

entre os Estados-membros requer a definição de um critério de alocação que leve em

dependendo do Estado competente para processar a o pedido de asilo de acordo com os

consideração a real capacidade dos Estados de receber os solicitantes de asilo. Ademais,

critérios do Regulamento de Dublin.

defende que o solicitante deve ter competência para indicar sua preferência de destino e

Considerando-se as críticas abordadas pela doutrina, e a jurisprudência das

expõe que os canais de entrada dos migrantes devem ser mais acessíveis. Ressalta, por

cortes europeias, fica claro que os Estados-membros não têm aplicado adequadamente as
Diretivas em seus territórios, desrespeitando o objetivo de harmonização visado no

Destaca-se, aqui, a Diretiva 2001/51, que exige que as empresas de transporte aéreo e as companhias
marítimas garantam que transportam somente migrantes devidamente documentados que entrem em
território europeu, sob pena de sanções. Com isso, resulta-se que não restam meios legais de acesso ao
território dos Estados-membros da União Europeia, motivo pelo qual solicitantes de proteção internacional
se veem compelidos a recorrer a traficantes de pessoas para alcançar a UE por rotas inseguras, como a Rota
dos Bálcãs.
12 O Sistema Dublin é composto pelos supracitados Regulamento Dublin III e pelo Sistema Eurodac.
11

Regulamento de Dublin, bem como os direitos fundamentais previstos nos instrumentos
normativos que compõem o SECA, principalmente o princípio do non-refoulement.
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3.3. O SECA e a jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos e do Tribunal

violou o princípio do non-refoulement, direta ou indiretamente (CORTE EUROPEIA DE

de Justiça da União Europeia

DIREITOS HUMANOS, online, 2011).
Frisa-se que esta foi a primeira vez em que a Corte declarou que a falha de um

Tanto a Corte Europeia de Direitos Humanos quanto o Tribunal de Justiça da

Estado-membro em satisfazer as necessidades de um solicitante de asilo constituiu

União Europeia proferiram julgamentos que demonstraram a incompatibilidade da

violação ao artigo 3º da Convenção. Ainda, a decisão estabeleceu a obrigação de os

prática dos Estados na aplicação do SECA com os direitos fundamentais consagrados pelos

Estados-membros estarem compatíveis com os padrões mínimos estabelecidos pelas leis

tratados constitutivos da União Europeia e dos quais a União é signatária13. Neste capítulo

de asilo da União Europeia. Por fim, a Corte afirmou que a interpretação apresentada no

serão abordadas duas jurisprudências – uma de cada corte europeia – que tratam da

Caso M.S.S. deve ser considerada um precedente para casos futuros15.

temática relatada no presente estudo.

3.3.2. O caso Cimade and GISTI vs. Ministre de L’Intérieur16 no Tribunal de Justiça
3.3.1. O caso M.S.S. vs. Belgium and Greece na Corte Europeia de Direitos Humanos14

da União Europeia

O direito ao refúgio não está explicitamente protegido pela Convenção Europeia

Já no caso Cimade and GISTI vs. Ministre de L’Intérieur, o Tribunal decidiu que os

de Direitos Humanos. Apesar disso, diversas decisões da Corte aplicaram o artigo 3º

Estados-membros da União são obrigados a garantir condições mínimas para a recepção

(proibição de tortura), 5º (direito à liberdade e segurança), 8º (direito ao respeito pela

dos solicitantes de asilo - em obediência à Diretiva 2003/9/EC, a qual prevê padrões

vida privada e familiar) e 13 (direito a um recurso efetivo), de modo a garantir proteção

mínimos de recepção aos solicitantes de asilo -, ainda que o Estado transfira o solicitante

aos solicitantes de asilo. Entretanto, ressalta-se que o principal argumento utilizado nas

para outro Estado-membro. O Tribunal afirmou que a obrigação de respeitar padrões

decisões é a proibição de tortura - que, conforme visto no item “1.1” deste ensaio, é

mínimos se aplica no momento em que o pedido é submetido às autoridades, e deve ser

utilizado na interpretação do princípio do non-refoulement.

obedecida durante o procedimento de se determinar qual país é responsável pelo

No caso M.S.S. vs. Belgium and Greece, a Corte condenou a Bélgica pela

processamento do pedido.

violação aos artigos 3º e 13 da Convenção, mitigando o sistema de divisão de

Com isso, o Tribunal Europeu decidiu que a França não poderia cessar o

responsabilidade entre os Estados-membros estabelecido pelo Regulamento de Dublin.

repasse de auxílio financeiro aos solicitantes de asilo, devendo o país manter o pagamento

Entendeu-se que, ao retornar o solicitante à Grécia, a Bélgica o expôs a tratamento

durante todo o processo de verificação da responsabilidade pela aplicação.

desumano e degradante, causado pela insuficiência do sistema de recepção de solicitantes
de asilo e refugiados na Grécia, conhecida por deter os migrantes em busca de proteção

4. A livre circulação de pessoas na União Europeia e o recrudescimento das

internacional. Ademais, o solicitante encarou o risco de ser expulso da Grécia para seu

fronteiras internas no espaço Schengen

país de origem, dada a prática das autoridades gregas de retornar os solicitantes de asilo
sem garantir a eles acesso a um procedimento justo. Assim, segundo a Corte, a Bélgica
Conforme Tarakhel vs. Switzerland, Application n. 29217/12, julgado em 4 de novembro de 2014 e A.M.E.
vs. The Netherlands, Application n. 51428/10, julgado inadmissível em 12 de janeiro de 2015.
Coletivamente, estes casos fornecem orientações concernentes à abordagem da Corte com relação às
deficiências estruturais no procedimento de recepção de solicitantes de proteção internacional, bem como
as circunstâncias em que o solicitante encarará risco concreto de tratamento contrário ao disposto no
artigo 3º, inclusive no que concerne à detenção e à vulnerabilidade dos solicitantes.
16 Tribunal de Justiça da União Europeia, CIMADE, GISTI v. Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des
Collectivités territoriales et de l’Immigration, Case C-179/11, julgado em 27 de setembro de 2012.
15

O estudo feito por Giulia Vicini (2015, p. 57) afirma que, enquanto a CEDH dá relevância ao risco
individual que um solicitante de asilo sofreria se devolvido ao Estado competente para processá-lo - ou
seja, o princípio do non-refoulement -, o TJUE foca nas falhas sistemáticas dos países.
14 Corte Europeia de Direitos Humanos, Application n. 30696/09, julgado em 21 de janeiro de 2011.
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A livre circulação de pessoas dentro dos limites da União Europeia tem suas

adotado em março de 2006 por intermédio do Regulamento Nº 562/2006 do Parlamento

origens no Acordo Schengen, assinado em 198517, na cidade luxemburguesa homônima

Europeu e do Conselho, que “estabelece o código comunitário relativo ao regime de

(que sediou a realização do tratado), por França, Alemanha, Bélgica, os Países Baixos e

passagem de pessoas nas fronteiras” (UNIÃO EUROPEIA, 2006).

Luxemburgo. O Acordo Schengen instaurava como objetivo primordial a abolição dos
controles de fronteira e, por conseguinte, a concepção de uma zona de livre circulação

O Acordo Schengen tem caráter mais geral, conforme se verifica a partir de seu
Artigo 2º, ao regulamentar a passagem das fronteiras internas:
As fronteiras internas podem ser transpostas em qualquer local sem que
o controle das pessoas seja efetuado. Todavia, por razões de ordem
pública ou de segurança nacional, uma parte contratante pode, após
consulta das outras partes contratantes, decidir que, durante um período
limitado, serão efetuados nas fronteiras internas controles fronteiriços
nacionais adaptados à situação. Se razões de ordem pública ou de
segurança nacional exigirem uma ação imediata, a parte contratante em
causa tomará as medidas necessárias e informará desse fato, o mais
rapidamente possível, às outras partes contratantes (UNIÃO EUROPEIA,
1999, Art. 2º).

entre seus Estados signatários.
Com a supressão dos controles fronteiriços internos, cria-se uma fronteira
externa única onde se controla o acesso ao espaço Schengen, segundo um procedimento
unificado. Além do controle externo de fronteiras, os países da zona Schengen adotaram
regras comuns relacionadas a vistos e ao direito de asilo, com o intuito de conciliar a
eliminação das barreiras internas com a manutenção da ordem pública (UNIÃO
EUROPEIA, online, 2009).
Muito embora tenha nascido da iniciativa autônoma de cinco Estados europeus,
o Acordo Schengen foi a posteriori incorporado ao acquis da União Europeia, após a
assinatura do Tratado de Amsterdam, em maio de 1999 (UNIÃO EUROPEIA, online, 2009).
Desta forma, mesmo que tenha surgido fora dos limites jurídicos comunitários, o Acordo
Schengen e seu espaço de cooperação intergovernamental fazem parte, atualmente, do
Direito da União Europeia.

O Código de Fronteiras Schengen, por sua vez, trata em maiores detalhes acerca
da supressão dos controles fronteiriços, bem como disciplina a reinserção destes pontos
de fiscalização em casos excepcionais. Destaca-se, inicialmente, a previsão constante no
seu Artigo 3º, referente ao seu âmbito de aplicação, ao versar que o SBC é “aplicável a
todas as pessoas que atravessem as fronteiras internas ou externas de um Estadomembro, sem prejuízo […] dos direitos dos refugiados e dos requerentes de proteção
internacional, nomeadamente no que diz respeito à não-repulsão” (UNIÃO EUROPEIA,
2006, Art. 3º).

4.1. A regulamentação do Espaço Schengen: o Acordo Schengen e o Código de
Fronteiras Schengen (SBC)

O Título III do Código de Fronteiras, que inicia afirmando que “as fronteiras
internas podem ser transpostas em qualquer local sem que se proceda ao controle das
pessoas, independentemente da sua nacionalidade” (UNIÃO EUROPEIA, 2006, Art. 20º),

A cooperação entre os Estados-membros do Espaço Schengen é regulamentada

esmiúça, a partir do Artigo 23º, os procedimentos de reintrodução temporária do controle

pelos seus dois principais instrumentos: a Convenção de Aplicação do Acordo de

fronteiriço nas fronteiras internas. Em outras palavras, são mecanismos que consistem

Schengen (doravante Acordo Schengen), originada em junho de 1985, e o Código de

nas exceções constantes na legislação europeia sob as quais a livre circulação de pessoas

Fronteiras Schengen (doravante SBC, sigla proveniente do inglês Schengen Borders Code),

pode ser suspensa, como essa suspensão pode ser justificada, estendida e de que maneira
deve ser aplicada.

17 O acordo original entre os cinco Estados fundadores foi assinado em junho de 1985, mas a convenção
entrou efetivamente em vigor em março de 1995, quando, além de França, Alemanha e países do Benelux,
o Acordo também havia sido assinado por Itália, Espanha, Portugal, Grécia e Áustria. Hoje, são 26 os Estados
que fazem parte da zona Schengen, incluídos ainda (na ordem de assinatura do tratado) Dinamarca,
Finlândia, Islândia, Noruega, Suécia, República Tcheca, Hungria, Estônia, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia,
Eslováquia, Eslovênia, Suíça e Liechtenstein. Ressalte-se a situação de Islândia, Noruega, Suíça e
Liechtenstein, países que não são membros da União Europeia, mas que, por meio de acordos especiais de
associação com a organização, gozam dos mesmos direitos e estão submetidos aos mesmos deveres do
restante dos países compreendidos na zona de cooperação Schengen. Em contrapartida, Reino Unido e
Irlanda – Estados-membros da União Europeia – não fazem parte da Área Schengen.

O Artigo 23º do SBC dispõe a regra geral para a reintrodução temporária dos
controles de fronteiras internas, ressaltando as condições em que tal medida pode ser
adotada, bem como seu prazo de duração, que devem condizer com a situação em análise:
Em caso de ameaça grave para a ordem pública ou a segurança interna,
um Estado-membro pode excepcionalmente reintroduzir o controle nas
suas fronteiras internas durante um período limitado não superior a 30
dias, ou pelo período de duração previsível da ameaça grave se a duração
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desta exceder o período de 30 dias, nos termos do Artigo 24º ou, em caso
de urgência, nos termos do Artigo 25º. O alcance e a duração de
reintrodução temporária do controle nas fronteiras internas não devem
exceder o estritamente necessário para responder à ameaça grave
(UNIÃO EUROPEIA, 2006, Art. 23º).

Consta ainda da normativa que, caso a ameaça grave à ordem pública ou à
segurança interna persistir, o Estado pode “prolongar o controle fronteiriço […] por
períodos renováveis não superiores a 30 dias” (UNIÃO EUROPEIA, 2006, Art. 23º). Os

114

Cabe ressaltar que os Estados-membros do Acordo Schengen procedem à
reintrodução temporária do controle de fronteiras internas com alguma frequência,
utilizando-se do procedimento padrão previsto no Artigo 23º do SBC, com o propósito de
se “resguardar quando da realização de eventos internacionais em seus territórios, assim
como na tentativa de coibir a imigração irregular ou como resposta a ameaças de saúde
pública e situações similares”18 (GUILD et al, 2015b, p. 5).
Para efeitos deste trabalho, a investigação não se limita aos procedimentos

critérios estabelecidos no artigo supracitado requerem que a medida tomada pelo Estado
seja considerada de “último recurso”, frisando, dessa forma, o caráter temporário da
reintrodução do controle de fronteiras internas.
O procedimento em casos previsíveis de reintrodução do controle fronteiriço é
detalhado no Artigo 24º do SBC. Em acordo com este, o Estado-membro que deseja
motivar o mecanismo do Art. 23º deve “informar desse fato, o mais rapidamente possível,
aos demais Estados-Membros e à Comissão” (UNIÃO EUROPEIA, 2006, Art. 24º),
fornecendo-lhes informações acerca dos “motivos da reintrodução prevista”, com
especificação dos fatos que constituem a grave ameaça à ordem pública ou à segurança

previstos no Artigo 23º, nem se restringe ao mecanismo de reintrodução emergencial de
controle sobre o qual o Artigo 25º versa; a análise lança luz sobre todas as formas de
reintrodução temporária do controle das fronteiras internas, independentemente do
mecanismo normativo utilizado sob os auspícios do Código de Fronteiras. Como forma de
limitação temporal, busca-se analisar quais Estados-membros procederam à
reintrodução dos controles de fronteira a partir do mês de setembro de 201519, quando
se iniciou uma tendência de ativar os mecanismos do SBC devido à chegada inesperada
de pessoas procurando proteção internacional.
A Alemanha, em setembro de 2015, foi o primeiro Estado-membro a notificar o

interna, detalhando o “alcance da reintrodução”, com indicação dos locais em que se deve
restabelecer o controle de fronteira, os postos de passagem afetados, bem como a data e
a duração de tal restabelecimento do controle das fronteiras.
Na sequência, os casos que exijam ação urgente dos Estados-membros são
contemplados pelo Artigo 25º, diante do qual “o Estado-membro em causa pode
reintroduzir, a título excepcional e de forma imediata, o controle nas fronteiras internas”.
Tal Estado tem o dever de “informar sem demora desse fato aos demais Estados-membros
e à Comissão, comunicando-lhes as informações previstas no n.1 do Artigo 24º e as razões
que justificam o recurso a essa possibilidade” (UNIÃO EUROPEIA, 2006, Art. 25º). As
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Conselho sobre a reintrodução temporária do controle nas fronteiras com base no Artigo
25º (procedimento que se repetiu por três vezes seguidas, estendendo-se por dois meses),
justificando a ação pelo “fluxo incontrolável e inimaginável de nacionais de Estados
terceiros em território alemão” (CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 2015, Doc. n.
11986/15). A Áustria procedeu da mesma maneira três dias depois, renovando o controle
ao longo de dois meses, devido ao “problema de segurança causado pelo enorme fluxo
migratório para e por meio da Áustria” (CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 2015a), bem
como à reintrodução dos controles de fronteira por parte dos alemães20.

razões da reintrodução do controle das fronteiras internas, nesse caso excepcional,
podem ser aferidas a posteriori, comprovada a urgência da situação e a necessidade da

Groenendijk (2004, pp. 150-170) oferece uma análise mais aprofundada dessas atividades.
Para uma lista completa de todos os Estados que temporariamente reintroduziram o controle nas
fronteiras internas, acompanhado de suas respectivas datas e razões, ver: COMISSÃO EUROPEIA.
Temporary Reintroduction of Border Control. Member States’ notifications of the temporary reintroduction of
border control at internal borders pursuant to Article 23 et seq. of the Schengen Borders Code. 06 jun. 2016.
Disponível
em:
<http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-andvisas/schengen/reintroduction-border-control/index_en.htm>.
20 Focando nas fronteiras entre Itália, Hungria, Eslovênia e Eslováquia, as autoridades austríacas afirmaram
que, para além da “ameaça à ordem pública e segurança interna”, ocorria uma “sobrecarga da polícia, de
serviços de emergência e da infraestrutura pública”, reiterando que a Áustria “não era responsável pela
maioria das pessoas” que cruzavam suas fronteiras. Como forma de evidência da tensão entre Estadosmembros referente à recepção de migrantes procurando refúgio, como visto supra, a Áustria sustentou que
“solicitantes de asilo devem aceitar que não podem escolher qual Estado-membro lhe concederá proteção”.

18

medida.

4.2. A prática dos Estados-membros acerca da reintrodução temporária de
controles nas fronteiras internas

19
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A Eslovênia é o próximo país a reintroduzir as fronteiras, renovando por outros

No ano de 2016, Bélgica e Dinamarca, por um período de dois meses, também

vinte dias. Como razão, foi alegado o “incontrolável fluxo de migração e as medidas

aderiram aos procedimentos, devido ao “influxo inesperado de pessoas procurando

adotadas pelos países vizinhos” (CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 2015b). A Hungria21

proteção internacional” (UNIÃO EUROPEIA, online, 2016). Até o fechamento deste artigo,

simultaneamente invocou o Artigo 25º, com a mesma justificativa. Suécia (CONSELHO DA

França, Alemanha, Áustria, Dinamarca e Suécia mantinham o controle temporário de suas

UNIÃO EUROPEIA, 2015c) e Noruega (CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 2015d) foram

fronteiras internas, os quatro últimos seguindo recomendação do próprio Conselho 23 ,

os próximos, merecendo especial atenção a explicação sueca, que citou a “grave ameaça à

pelo procedimento previsto no Artigo 29º do SBC (CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

ordem pública e segurança interna resultante da pressão migratória sem precedentes”

2016). Com exceção da França, que manteve o controle devido ao estado de emergência

sobre o país e os “significativos desafios que se impuseram ao funcionamento da

declarado pós-ataques de Paris e o estendeu em razão do Campeonato Europeu de

sociedade sueca”. Nestes casos, percebe-se a reação em cadeia que se sucede quando um

Futebol (GUILD et al, 2015b, p. 9), esses Estados persistirão dessa maneira até novembro

dos membros da zona Schengen decide reintroduzir controles em suas fronteiras –

deste ano (UNIÃO EUROPEIA, online, 2016).

especialmente entre países vizinhos –, remetendo ao conceito de solidariedade entre os
Estados22.

Verifica-se, portanto, que dez dos 26 Estados-membros do Acordo Schengen
aderiram à reintrodução temporária dos controles de fronteiras internas, conforme os

Até o final de 2015, França e Malta também restabeleceram controle sobre as

procedimentos previstos no Código de Fronteiras Schengen. Destes, cinco mantêm o

fronteiras internas do espaço Schengen, tendo ambos os Estados ativado o mecanismo

monitoramento das fronteiras, quatro deles por orientação institucional da União

referente ao Artigo 23º do SBC. Enquanto a ilha de Malta era palco da uma Conferência de

Europeia. Guild et al (2015b, p. 9) destacam, dessa forma, o pequeno número de Estados-

Valetta sobre Migração e do Encontro de Chefes de Estado da Commonwealth (CONSELHO

membros que reintroduziram os controles de fronteira intra-Schengen e suas razões para

DA UNIÃO EUROPEIA, 2015e), a França sediava, em Paris, a 21ª Conferência da ONU sobre

fazê-lo: “contrário a algumas reportagens veiculadas na imprensa, não houve uma

Mudança Climática (a COP21) (CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 2015f). Malta estendeu

debandada entre os Estados [da zona Schengen] e inclusive aqueles Estados que

seus controles com base na “ameaça terrorista e no tráfico de imigrantes ilegais”

reintroduziram os controles de fronteira o fizeram de maneira bastante restrita”.

(CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 2015g), assim como a França, como consequência do
estado de emergência instaurado após os ataques terroristas de 13 de novembro à sua
capital (CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 2015h).

Com relação aos refugiados e o recrudescimento das fronteiras internas da zona
Schengen, o supracitado Artigo 3º do SBC deixa claro que o escopo da normativa não
prejudica o direito dos refugiados e dos solicitantes de proteção internacional,
especialmente no que diz respeito ao princípio do non-refoulement. Dessa forma, “a
introdução ou remoção dos controles de fronteiras Schengen não devem impactar o

A posição da Hungria em relação à crise de refugiados na Europa é controversa (GUILD et al, 2015b, p.
12). Desde que a crise eclodiu, as autoridades húngaras tem sido alvo de críticas pelo tratamento aos
refugiados que chegavam ao país, ainda que somente de passagem a países do norte (AMNESTY
INTERNATIONAL, online, 2015). O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, crítico ferrenho do sistema
Dublin de realocação de solicitantes de asilo, declarou que a zona Schengen de fronteiras abertas “continua
muito viva”. Apesar dos relatos de construção de muros nas fronteiras da Hungria, estes são nas fronteiras
externas da área Schengen (com Croácia, Sérvia e Romênia). Guild et al (2015b, p.12) concluem, dessa
maneira, que “até as autoridades húngaras não estão dispostas a desafiar diretamente o Direito da União
Europeia” e, de igual maneira, “parecem relutantes em questionar diretamente o sistema Schengen de
fronteiras abertas”.
22 Ainda nesse sentido, a justificativa da Eslovênia para a reintrodução temporária dos controles de
fronteira prossegue (do original): “Slovenia sincerely hopes that all member states, especially those at the
external borders, will ensure appropriate level of border control in line with the Schengen standards and
introduce adequate migration procedures to avoid having to apply this extraordinary measure at the internal
borders. In keeping with the principles of solidarity, Slovenia will continue within its capacities to take an
active part in joint measures […]”.
21

direito de solicitantes de asilo de cruzar as fronteiras Schengen externas e internas para
procurar proteção” (GUILD et al, 2015b, p. 10).
Considerações acerca dos motivos pelos quais os Estados-membros procederam
dessa maneira podem ser traçadas. A reintrodução do controle das fronteiras Schengen
“é usado como sanção àqueles Estados que não estão controlando com eficácia suas

23 Segue a parte fundamental da manifestação do Conselho: “O Conselho da União Europeia […] recomenda
que Áustria, Alemanha, Dinamarca, Suécia e Noruega mantenham os controles temporários de fronteira
proporcionais, por um período máximo de 6 meses, iniciando a partir do dia da adoção desta Decisão […]”.
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fronteiras externas, enquanto que os Estados limítrofes [da área Schengen] relutam ou

só, não afronta o Direito Internacional dos Refugiados, nem ameaça a existência da área

não são capazes de gerir o cadastramento de grandes grupos de solicitantes de asilo para

Schengen, porquanto não houve violação do Código de Fronteiras Schengen.

ativar o mecanismo de Dublin” (GUILD et al¸ 2015b, p. 11). Todavia, o recrudescimento

Por fim, conclui-se que a União Europeia – e, principalmente, os Estados que a

das fronteiras internas por si só não afronta o direito à proteção internacional dos

compõem –, deve assegurar que os princípios fundamentais do Direito Internacional dos

refugiados que solicitam asilo na União Europeia, muito menos ameaça a existência do

Refugiados não sejam violados com sua política de concessão de asilo. Todavia, deve-se

sistema Schengen de livre circulação de pessoas, o qual não foi violado pelas iniciativas

considerar as críticas feitas ao sistema cum grano salis: mudanças normativas foram

tomadas pelos seus Estados-membros.

implementadas nos últimos anos e as cortes europeias têm tratado a matéria com a devida
cautela, condenando os Estados que apresentam falhas sistemáticas nos mecanismos de

5. Considerações finais

concessão de proteção internacional, bem como aqueles que desrespeitam o princípio
basilar do Direito Internacional dos Refugiados, o princípio do non-refoulement.

Parte da doutrina, assim como da opinião pública internacional, considera que o
Sistema Europeu Comum de Asilo e a Área Schengen passam por um momento de crise
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A DEMOCRACIA SOB A PERSPECTIVA DA TRILOGIA DA REVOLUÇÃO

Abstract: This study is a literature research of deductive method, which aims to analyze

FRANCESA

the democratic system of government and the influence of the ideals trilogy that guided
the French Revolution of 1789. The research also aims to analyze the failures in the

DEMOCRACY UNDER THE PERSPECTIVE OF THE TRILOGY OF THE
FRENCH REVOLUTION

current democratic model, co-relating these with the absence of the principle of fraternity
together with the other principles of liberty and equality, presenting a possible practical
solution to the problem. The study was divided into three parts: democracy, freedom and
equality; democracy from the perspective of the principle of fraternity; the council system
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as a space for democratic practices with a fraternal character. It conclude’s that these

Palavras-Chave: Democracia; fraternidade; princípios fundamentais; revolução

inclusion of the principle of fraternity and by applying it on a council system, which would

francesa; sistema de conselhos.

facilitate the popular participation in public decisions.

failures highlighted in the current democratic model can be corrected with the re-

Resumo: O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica de método dedutivo,
que tem como objetivo analisar o sistema democrático de governo e a influência que a

1. Introdução

trilogia de ideais que nortearam a Revolução Francesa de 1789 teve sobre o mesmo. A
presente pesquisa também tem por objetivo analisar de forma ampla a falhas

Nos últimos anos tem-se percebido um maior número de criticas acerca dos

evidenciadas no modelo democrático atual, co-relacionando estas com a ausência da

governos, e de forma clara e precisa acerca dos políticos que estando na posição de

aplicação do princípio da fraternidade juntamente com os demais da liberdade e da

representantes eleitos pelo povo acabam se corrompendo e esquecendo o motivo pelo

igualdade, bem como apresentar uma possível solução prática para este problema. O

qual foram eleitos. (DUSSEL, 2007, p.15)

trabalho foi dividido em três partes: da democracia, liberdade e igualdade; democracia

Tais corrupções tem tido grande destaque pelas imprensas, visto que de forma

sob a ótica do principio da fraternidade; o sistema de conselhos como espaço para práticas

gradativa o povo de forma geral tem demonstrado um pouco mais de interesse sobre o

democráticas de caráter fraterno. Conclui-se que as presentes falhas evidenciadas no

tema.

atual modelo democrático poderão ser corrigidas com o resgate do princípio da

Acontece que de tanto se observar escândalos de corrupções, noticiados pelas

fraternidade e pela aplicação de um sistema de conselhos, que facilitaria uma maior

diversas formas de imprensa, o povo tem demonstrado uma certa descrença na política

participação popular nas tomadas de decisões.

de forma ampla e segundo Nalini (2012), isso se dá pelo seguinte motivo: "os maus

Keywords: Democracy; fraternity; fundamental principles; french revolution; councils

exemplos fizeram sua parte na contrapropaganda do sistema" (NALINI, 2012, p.26).

system.

Porém, mesmo observando algumas falhas dentro do sistema político de governo
através do modelo democrático, não se pode perder as esperanças, deve-se ter como meta
não apenas identificar as falhas, mas identificar e elaborar possíveis soluções para as
mesmas.
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O presente trabalho se propõe a analisar a democracia em suas diversas
perspectivas, observando a relação da mesma com os três princípios que nortearam a
Revolução Francesa de 1789, que significou um grito do povo por um modelo mais
democrático de governo.
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O presente trabalho, também tem como objetivo destacar uma possível solução
para o atual modelo democrático de governo, que se daria através de um sistema de
conselhos.
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constante procura na qual possam ser questionadas, a qualquer momento as formas de
convivência social".
Segundo Baggio (2008a, p.8) os princípios da liberdade e da igualdade
geralmente costumam ser mais antagônicos do que aliados, pois ambos são desprovidos

2. Da democracia, liberdade e igualdade

da fraternidade.
De acordo com a autora, tanto a igualdade quanto a liberdade de forma geral

Em seu livro "O Princípio Esquecido/1" (2008a), Antonio Maria Baggio, discorre

estão interligadas dentro do sistema democrático, todavia em alguns lugares representam

sobre a democracia sob a perspectiva dos princípios norteadores da Revolução Francesa

sínteses extremas de duas visões de mundo, de sistemas políticos e econômicos distintos

de 1789, que são: "Liberdade, Igualdade e Fraternidade".

(BAGGIO, 2008a, p.8).

Segundo Baggio (2008a) "as democracias deram alguma eficácia aos princípios

Acerca da intervenção dos princípios da liberdade sobre a democracia, Kelsen

da liberdade e da igualdade, mas é evidente para todos que esses princípios estão muito

(2000, p.408) destaca que é politicamente livre o sujeito que está submetido a uma ordem

longe de sua plena realização" (BAGGIO, 2008a, p.14).

jurídica da qual tenha participado da elaboração, em outras palavras, um individuo

De acordo com o autor isso se dá, pois desde a origem da trilogia em nenhum
momento os três princípios atuaram concomitantemente sobre a democracia.
Conforme salienta Baggio (2008) o que surge de novo na trilogia de 1789 é a
"fraternidade adquirir uma dimensão política, pela sua aproximação e sua interação com
os outros dois princípios que caracterizam as democracias atuais: a liberdade e a
igualdade" (BAGGIO, 2008a, p.8).

somente é plenamente livre se aquilo que ele deve fazer segundo a ordem social está de
acordo com aquilo que ele deseja fazer, logo, na visão do referido autor democracia
significa que a vontade representada através da ordem jurídica está de acordo com a
vontade particular dos sujeitos.
Antes de conceituar a democracia sob o aspecto da liberdade, Kelsen se preocupa
em traçar uma evolução histórica do conceito de liberdade.

Neste sentido a autora ainda completa dizendo que até 1789 falava-se de

Kelsen (2000, p.407) entende que no inicio a liberdade possuía um sentido

fraternidade sem liberdade e igualdade ou de fraternidade em substituição delas

negativo, que era representada pela ausência do compromisso, onde era tido como livre

(BAGGIO, 2008a, p.8).

aquele que vivia fora do estado e da sociedade, segundo ele tal conceito trazia consigo a

Segundo Santos (2003) atualmente nos encontramos em uma época em que se é

idéia da liberdade natural.

difícil ser linear, pois estamos vivenciando uma fase de mudança radical do paradigma do

De acordo com Kelsen (2000, p.407) com o aumento da complexidade do corpo

conhecimento da ciência moderna, e acerca da origem deste acontecimento pode-se

social e com o fortalecimento da idéia de sociedade, esse conceito de liberdade natural

afirmar que seja o olhar que está a mudar (SANTOS, 2003, p.144).

transmutou-se em liberdade política. Em outras palavras, a idéia de liberdade que antes

Logo, diante de tais levantamentos entende-se que há a necessidade de repensar
a democracia sobre outras perspectivas, sobre outro olhar, pois se hoje se percebe falhas,
que até ontem eram ocultas, significa que hoje se vê a democracia sob pontos que até antes
não se viam, e tão logo isso ocorra significa que hoje a percebemos de forma mais ampla.

era vista somente naqueles que viviam fora do estado e da sociedade passou a ser vista
somente quando exercida sob a ordem social.
Ainda acerca deste tema Kelsen (2000, p.408) citando Rosseau levanta a seguinte
questão: “como é possível estar sujeito a uma ordem social e permanecer livre?”

Acerca desta idéia de repensar a democracia, Barreto (2006, p.192) destaca que

A resposta para este questionamento segundo o referido autor é que só poderá

a democracia não deve ser considerada como um modelo fechado, pronto e acabado, mas

permanecer livre mesmo estando ainda sujeito a uma ordem social, quando isso ocorre

sim "como um processo sujeito a uma continua invenção e reinvenção, permitindo uma

por meio da democracia, pois esta consagra a autodeterminação do individuo quando
assegura sua participação na criação da ordem social (KELSEN, 2000, p.408).
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Neste sentido Habermans (2007, p.242) destaca que "os destinatários do direito

Bobbio (2000, p.38), ainda acerca da influência dos princípios da igualdade

só podem ganhar autonomia (em sentido Kantiano) à medida que eles mesmos passam a

e liberdade, salienta que dentro das relações entre o liberalismo e a democracia tem-se

compreender-se como autores das leis às quais eles mesmos estão submetidos como

que resolver o difícil dilema das relações entre liberdade e igualdade, problema este que

sujeitos privados do direito".

leva a presunção de uma só resposta a duas perguntas: "Qual Liberdade? Qual Igualdade".

De forma consonante ao pensamento de Habermans, Kelsen (2000, p.408) afirma

Diante de tais afirmações Bobbio (2000, p.39) completa dizendo que tanto

que um sujeito pode ser considerado como politicamente livre "na medida em que sua

a liberdade quanto à igualdade são valores antitéticos, de modo que não há possibilidade

vontade individual esteja em harmonia com a vontade "coletiva" (ou "geral") expressa na

de realizar um sem limitar automaticamente o outro.

ordem Social".
Logo, pode-se perceber que, de acordo com as afirmações dos teóricos
supracitados, o sujeito somente será plenamente livre e se sentirá plenamente integrado

Em outras palavras, uma sociedade que é tida como liberal-liberalista é
inevitavelmente uma sociedade não igualitária, do mesmo modo em que uma sociedade
que é tida como igualitária é inevitavelmente não-liberal (BOBBIO, 2000, p.39)

e responsável pela ordem social, se ele perceber que aqueles ao qual elege, realmente o

Logo, diante do exposto, tem-se que é necessário criar um modelo

representam, e criam leis segundo o interesse do corpo coletivo que é a sociedade, e não

democrático onde os sujeitos membros da sociedade gozem de uma liberdade que seja

somente segundo os interesses das minorias.

compatível com a liberdade dos outros, podendo deste modo fazer tudo aquilo que não

Conforme salienta Habermans (2007, p.242), os sujeitos privados do direito
somente poderão desfrutar das liberdades subjetivas quando "chegarem ao exercício

ofenda a igual liberdade dos outros, e assim ter-se-á uma sociedade igualitária e liberal
em conjunto.

conjunto de sua autonomia como cidadãos do Estado, e ter clareza quanto aos interesses

Mas como se pode adotar, ou ao menos visualizar, este tipo de sociedade,

e parâmetros autorizados" e quando chegarem a um consenso acerca das diferentes

sendo que conforme os autores supracitados dando-se liberdade aos sujeitos tira-se a

visões nas quais deve-se tratar com igualdade aqueles que são iguais, e tratar com

igualdade e dando-se igualdade tira-se a liberdade? Como fazer tais princípios exercerem

desigualdade aqueles que são desiguais.

sua função no modelo democrático de governo de forma harmônica?

Ainda acerca da democracia Noberto Bobbio (2000, p.37-38) destaca que não se
pode negar que ao longo da história a democracia teve dois significados predominantes

Tal problema, segundo Baggio (2008a, p.8-9) pode ser resolvido pelo
seguinte: pela inclusão do princípio da fraternidade no modelo democrático de governo.

,ao menos em sua origem, o conjunto de regras necessárias para que o poder político fosse
efetivamente distribuído entre a maior parte dos cidadãos, também chamado de regras

3. Democracia sob a ótica do princípio da fraternidade

do jogo e o ideal em que um governo democrático deveria sempre se inspirar que é o
princípio da igualdade.

Historicamente o princípio da fraternidade não teve a mesma sorte que os

Logo, diante do exposto, pode-se perceber que o pensamento de Bobbio

princípios já supracitados da liberdade e da igualdade, pois desde a revolução Francesa

corrobora com o pensamento de Baggio no que diz respeito à influência que o princípio

de 1789, onde os três princípios foram colocados juntos, e onde a fraternidade pela

da igualdade tem e deve ter sobre o modelo democrático de governo.

primeira vez foi interpretada e praticada sobre o viés político, a fraternidade como

Segundo Bobbio (2000, p.38) desde a origem da longa história da teoria
democrática visa-se combinar elementos de métodos e motivos ideais, porém estes

princípio político manteve-se em uma aventura marginal onde somente em raras ocasiões
conseguia certo espaço no terreno político (BAGGIO, 2008a, 8-9).

somente se encontram fundidos na teoria rousseaniana, na qual segundo o autor "o ideal

Porém, mesmo nestes breves momentos sua "força" era quase que totalmente

fortemente igualitário que a move só encontra realização na formação da vontade geral,

suprimida pelos demais princípios e por vezes pelos interesses dos governantes (BAGGIO,

ambos os significados são historicamente legítimos”.

2008, p.7-9).
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Acerca da relação entre os princípios da liberdade e da igualdade e o princípio da
fraternidade John Rawls (apud BAGGIO, 2008a, p.16) destaca que a idéia de fraternidade
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fraternidade teve ao longo da história e que acabou gerando uma certa desconfiança em
relação a ela.

sempre possuiu um papel secundário na teoria da democracia quando confrontada com

Quando se fala de fraternidade um dos pensamentos que se vem à mente é a

as idéias de liberdade e igualdade, pois é visualizada como um conceito menos político

fraternidade presente em certas classes ou grupos, tal pensamento não deve ser

que os demais por não definir por si mesma nenhum dos direitos democráticos,

generalizado como conceito de fraternidade, pois essas na verdade representam a sua

entretanto inclui muito mais certas atitudes e linhas de conduta sem as quais se tornaria

negação (BAGGIO, 2008a, p.20).

impossível a realização de certos valores expressos por estes direitos.

O grande enfoque por trás da fraternidade é a idéia do consenso, onde seu

Diante do exposto, percebe-se que os autores supracitados concordam no tocante

conceito passa a adquirir um caráter universal e atingindo todos os cidadãos membros da

de que a fraternidade sempre esteve em segundo plano quando comparada ou colocada

sociedade, visa à criação do sujeito "humanidade" ou conforme Baggio (2008a, p.21)

ao lado da igualdade e da liberdade.

descreve "comunidade de comunidades".

Diante de tais afirmações Baggio (2008a, p.18) faz o seguinte questionamento: "a
problemática realização da liberdade e da igualdade, inclusive nos países democráticos
mais desenvolvidos, não poderia ser devida justamente ao fato de a idéia da fraternidade
ter sido quase que totalmente abandonada?"
Segundo Panella (apud BAGGIO, 2008a, p.13), é de grande importância o estudo
sobre o princípio da fraternidade, pois, diferentemente dos outros dois, a fraternidade

Em outras palavras pode-se perceber a união dos diferentes grupos sociais,
pertencentes à comunidade política, por um objetivo comum: o bem de todos.
Sobre tal viés, Jean Jaques Rosseau destaca que, considerando que os homens não
podem criar novas forças, mas somente unir e dirigir as pré-existentes, o meio possível
para se conservarem é formar por meio de agregação, uma soma de forças que
sobreponha a resistência e fazê-las atuar harmonicamente (ROUSSEAU, 2003, p. 31).

não é nem jurídica e nem institucional. Mais do que isso, esta é mais sujeita aos abalos da

Segundo o referido autor, tal idéia do consenso só seria possível quando "unindo-

política pratica, logo, é necessário uma reconsideração da fraternidade e possivelmente

se cada um com todos, não se obedeça, todavia, senão a si mesmo e fique tão livre quanto

de sua reavaliação de natureza não mais politológica, mas sim de natureza antropológica.

antes" (ROUSSEAU, 2003, p.31).

De forma concomitante ao pensamento de Panella, Roberto Mancini (apud

Baggio (2008a, p.18) manifesta-se de forma consonante ao pensamento de

BAGGIO, 2008a, p.15) destaca que é em relação ao valor de exigência da fraternidade que

Rosseau, afirmando que a fraternidade é a única que garante a completa expressão dos

se pode perceber o caráter universal dos princípios da liberdade e da igualdade, e

outros princípios universais da liberdade e da igualdade, logo, diante de tais

completa dizendo ainda que "readmitir a fraternidade na razão política significa citar em

levantamentos percebe-se que ambos os autores concordam que o princípio da

juízo a pretensão de universalidade de qualquer ideologia ou projeto histórico" (MANCINI

fraternidade é capaz de gerar o equilíbrio entre os princípios da liberdade e da igualdade.

apud BAGGIO, 2008a, p.15).
Diante de tais afirmações percebe-se que ambos os autores supracitados
concordam sobre a importância e a necessidade de uma reconsideração e uma re-analise
do conceito de fraternidade.

Cabe destacar que a fraternidade aqui não se trata de um consenso puro e
simples, mas sim da idéia onde cada membro da sociedade abra mão de parte de sua
liberdade, para poder se igualar com os demais, visando o bem estar social.
Segundo Baggio (2008a, p.22) a fraternidade teve em certos momentos aplicação

Neste sentido, Baggio (2008a, p.19-20) destaca que os estudos sobre a

política de forma parcial, ligada a idéia de solidariedade e isso permitiu um progressivo

fraternidade não devem abordar somente a situação do seu esquecimento ao longo dos

reconhecimento dos direitos sociais em alguns regimes políticos o que de certo modo

anos, mas deve também remover os "escombros" que atrapalham o campo de estudo,

originou as chamadas políticas do bem-estar-social, em outras palavras, políticas que

escombros estes que foram produzidos por diversas interpretações redutivas que a

tinham por objetivo a realização de uma dimensão social da cidadania.
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Faz-se necessário ressaltar que a solidariedade aqui descrita por Baggio (2008a,
p.22), e até então aplicada como sinônimo de fraternidade, não possui o mesmo que
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porém em algum momento acabaram se esquecendo disso e passaram a agir conforme
seus próprios interesses (DUSSEL, 2007, p.29-30).

significado que fraternidade, visto que de acordo com a autora enquanto aquela "permite

Conforme salienta o autor Paulo Bonavides (2000), atualmente o conceito de

que se faça o bem aos outros embora mantendo uma posição de força em relação "vertical"

democracia pode ser subdividido de três formas distintas, sendo elas: a democracia direta,

que vai do forte ao fraco" esta por sua vez, "pressupõe um relacionamento horizontal, a

indireta e semi-direta (BONAVIDES, 2000, p.351-352; 354-358).

divisão dos bens e dos poderes, tanto que cada vez mais está se elaborando - na teoria e
na prática - a idéia de uma "solidariedade horizontal"”.
Neste sentido, Edgar Morin (apud BAGGIO, 2008b, p.16) destaca que o apelo à

De acordo com o autor a primeira se trata do modelo utilizado na Grécia antiga,
onde os cidadãos se reuniam nas praças públicas para tomarem as decisões importantes
da comunidade política (BONAVIDES, 2000, p.352).

fraternidade não deve simplesmente atravessar os problemas e a impermeabilidade da

Faz-se necessário ressaltar que na Grécia Antiga a palavra "cidadão" possuía um

indiferença entre as pessoas, mas também deve superar a inimizade entre elas, isto é, deve

conceito muito mais restritivo do que nos dias de hoje, em outras palavras somente eram

ser capaz de transmutar o pensamento individualista de cada ser humano em um

considerados como cidadãos os detentores de posses e estes representavam a minoria da

pensamento coletivo, onde cada um reconheça no outro um "irmão humano", em outras

população (ABBAGNANO, 2012).

palavras, reconheça o outro como concidadão corresponsável pelo bem estar de toda a
coletividade, assumindo assim, cada um, a posição de protagonista social.

O segundo modelo de acordo com Bonavides (2000, p.352; 355), se trata da
democracia indireta, onde o povo elege representantes para decidirem e governarem em

Ainda neste viés, Nunes e Pilati (2014, p.11) destacam que a fraternidade é

seu nome, e por fim o terceiro modelo apresentado pelo autor é predominantemente

responsável por promover a ação autônoma de novo movimentos sociais, podendo ser

indireto, mas garante mecanismos de participação direta do povo. Este último é o modelo

considerada como um ponto inicial para "a conquista de novos direitos e para a

aplicado no Brasil.

consolidação de interesses coletivos, exigindo o compromisso e a colaboração de todos"
(NUNES; PILATI, 2014, p.11).
Diante do exposto Baggio (2008a, p.23) completa dizendo que a fraternidade de
fato possui uma dimensão política, a ponto de poder ser considerada como intrínseca ao
próprio processo político, e não como algo estranho ou aplicada como algo externo, sendo
que para que isso ocorra plenamente é necessário que primeiramente a fraternidade
passe a fazer parte constitutiva do critério de decisão política e de forma secundária deve
influir no modo como até então são interpretados os princípios da liberdade e da
igualdade que são igualmente considerados como categorias políticas.

4. O sistema de conselhos como espaço para práticas democráticas de caráter
fraterno

Hoje em dia há diversas teorias acerca de uma maior participação do povo no
governo, afinal este é seu legítimo titular, mas neste momento nos ateremos apenas a uma
destas teorias: o sistema de conselhos.
Segundo o autor Antonio Carlos Wolkmer (2001, p.258-259):
Não resta dúvida de que a forma democrática mais autentica de
participação, deliberação e controle é o "sistema de conselhos",
disseminado nos diferentes níveis da esfera e do poder local (bairro,
distrito e município). A estrutura geral dos conselhos, que pode também
compreender "comitês de fábrica", "comissões mistas" de espécie
distintas ou "juntas distritais", é, por excelência, a efetivação maior do
arcabouço político de uma democracia pluralista descentralizada,
assentada na "participação de base", e no poder da "autonomia local". O
"sistema de conselhos" propicia mais facilmente a participação, a tomada
de decisões e o controle popular no processo de socialização, não só na
dinâmica do trabalho e da produção, como igualmente na distribuição e
no uso social.

Logo, de acordo com o autor supracitado, pode-se perceber que o sistema de
conselhos pode ser considerado como uma das formas mais autenticas de participação do

No presente momento, tem-se percebido uma série de crises democráticas,
evidenciadas pela corrupção daqueles que foram eleitos pelo povo para representá-los,

povo no governo, sendo que para isso realmente efetivar-se, é necessário que seja da
forma mais descentralizada possível de modo que se possa ouvir as minorias que por
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muitas vezes não são ouvidas, nem representadas e que acabam por sofrerem

por todos os membros da sociedade na construção da mesma em âmbitos locais, nacionais

diretamente com as ações governamentais.

e até internacionais.

De forma consonante ao pensamento de Wolkmer, Macpherson (1978, p.110)

Habermas (2007, p.140-141) corrobora com a linha de pensamento de Baggio no

aponta que o modelo mais simples de se esculpir uma democracia de cunho participativa

que diz respeito ao fato de que é necessário que os membros da sociedade chamem para

se daria através de um sistema piramidal, onde se teria uma democracia direta de base e

si também a responsabilidade, até agora na maioria das vezes tão somente delegada aos

uma democracia representativa nos níveis posteriores.

governantes, e assumam sua posição de protagonistas da mudança social.

Segundo tal autor, a base de caráter proeminente participativa deveria ser unida

De acordo com o autor supracitado, é necessário que o processo democrático

a um conselho local de natureza deliberativa, onde as decisões pautar-se-iam pelo

também assuma como obrigação de proporcionar a integração social de uma sociedade

consenso da maioria e após isso passaria para uma segunda instância de âmbito regional

que se apresenta constantemente diferenciada e autonomizada. (HABERMAS, 2007,

onde, os delegados, eleitos diretamente pelos membros do conselho local deveriam

p.140)

sentenciar acerca do tema que concerne à natureza do conselho, sendo que estes seriam
diretamente responsáveis para com aqueles que o elegeram, sob pena de uma não
reeleição, e sendo que o mesmo deveria ser aplicado nos conselhos posteriores de âmbito
estadual ou nacional (MACPHERSON, 1978, p.110-111).
Contudo, segundo NUNES (2012, p.86) para que tal modelo apresentado por
Macpherson seja realmente aplicado e tenha eficácia se faz necessário que as bases deste
sistema gozem de meios para expressarem sua opinião e assim poderem pressionar e
controlarem os conselhos superiores ao de âmbito local.
Neste sentido, PILATI (2011, p. 98-99, grifo nosso) destaca que “nesses espaços
de competências participativas, as instituições, Poderes e esferas da República
Representativa tem suas funções alteradas: no lugar da autocracia pura e simples, a
colaboração em dimensão de assembléia, de ágora, na qual a decisão final é da

coletividade soberana”
Acerca deste ponto Wolkmer (2001, p.259-260) destaca que a direção dos
poderes democráticos deve considerar principalmente, a participação da comunidade, o
controle dos cidadãos e a representação dos membros da sociedade por meio de eleição,
sendo que os eleitos devem estar vinculados aos interesses da mesma, privilegiando deste
modo o poder local.
Ainda sobre este aspecto, Baggio (2008a, p.134), destaca que os sistemas
democráticos atuais possibilitam aos cidadãos conferir autoridade aos governantes
eleitos e ao mesmo tempo exercerem sobre eles o controle adequado e afirma também
que tal atitude, de chamar para si a responsabilidade, evidencia a contribuição prestada

Neste sentido Nunes (2012, p.86-87) destaca que:
O sistema de conselhos pode configurar como uma estratégia pluralista
de médio prazo capaz de reformular e ampliar determinados
procedimentos paralegais e extrajudiciais no âmbito do próprio
ordenamento jurídico oficial, pautando-se por um direito mais justo e
equânime, não abdicando a presença do aparelho estatal, mas
possibilitando avançar-se rumo a um modelo pluralista de longo prazo
capaz de promover mudanças e rupturas que edifiquem as bases do
pluralismo jurídico de cunho comunitário participativo que prime por
fundamentos de efetividade material e formal capazes de corresponder
às necessidades cotidianas e aos anseios do povo.

Logo, de acordo com o autor o sistema de conselhos possibilitaria uma maior
participação da sociedade no modelo democrático de governo e permitiria que os
interesses e anseios dos membros desta fossem correspondidos.
Todavia, cabe ressaltar que segundo o referido autor, para que um modelo
pluralista como o sistema de conselhos seja realmente efetivado é necessário o
preenchimento de dois requisitos: a mudança da consciência do povo e a diminuição da
desigualdade social e econômica. A primeira segundo o autor deve ocorrer de modo que
o povo deixe de agir e pensar de modo apático e essencialmente consumidor e reconheça
o seu protagonismo e a sua responsabilidade em contribuir para o desenvolvimento
político e social. O segundo se justifica ao passo que, enquanto a desigualdade é aceita
pela sociedade, o sistema político-partidário não participativo também será, uma vez que
"tende a manter a sociedade coesa à favor daqueles que preferem sua estabilidade ao
invés da mudança" (NUNES, 2012, p.87).
Concomitantemente ao pensamento de Nunes, Pilati (2011) destaca que esta
desigualdade e este sistema político-partidário não participativo é o grande problema que
deve ser solucionado, pois, hodiernamente, "qualquer tentativa de participação efetiva da
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Sociedade, de retomada da soberania para o exercício dos direitos coletivos - é vista com

De acordo com a pesquisa realizada pode-se perceber que ao longo da história a

desconfiança, pois o sistema tende a resolver as suas crises ao seu modo, sem participação

democracia sofreu grande influencia dos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade

[...]" (PILATI, 2011, p.31).

princípios estes que nortearam a revolução francesa de 1789.

Conforme Habermas (2007, p.140-141) em uma sociedade que é considerada

Através da presente pesquisa pode-se verificar também que enquanto os ideais

como pluralista no que se refere as diferentes formas de pensar, não se pode criar um

de liberdade e igualdade ganhavam cada vez mais espaço dentro do modelo de

discurso de homogeneidade pois tratar-se-ia de uma mentira, onde a visão de uma

democracia o ideal de fraternidade foi quase que totalmente esquecido, isto ocorreu pelo

maioria sobreporia as minorias:

fato de que o princípio da fraternidade foi considerado menos político que os demais por

Em uma sociedade que é pluralista no que diz respeito à cultura e às
visões de mundo, esse papel [...], não pode ser transferido dos planos de
formação política da vontade e da comunicação pública ao substrato
aparentemente natural de um povo pretensamente homogêneo. Por trás
de uma fachada como essa, iria esconder-se apenas a cultura hegemônica
de uma parcela dominante da sociedade.

se aplicado de forma harmônica com os ideais já presentes e influentes no modelo

Neste sentido BAGGIO (2008a, p.147-148;150) destaca que o conceito de

democrático de governo, seria possivelmente capaz de garantir o equilíbrio e a plena

fraternidade está estreitamente ligado aos deveres de responsabilidade do Estado e dos

efetivação dos princípios da liberdade e igualdade, tendo em vista que ao longo da história

sujeitos particulares, em outras palavras, deve existir um dever de cooperação entre eles,

estes demonstraram ser mais antagônicos do que aliados por serem desprovidos da

uma reciprocidade de obrigações pois para se conseguir um modelo de democracia mais

fraternidade.

não definir por si só a efetivação de certos direitos e garantias que até então são definidos
pelos dois primeiros.
Por meio da presente pesquisa foi possível verificar que o ideal de fraternidade

participativo e mais efetivo é necessário que os membros da sociedade assumam sua

Neste sentido, foi verificado que as presentes falhas evidenciadas no atual modelo

posição de protagonistas nos processos de desenvolvimento da sociedade bem como que

democrático poderão ser corrigidas com o resgate institucional do princípio da

aqueles que atualmente são os detentores do poder, aqueles que governam segundo o

fraternidade e pela aplicação de um sistema de conselhos, que facilitaria uma maior

poder que lhes foi conferido pelo povo, ajam segundo os interesses da sociedade como um

participação popular nas tomadas de decisões, sendo que para garantir a sua plena

todo, respeitando também a vontade das minorias.

eficácia é necessário que este seja o mais descentralizado possível.

Ainda neste aspecto Baggio (2008b, p.92) ressalta que:
O conceito de participação, assim entendido, indica um vínculo que leva
a reconhecer a existência de um bem comum da sociedade à qual
pertence, um bem relevante para a vida pessoal do sujeito participante e
que, para ser alcançado, exige um empenho de participação de caráter
voluntário que vai além daquilo a que se é obrigado por lei.

Diante do exposto, observa-se que de acordo com os autores supracitados, o
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A DIMENSÃO ILÍTICA DA PROVA NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO A

do garantismo não é possível compreender a estrutura estática da jurisdição criminal,

PARTIR DA TEORIA GARANTISTA FERRAJOLIANA

bem como, sua atuação, sem as premissas teóricas propostas pelo autor as quais buscam
antecipar a desigualdade existente entre a justiça penal, a acusação, a aplicação legítima

THE DIMENSION OF THE ILLICIT EVIDENCE IN THE BRAZILIAN'S

da pena, entre outros elementos dinâmicos da persecução criminal. Para tanto,
analisaremos os argumentos contrários à inadmissibilidade das provas obtidas

CRIMINAL PROCEEDING IN THE LIGHT OF FERRAJOLI'S GUARATEEING

ilicitamente, bem como, a partir da teoria garantista ferrajoliana, a teoria dos fruits of the

THEORY

poisonous tree (frutos da árvore envenenada), originária da jurisprudência constitucional
norte-americana, e incorporada no ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei

Reis∗

Orientadora: Lidiane Mauricio dos
Orientanda: Silvia Mesquita da Silva∗∗

11.690/2008, analisando a utilização da prova ilícita por derivação no processo penal
brasileiro.

Palavras-chave: Teoria do garantismo penal; prova ilícita; Estado democrático de direito.

Keywords: Theory of criminal guaranteeism; ilicit proof; democratic State.

Resumo: A Teoria de Luigi Ferrajoli, peculiar à obra Direito e Razão Teoria do Garantismo

Abstract: Theory of Luigi Ferrajoli, peculiar to the work Law and Reason Theory of

Penal, procura alinhar os princípios constitucionais na aplicação da pena no processo

Criminal guaranteeism, seeks to align the constitutional principles in the application of

penal. A tese basilar funda-se no Estado Democrático de Direito e nos direitos individuais

the penalty in criminal proceedings. The basic thesis is based on the democratic rule of

protegidos pela Constituição Federal. Nesse sentido, para o exercício do poder punitivo

law and individual rights protected by the Constitution. In this sense, for the exercise of

pelo Estado, é imprescindível a aplicação do modelo garantista. Foi a partir das ideias

punitive power state, the application of garantista model is essential. It was from the

iluministas que a teoria do garantismo penal obteve ímpeto para limitar o Estado à

Enlightenment ideas that the theory of criminal garantismo got momentum to limit the

aplicação severa e inidônea ao acusado como ser social e detentor de direitos. Em

state to severe application and inidônea the accused as a social and rights holder. In line

consonância com o conceito de garantismo trazido pelo autor, destaca-se a ideia principal

with the concept of garantismo brought by the author, there is the main idea of the theory,

da teoria, fazer com que as normas fundamentais sejam aplicadas sob as normas

make the basic rules to be applied under the common standards. Regarding judicial proof,

ordinárias. No que tange a prova judiciária, ela passa a submeter-se a limites previamente

it shall be subject to limits previously set by the constitutional norm. For the criminal

definidos pela norma constitucional. Para o processo Penal, a reconstrução da verdade é

process, the reconstruction of the truth is the most important matter to be dealt with in

a mais importante matéria a ser tratada na aplicação da sentença, pois, não deverá

the application of the sentence, therefore, should not be content with the judge a few

contentar o juiz com poucas verdades. De acordo com artigo 5°, LVI da Constituição

truths. According to Article 5, LVI of the Federal Constitution, are inadmissible in the

Federal, são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos, entendendo-

proceedings, evidence obtained by unlawful means, it being understood as illegal

se como prova ilícita aquela que de alguma maneira infringe as normas constitucionais.

evidence that that somehow violates the constitutional rules. In this sense, the research

Nesse sentido, a investigação buscará examinar e demonstrar, partindo da reflexão

will seek to examine and demonstrate, based on the theoretical reflection of Luigi

teórica de Luigi Ferrajoli, que admitida a relação entre o estado de direito e as dimensões

Ferrajoli, who admitted the relationship between the rule of law and garantismo
dimensions can not understand the static structure of criminal jurisdiction, as well as its

* Doutoranda em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Mestra em
Direito, na área de concentração Constitucionalismo e Democracia pela Faculdade de Direito do Sul de
Minas. Professora do Unilavras – Centro Universitário de Lavras. Especialista em Ciências Penais.
Especialista em Direito Público. Advogada. E-mail: lidireis2004@yahoo.com.br
**Graduanda do Curso de Direito do Unilavras – Centro Universitário de Lavras. Bolsista PIBIC – Unilavras.
Email:mesquitas@yahoo.com.br http://lattes.cnpq.br/1880124230815526

activities without the theoretical premises proposed by the author which seek to
anticipate the inequality between the criminal justice, the prosecution, the legitimate
application of the penalty, and other dynamic elements of the criminal prosecution. We
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will analyze the arguments against the admissibility of evidence obtained unlawfully, as

se mencionar, a título de conhecimento, que o adultério3·, citado no Código Penal de 1940,

well as from the ferrajoliana garantista theory, the theory of the fruits of the poisonous

era considerado crime, passível de prisão. Contudo, atualmente, não há mais que se falar

tree (fruit of the poisoned tree), originating in American constitutional jurisprudence, and

em prisão por adultério, considerando sua revogação, vez que, o sistema jurídico não deve

incorporated into the Brazilian legal system by Law 11.690 / 2008, analyzing the use of

ser primitivo, deve caminhar e aprimorar de acordo com o tempo.

illegal evidence by derivation in the Brazilian criminal proceedings.

O Código de Processo Penal foi promulgado em 03 de outubro de 1941, época
ditatorial instaurada por Getúlio Vargas, que ensejou e influenciou vultuosamente a

1. Introdução

legislação Processual Penal. Ao longo desse período poucas foram às alterações, gerando
assim uma desconformidade imensa com as mudanças sociais e, principalmente com a

No presente estudo será abordado "A dimensão ilícita da prova no Processo Penal

Constituição de 1988, que foi promulgada muitos anos depois4.

Brasileiro a partir da teoria garantista ferrajoliana". Para trabalhar o tema proposto, será

Contudo, faz-se necessário uma reforma processual, pois, no moderno Estado

utilizado como essência à obra Direito e Razão - Teoria do Garantismo Penal do jus filósofo

Democrático de Direito, exige-se que seja feito uma análise crítica a cerca das normas e

Luigi Ferrajoli.

seus ordenamentos vigentes, precisamente na legislação penal processual, pois, já citado,

O conceito de prova segundo a doutrina “é a consequência natural imposta pelo
Estado quando alguém pratica uma infração penal” 1. Desta forma, pode-se compreender

são inúmeras as garantias que o legislador trouxe no texto constitucional que deve aderir
ao Processo Penal.

a importância da prova no Processo Penal, visto que, a partir da sua exteriorização o

Pretende-se, com a presente pesquisa, abordar a correlação das provas ilícitas no

legislador, na lide, poderá obter conhecimento da ilicitude e na tipificação do fato

Processo Penal brasileiro com a teoria ferrajoliana, cuja função é a aplicação da pena no

delituoso ou na exclusão de culpabilidade ou de antijuridicidade.

caso concreto considerando os axiomas trazidos por Luigi Ferrajoli em sua obra. Ressalta-

Sendo assim, a prova é um instituto de maior relevância no Processo Penal, pois,

se que todos os axiomas serão abordados no decorrer do trabalho, com a finalidade não

é a ferramenta que trará a convicção acerca da existência ou não do fato delituoso,

de suprimir a aplicação da pena, mas sim seu cumprimento em conformidade com os

podendo ensejar na aplicação de uma pena ou na absolvição do acusado.

direitos individuais, pois, sem observar estes direitos o processo não pode ser justo.

Ademais, a pena pode ser conceituada de diversas maneiras, mas o objetivo é o

Luigi Ferrajoli deixa evidente que a ausência desta garantia faz com que a justiça

mesmo; impor uma punição para aquele que cometeu um ato infracional, que agiu em

se torne inoperante. Quando menciona ‘’fidelidade’’ em sua obra, o autor nos explica

desconformidade com a norma jurídica. Entretanto, está punição deve ser aplicada em

tratar-se de garantia política, ou seja, aquela de natureza política que tem o condão de

conformidade com os princípios que resguardam a proteção e a dignidade da pessoa

honrar os direitos humanos, fundamentais ao homem.
Destarte, a dimensão ilícita da prova no Processo Penal brasileiro correlata ao

humana.
Nos tempos primitivos a pena era aplicada ao indivíduo de forma arbitrária, para

garantismo penal, demanda uma discussão a cerca da validade dos processos onde

garantir que a vingança2 fosse feita a qualquer custo, sem observar quaisquer princípios,

configura ilicitude, visto que, quando se fala em Estado democrático, o sistema deve

eis que, sequer existiam princípios garantidores. Por estar o direito em constante

progredir para que seja cumprida as normas constitucionais.

evolução é que se adquiriram os direitos, trazidos pelas mudanças constitucionais. Pode-

GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 4. ed. rev. ampl. atual.Rio de Janeiro: Editora
Impetus, 2004. p. 532.
Vingança. Neste sentido fala-se em vingança privada trazida com a Lei de Talião: “olho por olho, dente por
dente’’ Lex Duodecim Tabularum ou simplesmente Duodecim Tabulae, em latim. ALVES, José Carlos
Moreira, Direito Romano, Forense, 6.ed., 1987.
1

2

Art. 240. Código Penal - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)
Revista Eletrônica. Investidura Portal Jurídico. Disponível em:
http://www.investidura.com.br/biblioteca-juridica/artigos/direito-penal/2642-breves-consideracoessobre-o-autoritarismo-do-codigo-de-processo-penal. Acesso em: 28 de mar. 2016.

3

4
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As normas ordinárias não podem contrariar ou violar os direitos e garantias

144

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

2.1. Nulla poena sine crimine (não há pena sem crime)

conservadas na Carta Magna, esta é a discussão trazida pelos estudiosos do direito, visto
ser garantias constitucionais protegidas, porém, muitas vezes descumpridas.

Também chamado de princípio da retributividade ou da conseguencialidade da

Portanto, será explorado no decorrer da matéria a importância dos princípios

pena em relação ao delito, para Ferrajoli “deve ser aplicado a pena quando se tenha

implícitos e explícitos na Constituição e sua adequação no Processo Penal, diante da

cometido o delito, que constitui sua causa ou condição necessária e do qual se configura

dificuldade fatual de implantá-los na investigação criminal de maneira que o processo seja

como defeito ou consequência jurídica” 6.

constituído sem vícios de legalidade.

Para Jeremy Bentham delito é: ‘’tudo aquilo que o legislador proibiu, seja por boas
ou más razões [...] a todo ato que se considere que deva ser proibido em razão de um mal

2. Teoria do garantismo penal

qualquer que faz surgir ou que pode vir a fazer surgir’’7.
A retribuição, portanto, só deve ser atribuída quando houver cometimento do ato

A Teoria de Luigi Ferrajoli, peculiar à obra Direito e Razão Teoria do Garantismo

ilícito, comprovado, pois, ilógico e inconstitucional seria se o indivíduo respondesse por

Penal, procura alinhar os princípios constitucionais na aplicação da pena nos

um crime não previsto em lei, ou ser responsável e condenado por fundamentos

procedimentos penais. A tese basilar funda-se no Estado Democrático de Direito e nos

extrajurídicos.
Ferrajoli traz em sua obra duas concepções acerca do princípio da

direitos individuais protegidos pela Constituição Federal.
A teoria proposta por Luigi Ferrajoli da ênfase no Garantismo Penal, segundo o

retributividade; são elas: formalista e substancialista:
As formalistas são aquelas que consideram ‘delitos’ todos - e somente –
os previstos por uma lei válida como pressupostos de uma pena, são, pelo
contrário, substancialistas as que, na definição do conceito de ‘delito’
fazem referência também a elementos extrajurídicos de tipo moral,
social, natural e em qualquer caso ontológico8.

autor “garantismo designa um modelo normativo de direito [...] estrita legalidade,
validade, efetividade, filosofia política que requer do Direito e do Estado o ônus da
justificação com base nos bens e interesses sociais”5.
A partir das ideias iluministas com a mudança de pensamentos filosóficos que a

A concepção formalista é a maneira coesa de definir o delito, visto que defini-lo,

teoria do garantismo penal obteve ímpeto para limitar o Estado à aplicação severa e

com base jurídica, ao contrário da concepção substancialista que não conceitua o delito

inidônea ao acusado como ser social e detentor de direitos. Em consonância com o

de forma jurídica, a compressão que se pode obter é ambígua, pois, a lei deve distinguir o

conceito de garantismo trazido pelo autor, destaca a ideia principal da teoria; fazer com

que é legal da ilegalidade, e elementos extrajurídicos de tipo moral, social, natural; são

que as normas fundamentais sejam aplicadas sob as normas ordinárias sem contrariar os

distintos para cada indivíduo, o que é moral para um pode não ser para outro

princípios constitucionais.
Ferrajoli destaca dez axiomas referentes à aplicação da pena; Nulla poena sine

crimine; Nullum crimen sine lege; Nulla Lex (poenalis) sine necessitate; os ligados ao delito:

Quando punir? É a pergunta elaborada pelo italiano em sua obra, que nos remete
ao capítulo VII da obra, desta feita, o princípio da retributividade declara que a punição
só deverá acontecer quando houver o crime, a pena é a consequência do crime.

Nulla necessitas sine injuria; Nulla injuria sine actione; Nulla actio sine culpa; e ligados ao

A garantia está no quando punir e punir de forma justa com equidade, quando

processo: Nulla culpa sine judicio; Nullum judicium sine accusatione; Nulla accusatio sine

houver existência de um fato criminoso, não somente punir por prevenção, pois, esta

probatione e Nulla sine defensione.

punição poderia dar ensejo à injustiça e o garantismo tem como fórmula basilar o agir de
forma equitativa.

6
7
5

Ferrajoli, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal (2006, p.785, 786,787).

8

Ferrajoli, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 4 Ed. (2006 p. 339)
Ferrajoli, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 4 Ed. (2006, p. 343)
FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 4. Ed.,(2006 p 340,341)
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2.2. Nullum crimen sine lege (não há crime sem lei)
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2.3. Nulla Lex (poenalis) sine necessitate (não há lei penal sem necessidade)

Do mesmo modo, a expressão “não há crime sem lei” deriva do princípio da

Segundo Luigi Ferrajoli remeteu a Montesquieu a afirmativa de que: “todo ato de

legalidade que, segundo Ferrajoli a função garantista do princípio reside no fato de que os

autoridade de um homem em relação a outro que não derive da absoluta necessidade é

delitos estejam predeterminados pela lei de maneira taxativa, sem reenvio a parâmetros

tirânico 11 ”. A frase em comento remete ao princípio da necessidade da Pena ou

extralegais.

intervenção mínima, pois quando há um bem jurídico tutelado, este bem carece de

Desta forma, o princípio da legalidade prevê que toda conduta aplicada pelo juiz

proteção, outrossim, se este ato resulta de arbitrariedade, a lei se torna ineficaz.

deva estar fundada em lei. A Constituição brasileira de 1988 adota tal princípio quando

O Direito Penal em qualquer âmbito jurisdicional deve atuar como ultima ratio,

menciona em seu artigo 5º, inciso XXXIX que “não haverá crime sem lei anterior que o

neste sentido, ele é a última razão para solucionar um conflito. Desta forma, todos os

defina, nem pena sem prévia cominação legal”. Percebe-se a correlação do axioma

demais ramos do direito devem ser analisados antes de procurar a solução no Direito

anterior (nulla poena sine crimine) ambos explícitos na Constituição e reconhecidos pelo

Penal, visto ser ele a ultima razão do julgador.

princípio da legalidade e da anterioridade.

A necessidade de julgar um indivíduo deve surgir da extensão da lesão que este

Luigi Ferrajoli distingue as definições da legalidade penal em formalistas e

cometeu, ao ferir a paz social ao comprometer o bem jurídico de forma a lesionar outrem,

substancialistas, para o autor ‘’se as definições estivessem concebidas nos termos

é neste momento que o Direito Penal surge, como forma de represália contra o agressor.

indicados, não valeria a pena despender mais palavras sobre elas e o discurso sobre a

Saindo deste âmbito, o julgador deve por lei buscar outros meios que garantam a perfeita

legitimação poderia considerar-se encerrado’’

paz social e a garantia do individuo, como ser humano, capaz de cometer erros e regressar

9

. As formalistas dizem respeito à

legitimação interna e as substancialistas; externas, para exemplificar; quando as duas

para o convívio social.

concepções entram em conflito espera-se que a doutrina e as fontes do direito concedam

Apesar de não estar implícito na Constituição Federal brasileira de 1988, o

em determinado ordenamento jurídico uma definição unanime, para que não aja

princípio da intervenção mínima surge para que outros ordenamentos possam ser

contradição entre elas.

aplicados, antes de recorrer ao Direito Penal, posto que existindo um recurso mais brando

As teses substancialistas ou moralistas afirmam que os delitos são tais pelas suas
características intrínsecas servem para mistificar o direito penal vigente [...]
como reflexo ou produto da moralidade média, do sentimento do povo, da
natural anormalidade da desviação castigada, de exigências objetivas de defesa
social.10

não há necessidade da intervenção penal.

2.4. Nulla necessitas sine injuria (não há necessidade sem ofensa ao bem jurídico)

Enquanto que as teses formalistas afirmam que os comportamentos imorais,
anormais ou socialmente prejudiciais são tais porque estão castigados pela lei como

Trata-se do princípio da lesividade, assim, não deverá o agente ferir os bens

delitos acabam servindo para neutralizar o juízo moral e politico Assim é que, o princípio

jurídicos protegidos e tutelados, não havendo lesão a estes bens, não há motivos para

da legalidade torna-se intrincado quando analisado nestas duas teses, porquanto que,

aplicação da pena.

para compreendê-lo na esfera penal faz se necessário que o entendimento alcance o

Ensina Ferrajoli ( 2006 p.428) que “observa-se o dano causado a terceiros, as

crucial; a medida legal extrínseca que determina a ilegalidade da legalidade, sem que

razões, os critérios e a medida das proibições e das penas”. As observações apresentadas

nenhum juízo moral ou externo possa sobrepujar este axioma.

por Ferrajoli

9

FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 4. Ed.,(2006 p 343)

11

FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 4. Ed.,(2006 p 427)
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Análogo ao axioma Nulla Lex (poenalis) sine necessitate, aqui mencionado, o
princípio da nulla necessitas sine injuria, trás ao legislador a mesma condição de lei sem
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eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa,
fixada em lei”.
Portanto, de forma implícita o ordenamento brasileiro destaca que as ações do

necessidade, porém, afirma que sem ofensa ao bem jurídico.
Contudo o princípio da lesividade regulamenta que o direito penal deverá punir

indivíduo não configuram ofensa e nem serão privadas por razões particulares, assim, a

o crime se a conduta afetar o bem jurídico, visto que no Estado democrático de Direto é

exteriorização danosa é o fundamento para julgamento e a aplicação da pena, sendo esta

inadmissível condenar e punir a conduta vista aos olhos da sociedade como imoral ou

de caráter filosófico não configura crime e se fosse configurado estaria à garantia

impuro, seria então um retrocesso jurídico, onde o cidadão era condenado não pela ofensa

constitucional violada.

ao bem jurídico tutelado, mas pela conduta considerada pelo outro como imoral.
Ferrajoli (2006 p. 426) deixa evidente que “para uma maior tutela da liberdade

2.6. Nulla actio sine culpa (não há conduta penalmente relevante sem culpa)

pessoal de consciência e da autonomia e relatividade moral, a tolerância jurídica de toda
atitude ou conduta que não seja lesiva a terceiros”. Desta forma, a lesividade influi

Ferrajoli denomina princípio da culpabilidade ou da responsabilidade pessoal

diretamente no ato causado a terceiro, desde que este ato não seja relativo ao

que deriva dos axiomas nulla poena, nullum crimen, nulla lex poenalis, nula iniuria sine

comportamento e pensamento, mas sim, a ação que causar dano.

culpa,
Para o autor nenhum fato ou comportamento é valorado como ação se não
é fruto de uma decisão; consequentemente, não pode ser castigado, nem
sequer proibido, se não é intencional, isto é, realizado com consciência e
vontade por uma pessoa capaz de compreender e de querer.12

2.5. Nulla injuria sine actione (não há ofensa sem conduta)

Segundo Ferrajoli (2006 p. 440), “de acordo com este princípio, nenhum dano,

No ordenamento jurídico brasileiro o princípio da culpabilidade é corolário do

por mais grave que seja, pode-se estimar penalmente relevante, senão como efeito de uma

principio da dignidade humana, que desta feita é consagrado na Carta Magna, portanto,

ação”. Corresponde ao princípio anterior - Nulla necessitas sine injuria - o princípio da

não há crime sem culpa.

materialidade da ação, assim denominado, configura que o agente não pode ser punido

No Processo Penal brasileiro a culpabilidade é o crité rio para sentença, de forma

pelo que pensa pelo seu modo de viver, mas sim por um fato que este praticou e se este

que na Constituiçã o Federal de 1988 considera-se no artigo 5̊, LVII que “ ninguém será

fato configurou crime contra outrem.

considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, é a

Assim, determina Ferrrajoli (2206 p. 441) que a “materialidade ou exterioridade
da ação criminal, é, assim, um pressuposto necessário da lesividade ou da danosidade do

presunção da inocência. Sendo este considerado culpado, tem-se mais uma garantia que
é a proporção da culpabilidade pelo ato cometido.

resultado, caracterizado, por sua vez, com um fato empírico externo que se distingue da

Assim, ao retroagir aos tempos primitivos a culpa era transmitida ao grupo

ação, como acontece nos chamados “delitos de resultado” ou que se identifica com ela,

familiar, de forma solidária. Hodierno, no Código de Penal em seu artigo Art. 29 dispõe

como nos chamados delitos de “mera atividade”.

que “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas,

Ferrajoli (2006 p. 442) cita em sua obra a frase de Montesquieu “As leis só se
encarregam de castigar as ações exteriores”, ou seja, as ações interiores, pensamento,

na medida de sua culpabilidade”. Além de o indivíduo concorrer para o crime, ou seja,
participar deste, sua culpa deve ser analisada de acordo com sua participação no crime.

comportamento, não devem influenciar no julgamento do indivíduo. A Constituiçã o
Federal de 1988 em seu artigo 5 ̊, VIII dispõ e que: “ninguém será privado de direitos por
motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para
12

FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 4. Ed.,(2006 p 446)
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2.7. Nulla culpa sine judicio (não há culpa sem processo)
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2.9. Nulla accusatio sine probatione (não há acusação sem provas)

Luigi Ferrajoli (2006 p.91) denomina de princípio do ônus da prova ou da

Ferrajoli (2006 p. 505) chama de submissão à jurisdição, destaca a “presunção de
inocência do imputado até a prova e à refutação”. Anterior ao princípio da Nulla actio sine
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verificação. Relativa ao processo esta garantia visa nos dizeres,
[…] a verdade perseguida pelo método acusatório, sendo concebida como
relativa ou formal, é adquirida, como qualquer pesquisa empírica, através
do procedimento por prova e erro. A principal garantia consecução é
consequentemente confiada à máxima exposição das hipóteses
acusatórias à falsificação pela defesa, isto é, ao livre desenvolvimento do
conflito entre as duas partes do processo, portadoras de pontos de vista
contrastantes exatamente porque titulares de interesses opostos. No
conflito, ademais, o primeiro movimento compete à acusação. Sendo a
inocência assistida pelo postulado de sua presunção até prova em
contrário, é essa prova contrária que deve ser fornecida por quem a nega
formulando a acusação. Daí o corolário do ônus acusatório da prova
expresso pelo axioma A9 nulla accusatio sine probatione15.

culpa – difere a culpa relevante da culpa determinada no processo legal. Este princípio
também adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro determina que seja realizado o
devido processo legal, ou seja, não há culpa sem processo. No devido processo legal todas
as etapas devem ser seguidas, para que o processo possa ter eficácia e validade, portanto,
o termo “não há culpa sem processo” é uma garantia do agente.
O axioma nulla culpa sine judicio não exprime apenas a garantia da presunção de
inocência do imputado. Ele tem também o valor de uma norma de organização da não
derrogação do juízo quando este é ativado por uma ação acusatória que postula a

O autor destaca uma característica importante a cerca do sistema acusatório:

existência de um crime e requer a imposição de uma pena13.

[...] impede que tal ônus possa ser assumido por sujeitos que não da
acusação: não pelo imputado, a quem compete o contraposto direito de
contestação, e de modo algum pelo juiz, que tem ao invés a função de
julgar livremente a credibilidade das verificações e das falsificações
exibidas16.

E• o que dispõ e o artigo 5 ̊, LIV da Constituiçã o Federal “ninguém será privado da
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O devido processo legal é a
garantia constitucional, explícita no ordenamento brasileiro, vez que a norma ordinária

Prossegue na tese que:

não deverá contrariar a norma magna, o legislador deve observar esta garantia para que

Do mesmo modo que ao acusador são vedadas as funções judicantes, ao
juiz devem ser em suma vedadas as funções postulantes, sendo
inadmissível a confusão de papéis entre os dois sujeitos (...) É nessas
atividades que se exprimem os diversos estilos processuais: desde o
estilo acusatório, em que é máximo o distanciamento do juiz, simples
espectador do interrogatório desenvolvido pela acusação e pela defesa,
ao estilo misto, em que as partes são espectadoras e o interrogatório é
conduzido pelo juiz, até o estilo inquisitório, no qual o juiz se identifica
com a acusação e por isso interroga, indaga, recolhe, forma e valora as
provas (...) Igualmente os testemunhos, extorquidos pelo juiz e dotados
de valor probatório legal na inquisição, são entregues no processo
acusatório exclusivamente à interrogação pelas partes, submetidos ao
seu exame cruzado, vinculados à espontaneidade e ao desinteresse das
testemunhas, delimitados no objeto e na forma pelas proibições de
perguntas impertinentes, sugestivas, indeterminadas ou destinadas a
obter apreciações ou juízos de valor. De fato, representam resíduos
inquisitórios o interrogatório (a oitiva) das testemunhas pelo juiz (...); a
ditadura por parte dele nas atas de interrogatório; o poder ilimitado do
juiz de admitir ou não admitir provas e, por fim, aquele substituto
moderno da tortura, que é a advertência das testemunhas por meio de

seja realizado o processo legal sem vícios.

2.8. Nullum judicium sine accusatione (não há processo criminal sem acusação)

O axioma “não há processo criminal sem acusação” Ferrajoli chama de “princípio
acusatório ou da separação entre juiz e acusação” remete ao fato de que o juiz não deverá
ter interesse no processo e apregoa a separação das atividades de acusação e julgamento,
de maneira a assegurar aos indivíduos o justo processo legal.
Para Luigi Ferrajoli “comporta não só a diferenciação entre os sujeitos que
desenvolvem funções judicantes e os que desenvolvem funções de postulação e o
consequente papel de espectadores passivos e desinteressados reservado aos primeiros
em virtude da proibição ne procedat iudex ex officio², mas também, e sobretudo, o papel
de parte – em posição de paridade com a defesa – consignado ao órgão da acusação e a
consequente ausência de qualquer poder sobre a pessoa do imputado14.

FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 4. Ed.,(2006 p 562)
FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 2 ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2006. p. 562.

15

FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 4. Ed.,(2006 p 517)
14 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 4. Ed.,(2006 p 522)
13

16

151

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

incriminação e condenação por falso testemunho ou por silenciarem,
salvo retratações17

Ao analisar a característica mencionada por Ferrajoli sobre o sistema acusatório
verifica-se que no sistema garantista não é admitido a figura do juiz inquisitor, pois fere
os princípios garantidores e concentra as funções de acusar, defender e julgar. No Brasil
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portanto, suficiente a auto defesa, mas, onde a legislação é obscura e complicada e o
processo é empedernido de formalidades e nulidades, é necessária a defesa técnica [...]
para restabelecer a igualdade das partes quanto à capacidade e para contrabalançar, por
outro lado, as desvantagens ligadas à inferioridade da condição de imputado18”

foi adotado, com a Constituição Federal de 1988, o sistema acusatório, ficando definidas
as funções de acusar e julgar em órgãos distintos, haja vista ser a forma democrática de

3. Das Provas no Processo Penal

direito.
Prova vem do latim probatio, segundo Capez “e o conjunto de atos praticados

2.10. Nulla probatio sine defensione (não há prova sem defesa)

pelas partes, pelo juiz e por terceiros, destinados a levar ao magistrado a convicção acerca
da existência ou inexistência de um fato”19.

Também relativa ao processo, o axioma apresentando por Ferrajoli e
denominado como princípio do contraditório ou da defesa, ou da falseabilidade. Segundo
Ferrajoli (2006 p. 564) “o ônus da prova a cargo da acusação comporta logicamente, por
parte do imputado, o direito de defesa, expresso aqui com o axioma nulla probatio sine

defensione”.
O direito de defesa também consagrado no ordenamento brasileiro, quando
menciona a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5̊, LV “aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Assim sendo, é perceptível que o legislador conferiu ao cidadão a ampla defesa,
no intuito de prevalecer um julgamento válido, onde o acusador obtivesse no processo a
defesa de seus direitos, bem como o contraditório das acusações a este atribuída.
No sistema garantista e conforme preceitua Ferrajoli “[...] ao imputado seja assim
assistido por um defensor, de modo a competir com o Ministério Público”. No entanto,
apesar de em existirem em determinados processos o chamado jus postulanti,
compreende-se que é de suma importância a presença de um advogado profissional, para
competir com igualdade perante outro profissional técnico. O pensamento do jus filósofo

Para Luigi Ferrajoli “prova é o fato probatório experimentado no presente, do
qual se infere o delito ou outro fato do passado”20, o que afasta da linguagem corrente.
Eugenio Paceli conclui ser a prova “a reconstrução dos fatos investigados no processo,
buscando a maior coincidência possível com a realidade histórica, com a verdade dos
fatos”21.
Sentis procurando estabelecer “o que é a prova”, afirma “que prova e verificação”,
e que esta verificação recairia sobre as alegações e afirmações produzidas em relação aos
fatos22.
Para o processo Penal a reconstrução da verdade é a mais importante matéria a
ser tratada na aplicação da sentença, pois, não deverá contentar o juiz com poucas
verdades, mas sim, de acordo com o princípio da verdade real, com a efetiva realidade dos
fatos.
O Código de Processo Penal em seu Título VII elenca os meios de provas, quais
são; do interrogatório, disciplinado nos art.185 ao 196; a confissão, disposto nos arts.197
ao 200; a prova testemunhal, constante nos art. 202 ao 225; a prova pericial, regulado nos
art. 158 ao 184; das perguntas ao ofendido, consagrado no art. 201; o reconhecimento de
pessoas e coisas, disposto nos artigos 226 ao 228; a acareação, em comento nos artigos

é equivalente, quando declara em sua obra que “em um ordenamento cujas leis fossem
simples e acessíveis a todos”, escreveu Bentham, os cidadãos “poderiam criar, cuidar de
suas causas judiciarias como todos geram seus negócios”. Conclui dizendo que “seria,

FERRAJOLI, Lugi. Direito e Razão – Teoria do Garantismo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002,
p. 489/490.

17

FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 2 ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2006. p. 565.
19 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2013.p.372
20 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 2 ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2006. p. 125.
21 PACELLI. Eugênio. Curso de processo penal. 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2013. P. 325.
22 SENTÍS MELENDO, Santiago. Natureza da prova – Prova é liberdade. Revista Forense, Rio de Janeiro,
Forense, v. 246, fasc. 850 a 852, p. 93-100, abr.-maio/1976.
18
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O reconhecimento de pessoas e coisas de acordo com entendimento de Eugenio

229 3 230; dos documentos, constante nos artigos 231 ao 238; dos indícios, citado no
artigo 239 e da busca e apreensão constante nos artigos 240 ao 243.
Em nosso ordenamento jurídico consagrado na Constituição Federal de 1988

Pacelli ‘’trata-se de mero procedimento, tendente a identificação de pessoas, de alguma
maneira envolvidas no fato delituoso25’’.
A acareação como os demais meios de provas é também imprescindível ao

estão os princípios penais explícitos, quais sejam; princípio da humanidade que se
encontra em diversos artigos e destaca-se no art. 5º, XLVII, que dispõe:
Art. 5° - [...]
XLVII – não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84,
XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis. (BRASIL, 1988)

Destaca também no inciso XLIX, do art. 5º: “é assegurado aos presos o respeito à
integridade física e moral”. Outro princípio é o da proporcionalidade que de acordo com
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processo na busca da verdade real, pois, quando há contraditório nos depoimentos o Juiz
coloca frente a frente às pessoas que fazem parte do processo para assim desvendar seus
depoimentos.
Os documentos fazem parte de todo e qualquer processo, na ação penal não é
diferente, tudo aquilo que for imprescindível a demonstrar um fato, este servirá como
prova, visto que, o princípio do contraditório é notório nesta fase do processo. Os indícios,
como meio de prova é um sinal de vestígio que o julgador analisará e fará uma dedução
lógica daquele fato para encaixá-lo no processo.
A busca e apreensão consistem numa medida cautelar, assim, dada as razões é

Ferrajoli:
O fato de que entre pena e delito não exista nenhuma relação natural não
exime a primeira de ser adequada ao segundo em alguma medida. Ao
contrário, precisamente o caráter convencional e legal do nexo
retributivo que liga a sanção ao ilícito penal exige que a eleição da
qualidade e quantidade de uma seja realizada pelo legislador e pelo juiz
em relação à natureza e gravidade do outro23

substancial ao procedimento, cautelar, pois, visa precaução na ação penal. Todos os meios

“Para Eugênio Pacelli ‘‘o interrogatório é o último ato da audiência de instrução,

consideradas provas típicas, ou seja, refere-se às provas reguladas em lei, ou seja, aquelas

cabendo ao acusado escolher a estratégica de autodefesa que melhor consulte aos seus

que estão previstas em lei e exige um procedimento probatório específico, quanto às

interesses”24.

provas atípicas (ou inominada) seria toda fonte de prova que não está prevista no

Embora a confissão não seja absoluta para o processo penal, está é uma das
provas de maior valoração para a sentença judicial. A prova testemunhal trazida pelo

de provas estão previstos no Código de Processo Penal e são recursos que o julgador
deverá aplicar no início ao fim da lide.
As provas testemunhais, documental, pericial e todas acima citadas são

ordenamento, mas pode ser admitida como meio probante a servir de elemento para a
formação da convicção do juiz.
No que tange as provas atípicas, segundo Antônio Magalhaes Gomes Filho e

Código de Processo Penal em seu artigo 202 e seguintes, embora frágil é contumaz no
processo.

Gustavo Henrique Righi Ibahy Badaró consideram que ‘, há consenso de que também não

A prova pericial é uma prova técnica realizada por profissionais, as perguntas

vigora no campo penal um sistema rígido de taxatividade dos meios de prova, sendo

realizadas ao ofendido são conferidas a própria vitima na ação penal e está não tem o

admitida a produção de provas não disciplinadas em lei, desde que obedecidas

compromisso de dizer a verdade, visto que, não trata-se de uma testemunha e no entanto

determinadas restrições’’26.
Na concepção Ferrajoliana as provas obtidas, sem observância aos princípios

não poderá ser processada por falso testemunho.

constitucionais, não podem ser admitidas como meios de prova, pois, no Estado
Democrático de Direito as garantias fundamentais esclarecedoras na Constituição
FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 2 ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2006. p. 320.
PACELLI. Eugênio. Curso de processo penal. 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2013. P.
379.

23

24

PACELLI. Eugênio. Curso de processo penal. 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2013. P. 435.
FILHO. Antônio Magalhães Gomes.BADARÓ. Henrique Righi Ibahy. Revista brasileira de Ciências
Criminais. 65. São Paulo. Revista dos Tribunais. P.180.

25

26
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Desse modo, cabe evidenciar a prova ilícita, por tratar-se de violação a

Federal, não permitem que as normas ordinárias ou costumes possam ser superiores e
contrariar a lei maior.
Por conseguinte, os meios de provas previstas no Código de Processo Penal, ora
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Constituição e seus princípios, outros juristas conceituam a prova ilícita de acordo com o
entendimento doutrinário, nos dizeres de Antônio Scarance Fernandes:
A violação de uma vedação será sempre ilegal, mas a violação de uma
proibição de natureza substancial torna o ato ilícito, enquanto a violação
de impedimento de ordem processual faz com que o ato seja ilegítimo. Em
síntese, a prova ilegal consiste em violação de qualquer vedação
constante do ordenamento jurídico, separando-se em prova ilícita,
quando ‘e ofendida norma substancial, e prova ilegítima, quando não ‘e
atendido preceito processual29.

citados, deverão observar o que dispõe a Carta Magna, em respeito ao regime democrático
e a dignidade da pessoa humana.

4. Prova ilícita

Afirma Oliveira (2004, p. 340) que o princípio da inadmissibilidade da prova
A Carta Magna de 1988 dispõe em seu artigo 5°, LVI que: ‘’são inadmissíveis, no
processo, as provas obtidas por meios ilícitos’’. Adiante, a lei ordinária no Código de

obtida ilicitamente “[...] cumpre uma função eminentemente pedagógica, ao tempo em que
também tutela determinados valores reconhecidos pela ordem jurídica”.

Processo Penal em seu artigo 157, caput, reproduz: “São inadmissíveis, devendo ser
desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a
normas constitucionais ou legais”.

O problema das provas ilícitas inclui-se entre os mais árduos que a ciência
processual e a politica legislativa tem precisado enfrentar, dada a singular relevância dos
valores eventualmente em conflito (Moreira, 1996, p.21).

Assim sendo, convém ressaltar de acordo com a doutrina a diferença entre prova
ilegal, ilegítima e ilícita. Nas palavras de Aury Lopes Junior, a prova ilegal seria o gênero
da qual seriam espécies a prova ilegítima e a prova ilícita. Assim distingue tal autor que a

Portanto, a prova ilícita é aquela que de alguma maneira infringe as normas
constitucionais previstas em desacordo com seus princípios e garantias constitucionais.
Conforme Gomes, no âmbito do Direito Processual Penal:

prova ilegítima seria aquela que viola uma regra de direito processual penal no momento

[…] a primeira decisão do STF que reconheceu a inadmissibilidade da
prova ilícita deu-se em dezembro de 1986 (RTJ 122/47). Tratava-se de
um caso de interceptação telefônica clandestina. Determinou-se o
trancamento do inquérito policial, fundado nessa prova: os meios de
prova ilícitos não podem servir de sustentação ao inquérito a ação penal.
(Gomes, 2003, p. 473)

da sua produção em juízo, no processo. A proibição de tal prova tem natureza
exclusivamente processual, quando imposta em função de interesse referente à lógica e a
finalidade do processo. Já a prova ilícita seria aquela que violaria uma norma de direito
material ou constitucional no momento de sua coleta, anterior ou concomitante ao

Na constituiçã o Federal de 1988, em seu artigo 5̊, XII, admite expressamente a

processo, mas sempre exterior a esse. Em geral ocorre uma violação a intimidade,

possibilidade de interceptação telefônica, sendo esta autorizada judicialmente, se esta

privacidade ou dignidade27·.

ocorrer sem a autorização do Juiz e em conformidade com a legislação de investigação

Destarte, a prova ilícita irrefutavelmente é aquela obtida de maneira a contrariar

criminal, será ela considerada ilícita. Seria esta um exemplo de prova ilícita por derivação.

os princípios jurídicos, sem observar os preceitos legais e assim desonrar a dignidade da

O direito brasileiro inspirou se na Suprema Corte norte-americana (United States

pessoa humana.
O que se pode identificar é que os doutrinadores diferenciam a prova ilícita da
prova ilegal, conforme preceitua Grinover: “quando a proibição for colocada por uma lei

Supreme Court, 1920) ao trazer para seu ordenamento, previsto no artigo 157, § 1°, CPP
em comento, a teoria fruits of the poisonous tree, ou frutos da árvore envenenada, assim,
qualquer prova obtida no engenho da ilicitude é considerada inválida e contaminada.

processual, a prova será ilegítima ou ilegitimamente produzida; quando, pelo contrario, a
proibição for de natureza material, a prova será ilícita ou ilicitamente obtida28”.

Os frutos da árvore envenenada pressupõe que a árvore contaminada não dará
bons frutos, ou seja, o processo tornar-se viciado e como consequência perderá a validade.
Desta forma, se o legislador admite na lide um processo onde há existência de provas

LOPES Jr, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva ,2013. p. 593.
GRINOVER, Ada Pellegrini, Antonio Scarence Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho. Op. Cit. P.
131.

27

28

29

FERNANDES, Antônio Scarance. Processo penal constitucional. P.84 2. ed. São Paulo: RT, 2000.
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No entanto, o legislador apresenta exceções a essa regra, segundo Eugenio Pacelli

ilícitas, este estará contrariando os princípios constitucionais e o Estado democrático de

(2013 p 363), na descoberta do inevitável ‘’admite-se a prova, ainda que presente

Direito.
O Supremo Tribunal Federal ao julgar um pedido de afastamento do prefeito de

eventual relação de causalidade ou de dependência entre as provas ilícitas e a

Senhora do Porto – Minas Gerais, embasou na teoria do fruto da árvore envenenada, de

descoberta’’. A descoberta inevitável surge para evitar que todo inquérito e as demais

acordo com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello que negou

provas sequentes a ilícita sejam contaminadas.

seguimento à Ação Cautelar (AC) 3728, por meio da qual a chapa que ficou em segundo

Diante da arbitrariedade do Estado é que não se admite meios ilícitos para provar

lugar nas eleições de 2012 no município de Senhora do Porto (MG) pedia o afastamento

um fato criminoso, pois, outrora das leis processuais o ordenamento deve valer se em

do prefeito e vice da cidade, acusados de captação ilícita de sufrágio.

conformidade com a Constituição e seus princípios, impedindo que o jus puniendi

Os eleitos foram afastados dos cargos, por decisão do Tribunal Regional Eleitoral

ultrapasse os limites a ele atribuídos.

(TRE) de Minas Gerais, e depois reconduzidos, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral

Na entanto, deve prevalecer à equidade jurisdicional na ação penal, a ponderação

(TSE). Os autores da ação cautelar pretendiam assegurar o direito de exercerem os

do julgador é o principal meio de se chegar à verdade real, a prova derivada da ilícita

respectivos cargos até o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 834897, que discute

sendo está que trará a certeza da sentença, não deverá ser anulada em decorrência da

o caso no STF.

ilicitude, mas sim concluir a sentença judicial.

O TRE cassou o diploma dos chefes do Executivo municipal. A Corte mineira

O Código de Processo Penal em seu artigo 157 prevê que ‘’são inadmissíveis,

considerou ilícita a gravação ambiental, supostamente produzida pelos adversários

devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim obtidas em violação a

políticos sem autorização judicial, mas considerou legais as provas oriundas das

normas constitucionais’’. Prossegue no artigo 157 do Código de Processo Penal, em seu §

gravações – depoimentos testemunhais de eleitores presentes nas gravações.

1° ao tratar da prova ilícita por derivação, ou seja, da repercussão dos efeitos advindos da

Afastados do cargo, prefeito e vice eleitos ajuizaram recurso especial no TSE. Ao

ilicitude da prova, assim ‘são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo

analisar o caso, a Corte Superior Eleitoral deu provimento ao recurso, considerando que

quando não evidenciando o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as

a prova ilícita teria contaminado as demais provas (teoria dos frutos da árvore

derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras’’.

envenenada) que embasaram a cassação do diploma dos eleitos, pois foram colhidas a
partir de gravação ambiental feita sem autorização judicial.

serem obtidas por fonte independente, art. 157 CPP, § 2o “Considera-se fonte

Assim, os candidatos derrotados no pleito queriam que fosse dado efeito
suspensivo ao RE para manter a decisão do TRE-MG, suspendendo a eficácia do acórdão
do TSE, e reconduzindo-os aos respectivo

Desta forma, o artigo em comento destaca a possibilidade das provas derivadas
independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da
investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova”.

cargos30”.

A teoria da fonte independente é um método que o legislador encontrou para

De acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal negou-se o afastamento

atenuar a regra da teoria dos frutos da árvore envenenada, como outras teorias que

do prefeito, pois, a prova utilizada de forma ilícita, produzida sem autorização judicial,

surgiram para que o processo não fosse em seu todo obstruído, a fonte independente não

mesmo após os depoimentos testemunhais - que seria um dos meios de provas ilícitas,

contamina o processo, visto ser ela independente de fontes ilícitas, o recurso para chegar

não pôde ser entranhada ao processo, visto que, derivou de uma prova ilícita, desta forma,

até a prova não necessitou de adentrar no âmbito da ilicitude, sendo assim, admissível

prudente, foi negado o afastamento, exemplo este que evidencia a relevância da teoria dos

não precisará esta ser desentranhadas dos autos.

frutos da árvore envenenada.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu sua admissão, de acordo com o
julgado:

(Disponível
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=282561&caixaBusca=N)

30

em
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Se, no entanto, o órgão da persecução penal demonstrar que obteve,
legitimamente, novos elementos de informação a partir de uma fonte
autônoma de prova – que não guarde qualquer relação de dependência
nem decorra da prova originalmente ilícita, com esta não mantendo
vinculação causal – tais dados probatórios revelar-se-ão plenamente
admissíveis, porque não contaminados pela mácula da ilicitude
originária. A questão da fonte autônoma de prova (an independent
source) e a sua desvinculação causal da prova ilicitamente obtida –
Doutrina – Precedentes do Supremo Tribunal Federal – Jurisprudência
comparada (a experiência da Suprema Corte Americana): casos
Silverthorne Lumber co. v. United States (1988) v.g. (RHC 90.376, Rel.
Min. Celso de Mello, julgamento em 3-4-07, DJ e 18-5-07).

Destarte, o julgado em comento é manifesto que a prova independente não
configura afronta aos princípios constitucionais e a teoria dos frutos da árvore
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o ilícito é inaceitável, sendo inaceitável ocorre a injustiça e esta é dispendiosa para o
Direito Processual Penal
A prova ilícita, já mencionada como inadmissível no ordenamento brasileiro,
estabelece que para que haja o procedimento na concepção de modelo garantista, com
vista na dignidade da pessoa humana é fundamental que todo trâmite processual seja
regulado pelas garantias propostas por Luigi Ferrajoli em conjunto com as garantias
impostas na Constituição Federal brasileira de 1988, é a máxima do Direito Penal, a
segurança jurídica que dentro de um Estado democrático deve prevalecer e ser cumprida
de forma rigorosa, para garantir a dignidade da pessoa humana, esta que decorre de todos
os princípios basilares no ordenamento pátrio.

envenenada, haja vista, que não existe dependência de meios ilícitos para desenredar a
prova.
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Desta forma, é imprescindível destacar a figura do chamado “Juiz Garante”31, ou
juiz das garantias, dentro do sistema acusatório, visto que sua função é garantir que o
processo seja realizado em conformidade com as garantias constitucionais e assim,

5. Teoria Ferrajoliana e a prova ilícita

preservar os direitos individuais ao acusado, para que se o processo seja justo e equânime.
Nas palavras do doutrinador Aury Lopes Jr a posição do juiz garante define uma

Para Luigi Ferrajoli (2013 p. 125) “a prova seria o fato probatório experimentado

posição relevante para o direito, pois;

no presente, do qual se infere o delito ou outro fato do passado”.

Assume uma nova posição no Estado Democrático de Direito e a
legitimidade de sua atuação não é política, mas constitucional,
consubstanciada na função da proteção dos direitos fundamentais de
todos e de cada um, ainda que para isso tenha que adotar uma posição
contrária à opinião da maioria. Deve tutelar o indivíduo e reparar as
injustiças cometidas e absolver quando não existirem provas plenas e
legais32

A teoria ferrajoliana repugna a prova obtida de forma ilícita, pois, conforme já
demonstrado, o principal argumento da teoria e a não utilização de penas
inconstitucionais e a não observância aos princípios fundamentais.
No sistema democrático de Direito é inadmissível recorrer ao ilícito,

Insta salientar que, a teoria ferrajoliana, como visão garantista, consagra a

contradizendo a metodologia da qual o povo é soberano ao jus puniendi.
A teoria apresentada por Luigi Ferrajoli confronta o modelo arbitrário de
aplicação da pena e identifica a importância de utilizar as normas constitucionais e traze-

existência do juiz garante, como forma de evitar ilícitos e proteger as garantias
fundamentais, visto a inadmissibilidade da prova ilícita no ordenamento jurídico.

las para a aplicação no processo.
A prova ilícita é revés diante da teoria apresentada por Luigi Ferrajoli, pois, não
existe legalidade ou validade diante de qualquer meio ilegítimo para obter o
carceramento. Luigi Ferrajoli (2013 p 196) menciona que “ao custo da justiça, que
depende das escolhas do legislador – as proibições dos comportamentos por ele tidos
como delituosos, as penas e os procedimentos contra os seus transgressores – soma-se
um altíssimo custo de injustiças”.
Diante da explanação acima, verifica-se que as injustiças podem ser analisadas de
diversas formas, a prova ilícita parte da premissa que trata-se de uma injustiça, visto que,

No tocante ao juiz de garantias é necessário diferenciá-lo do juiz instrutor, ou juiz de instrução. O segundo
trata-se uma figura adotada por alguns sistemas jurídicos europeus, no qual o juiz exerce a função de
instruir as provas de ofício. Aury Lopes Jr. identifica que "nesse sistema a prova não é apenas produzida na
presença do juiz instrutor, senão é colhida e produzida por ele mesmo. Nessa atividade poderá atuar de
ofício, isto é, independente de qualquer solicitação do MP, ou do acusador privado." Ou seja, este juiz está
legalmente legitimado para intervir na gestão probatória. Já o juiz de garantias trata-se do juiz DA instrução
e não DE instrução, o qual "não realiza tarefa investigatórias ou instrutoras, senão de garantia, como um
verdadeiro garante, atuando no controle da adoção e realização das medidas restritivas de direitos
fundamentais do sujeito passivo." É válido explanar que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH),
já na década de 80, se manifestou pela irregularidade da existência do juiz-instrutor, haja vista a violação
ao direito ao juiz imparcial, consagrado no Convênio para a Proteção dos Direitos Humanos e das
Liberdades. LOPES Jr., Aury. Sistemas de investigação preliminar no processo penal. 3ª Ed. Rio de Janeiro:
Ed. Lúmen Júris 2005. p. 71 – 72, p. 244 e p. 76.
32 LOPES Jr., Aury., Sistemas de investigação preliminar no processo penal. 3ª Ed. Rio de
Janeiro: Ed. Lúmen Júris 2005. p. 163
31
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6. Considerações finais
ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano, Forense, 6.ed., 1987.
A teoria de Luigi Ferrajoli e sua visão garantista reflete para o ordenamento
jurídico brasileiro a importância de se observar os preceitos legais na aplicação da pena,
ademais, é inadmissível anuir arbitrariedades dentro de um Estado democrático de
Direito, pelo qual objetiva garantias sociais e individuais ao cidadão.
Desta forma, ao observar os axiomas trazidos ao longo do texto, propostos por
Luigi Ferrajoli, nota-se que são princípios que o próprio ordenamento brasileiro implícito
ou explicito dispõe em seus textos, logo, o processo deve acompanhar os trâmites legais,
sem vícios.
Destarte, no estudo fora analisado as provas ilícitas, a inadmissibilidade de sua
aplicação, como cláusula pétrea na Constituição. O estudo das provas ilícitas aprofundou
na descoberta de teorias, pelas quais, inadmite o meio ilícito para se chegar ao resultado,
bem como, aquelas que defendem a proporcionalidade de sua aplicação.
Outrossim, o âmbito das provas no Processo Penal é objeto de discussão, pois,
abrange a esfera penal e constitucional, devendo o legislador atentar e assegurar que a
justiça não seja contaminada pelos achaques do Estado. Não se espera a inobservância das
regras ou impunidade do individuo, ou atenuar a sanção, espera-se a correta aplicação do
direito de acordo com a visão garantista, que como o próprio nome; é uma perspectiva de
tudo aquilo que encontra-se positivado, redigido no ordenamento jurídico.
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A LEGALIDADE DO SISTEMA PEER-TO-PEER EM FACE DO PRINCÍPIO DO

when used solely for upload, the usage of peer-to-peer systems incur in the violation of

DIREITO DE AUTOR DO USO PRIVADO

Copyright for international treaties. On the other hand, when used for downloading
purposes, such operation is regarded as an exception of private use, being allowed by the

THE LEGALITY OF THE PEER-TO-PEER SYSTEM IN FACE OF THE
PRIVATE USE PRINCIPLE IN COPYRIGHT

treaties as long as it respects the three-step test. This is an important conclusion, because
with the growing of information exchange through the internet, it is necessary to know
what the international treaties on copyright consider as legal in the use of technologies
such as peer-to-peer.

Lukas Ruthes Gonçalves*
Palavras-chave: Sistema peer-to-peer; uso privado; regra dos três passos; download e

1. Introdução

upload; obras protegidas.
Resumo: O sistema peer-to-peer permite que usuários tenham acesso a obras protegidas

O surgimento da internet, mais do que qualquer outra tecnologia, fez com que

de maneira rápida e eficiente. Com base na exceção do uso privado, esse trabalho tem

todo aquele que quisesse apreciar um filme, uma música ou outros tipos de obras não

como problema verificar até que ponto o compartilhamento de arquivos entre usuários

mais precisasse ficar restrito a locais ou horas determinadas, podendo aproveitar todo

do sistema está abarcado por essa exceção. A Convenção de Berna determina a aplicação

tipo de manifestação do conforto de sua casa e no horário mais conveniente. O sistema

da regra dos três passos para se avaliar se o uso privado de uma obra seria permitido ou

P2P, fruto da arquitetura da rede mundial de computadores é, sem dúvidas, um dos

não. Como resultado, quando utilizado exclusivamente para o upload, o uso do sistema

grandes responsáveis por tal conexão entre usuários do mundo inteiro ao permitir tão

peer-to-peer incorre em violação do Direito de Autor para os tratados internacionais. Já

intensa troca de conteúdo, conforme exemplificado acima.

quando o fim último de sua utilização é o download, tal operação é enquadrada na exceção

Tal sistema teve seu uso popularizado pelo Napster, no início do século XXI,

do uso privado, sendo permitida no âmbito dos tratados contanto que respeitando a regra

sistema que permitia aos seus usuários compartilhar e receber suas músicas favoritas.

dos três passos. Essa é uma importante conclusão, pois com o crescente uso de sistemas

Contudo, por inúmeras acusações de violação do Direito de Autor o software norte-

de troca de informações pela internet, faz-se necessário saber o que os tratados

americano teve de ser descontinuado. Alegou-se que o compartilhamento de músicas era

internacionais de Direito de Autor consideram como legal no uso de tecnologias como a

feito sem o consentimento dos titulares de Direito de Autor e que o Napster sabia disso,

peer-to-peer.

mas desde seu fechamento surgiram vários softwares P2P, ao contrário do que a indústria

Keywords: Peer-to-peer system; private use; three-step test; download and upload;

fonográfica e outros titulares de obras ansiavam.

protected works.

Abstract: Peer-to-peer systems allow users to have access to protected works in an easy
and quick manner. Based on the private use exception, this paper had as its objective to
verify the limits of the legal usage of such technology to share protected works amongst
its users. The Berne Convention Determines the application of the three-step test to
evaluate if the private use of a work of art would or would not be allowed. As a result,
* Graduando em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina da 10ª fase. E-mail para contato:
rglukas@gmail.com. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2449332106724610.

Os estudos da matéria de Propriedade Intelectual revelam que aos titulares de
obras competem alguns direitos de natureza patrimonial, nomeadamente os que
concernem o compartilhamento e a reprodução de conteúdo. Assim, os usuários desse
tipo de sistema estariam infringindo direitos de terceiros ou seriam eles abarcados por
algum tipo de exceção pelo uso privado? Do mesmo modo, será que a possibilidade de

download maciço por meio de sistemas P2P sob o alegado uso privado não deveria
incorrer em algum tipo de limitação por parte dos legisladores mundo afora para garantir
o equilíbrio entre titulares e usuários de conteúdo protegido?
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Assim, tendo como tema delimitado o sistema P2P e os limites do uso privado,
esse trabalho procura responder o que é uma obra protegida e quais os direitos inerentes
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autoral “abrange as expressões, e não as ideias, os processos, os métodos operacionais ou
os conceitos matemáticos enquanto tal” (LEITÃO, 2011, p. 57).

a ela, além de seus limites, com base em tratados e legislações internacionais. Logo após

Inclusive, Eugen Ulmer (1980, p. 25), cuja posição adotar-se-á para definir o que

será feita a definição do sistema peer-to-peer e das operações realizadas por ele quando

seria a obra autoral, entendia que a obra consiste de uma expressão intelectual criativa.

utilizado pelo usuário.

Desse modo, para ser definido como obra é preciso que a produção traga algo novo no

Espera-se com o exposto chegar-se em uma resposta satisfatória acerca da

aspecto cultural, sendo necessário que tenha sido criado pelo espírito humano, não por

legalidade da utilização de sistemas peer-to-peer por parte do usuário final em âmbito

animais ou máquinas, além de ser essencial que outras pessoas possam ter acesso à obra

internacional.

seja por meios materiais ou imateriais.

2. O objeto do direito de autor e seu conteúdo

2.2. Direitos Patrimoniais do autor

2.1. Obras protegidas no âmbito do direito de autor

Definindo-se a obra como expressão intelectual criativa, cabe agora verificar
quais são os direitos, ou faculdades, a que o titular dessa criação tem o gozo e usufruto. A

A Convenção de Berna não traz em seu texto propriamente uma definição do que
seria uma obra autoral. Contudo, ela prevê em seu artigo 2º um rol de itens os quais são
considerados como sendo obras literárias ou artísticas, portanto passíveis de proteção

Convenção de Berna distingue, especificamente em seus artigos 6bis e 11bis, dois tipos de
direitos de autor: os morais e os patrimoniais.
Os primeiros destinam-se a regular a ligação pessoal do autor com sua obra,
tendo como características a inalienabilidade, a irrenunciabilidade e a imprescritibilidade

pelo Direito de Autor:
Todas as produções do domínio literário, científico e artístico, qualquer
que seja o modo ou a forma de expressão, tais como os livros, brochuras
e outros escritos; as conferências, alocuções, sermões e outras obras da
mesma natureza; as obras dramáticas ou dramático-musicais; as obras
coreográficas e as pantomimas; as composições musicais, com ou sem
palavras, as obras cinematográficas e as expressas por processo análogo
ou da cinematografia; as obras de desenho, de pintura, de arquitetura, de
escultura, de gravura e de litografia; as obras fotográficas e as expressas
por um processo análogo ao da fotografia; as obras de arte aplicada; as
ilustrações e os mapas geográficos; os projetos, esboços e obras plásticas
relativos à geografia, à topografia, à arquitetura ou às ciências. (BRASIL,
1975)

Esse rol exemplificativo traz tudo o que se entendia como sendo passível de
proteção autoral por parte dos países signatários da Convenção, não limitando, todavia,
sua expansão, desde que a obra se enquadre no âmbito literário, científico ou artístico.
Luís Menezes Leitão, acerca dessa definição, destaca que “a obra é necessariamente uma
criação humana, não sendo objeto de proteção as obras que sejam criadas sem essa
intervenção, mesmo que possam ser esteticamente apreciadas”. (LEITÃO, 2011, p. 70)
O Tratado de Direito de Autor da Organização Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI) de 1996 atualiza o sentido de obra trazendo em seu artigo 2º que a proteção

(LEITÃO, 2011). Por sua vez os direitos patrimoniais têm como fim garantir a exploração
econômica da obra, caracterizando-se pela alienabilidade, renunciabilidade e
prescritibilidade (LEITÃO, 2011). Nesse trabalho, o foco será dirigido ao aspecto
patrimonial da proteção dos direitos de autor, pois não se questiona o autor e a
integridade da obra, mas sim o seu uso, com finalidade econômica ou não, por parte de
terceiros.
José de Oliveira Ascensão (1997, p. 157) comenta que os direitos patrimoniais se
constituem essencialmente em direitos exclusivos de exploração econômica. Contudo,
conforme os modos de utilização da obra por terceiros se desenvolveram, assim também
ocorreu com o conceito, sendo aprofundado pelo mesmo autor mais como sendo um
direito de participação financeira sobre o uso do conteúdo protegido, do que
propriamente um direito de exploração financeira. Fora do âmbito de proteção do direito
patrimonial há também a possibilidade de uso livre da obra, porém tal ponto será
abordado futuramente no trabalho.
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Dos direitos patrimoniais1, destacam-se três, dois deles previstos na Convenção
de Berna e um adicionado posteriormente pelo Tratado da OMPI sobre o Direito de Autor.
Os dois primeiros seriam o Direito de Reprodução e o Direito de Comunicação da Obra ao
Público, constantes, respectivamente, dos artigos 9, nº 1, e 11bis, nº 1, da Convenção, a
seguir:
Artigo 9 - 1) Os autores de obras literárias e artísticas protegidas pela
presente Convenção gozam do direito exclusivo de autorizar a
reprodução destas obras, de qualquer modo ou sob qualquer forma que
seja.
Artigo 11bis - 1) Os autores de obras literárias e artísticas gozam do
direito exclusivo de autorizar; 1º- a radiodifusão de suas obras ou a
comunicação pública das mesmas obras por qualquer outro meio que
sirva para transmitir sem fio os sinais, os sons ou as imagens; 2ºqualquer comunicação pública, quer por fio, quer sem fio, da obra
radiodifundida, quando a referida comunicação é feita por um outro
organismo que não o da origem ; 3º- a comunicação pública, por meio de
alto-falante ou por qualquer outro instrumento análogo transmissor de
sinais, de sons ou imagem, da obra radiodifundida.

Sobre o Direito de Reprodução, Ascensão (1997) comenta que o sentido adotado
pela Convenção de Berna dessa expressão teria em vista somente a produção de
exemplares. De acordo com esse autor tal faculdade estaria estritamente ligada ao
exemplar, deixando de englobar qualquer faculdade de ordem diferente.
Acerca do Direito de Comunicação da Obra ao Público o jurista português destaca
tratar-se “sempre de formas de apresentação de uma obra que a fazem acessível ao
público independentemente da posse de um exemplar da obra”, ocorrendo tal exibição
em um local acessível, por período determinado e que não implique a posse de um
exemplar da obra por parte do usuário. Ou seja, esse direito envolve a possibilidade de
apreciação do objeto do direito de autor por uma grande parcela do público, como
acontece em uma exposição de arte, por exemplo.
Já o terceiro direito patrimonial se trata do Direito de Comunicação e Disposição
ao Público (DCDP), adicionado posteriormente pelo Tratado da OMPI sobre o Direito de
Autor (TODA) quando da sua publicação em 1996. Assim dispõe a segunda metade do

forma a torná -las acessíveis a membros do público a partir do local e no
momento por eles escolhido individualmente. (OMPI, 1996)

Cumpre destacar que o surgimento desse dispositivo se deu durante o advento
da internet pelo difícil enquadramento da partilha de arquivos como uma das
modalidades de comunicação ao público da Convenção de Berna. Enquanto que a previsão
da Convenção presumia uma comunicação em limitados intervalos de tempo, a realidade
da emergente distribuição digital exigia uma legislação diferenciada.
Pedro Cordeiro (2012, p. 197) diferencia o DCDP do Direito de Comunicação
especialmente no aspecto de acesso do público à obra. No Direito de Comunicação o foco
está no ato de transmissão, como no supracitado exemplo do teatro, terminando o acesso
da audiência quando a comunicação é cessada. Por outro lado, o que está em jogo no DCDP
é a colocação da obra à disposição, sendo o público elemento essencial para o usufruto
dessa, dada a constante possibilidade de acesso da audiência ao conteúdo disponibilizado.
Entretanto, com a internet, a noção de público aplicável ao DCDP evoluiu, diferenciandose do que era aplicado ao Direito de Comunicação. Faz-se necessário, portanto, entender
o que é público e como esse conceito evoluiu.
Bobbio (2007, p. 27), trata da grande dicotomia existente entre o público e o
privado. Contudo, para fins desse trabalho a definição de público utilizada será aquela
constante de sua descrição do binômio “público ou secreto”. Público, nesse sentido, é
“aquilo que é manifesto, aberto ao público, feito diante de espectadores” enquanto que, à
título de contraponto, o privado “se diz ou se faz num restrito círculo de pessoas e, no
limite, em segredo.
Pedro Cordeiro (2012, p. 190), com relação à evolução desse conceito de público,
comenta primeiramente ter havido uma mudança espacial, pois com o surgimento não só
da Internet, mas anteriormente da radiodifusão, o local em que se apreciavam as obras
mudou de uma sala de teatro ou de espetáculos para os rádios, televisões, e
eventualmente computadores, nas casas do público. Desse modo, o local de apreciação
peças teatrais, filmes e músicas passou a ser difuso, não mais dependendo de um recinto

artigo 8º:
Os autores de obras literárias e artísticas gozam do direito exclusivo de
autorizar qualquer comunicação ao público das suas obras, por fios ou
sem fios, incluindo a colocação das suas obras à disposição do público por

específico para esse fim.
Em segundo lugar, ele comenta a existência de uma mudança temporal. Com o
surgimento da Internet, a emissão do conteúdo e sua recepção por parte da audiência
deixou de ser necessariamente imediata, com o público tendo horários definidos para

Sendo eles, entre outros, o direito de reprodução, comunicação ao público, representação, recitação,
distribuição da obra, aluguel, tradução, execução e distribuição e comunicação ao público.

1

apreciar suas composições favoritas. Esta se tornou, praticamente, um modelo de “bazar”,
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em que o titular do direito de autor disponibiliza sua obra com os interessados podendo

do trabalho em tratar sobre a troca de arquivos entre pessoas singulares, destaque será

acessá-la no momento que desejarem.

dado aos limites que versam sobre o âmbito do indivíduo.

Tendo em vista a exposição acima, nota-se que com a evolução dos meios de

O uso privado, como serão denominadas as práticas de cópia, reprodução e

comunicação a legislação autoral também teve de se adaptar para tentar abranger a então

utilização de obras com fins privados, tem como principais características, por exclusão,

inovação que era a Internet. Perceber-se-á, especialmente no próximo ponto sobre os

o fim não econômico e seu aspecto não público, pois, como ensina Menezes Leitão (2011,

limites ao direito de autor, a preocupação do legislador em buscar uma definição dos

p. 161):
Efetivamente, o autor tem apenas o exclusivo da sua exploração
econômica, o que só abrange as utilizações públicas da obra, sendo livre
o uso privado. Este é um princípio geral em sede de direito de autor, o que
implica que qualquer utilização da obra seja livre, se o for para uso
privado.

termos, com destaque para o que seria o público e o que seria o privado numa era de troca
de informações instantânea.
Assim, com o fechamento desse ponto, já se pode ter uma noção do que seria uma
obra passível de proteção pelos Direitos de Autor, qual seja aquela fruto de uma expressão
intelectual criativa. Do mesmo modo, viu-se algumas das faculdades que o titular de tal
obra possui, cuja importância será atestada no decorrer do presente trabalho. Essas
seriam o Direito de Reprodução, Comunicação da obra e de Comunicação e Disposição ao
Público.

Tal conceito é profundamente desenvolvido na obra de José Alberto Vieira (2009,
p. 14), o qual traz pontos essenciais os quais devem ser observados na prática do uso
privado. Primeiramente, quanto ao meio de reprodução o autor comenta ser possível
cópia total ou parcial, permanente ou transitória, de obra ou prestação protegida, por
qualquer meio, independente de ela ser analógica ou digital.
Sobre quem poderia fazer esse uso o autor comenta que o mesmo só pode ser

3. Limites ao direito do autor

realizado por pessoa singular, afastando as pessoas jurídicas do âmbito legal da figura.
Contudo, não é vedado o acesso à obra por parte de terceiros, de modo que a execução da

3.1. Utilizações livres de obras protegidas: o uso privado

obra em círculo familiar ou entre amigos é permitida
Quanto à finalidade, essa seria a de satisfazer necessidades pessoais de caráter

Após ter-se obtido conhecimento de quais seriam os direitos patrimoniais

não econômico; “não incluídos ficam, pois, os actos de reprodução ligados ao exercício de

relevantes para o estudo, cumpre analisar agora quais seriam seus limites. Tal estudo se

actividade profissional, ainda que desenvolvida individualmente, e, naturalmente, os que

faz necessário para futuramente poder-se compreender onde o compartilhamento de

tenham subjacente um aproveitamento comercial de qualquer natureza” (VIEIRA, 2009,

arquivos está situado no âmbito do direito de autor.

p. 30).

José de Oliveira Ascensão (2003, p. 02) afirma que “o direito de autor é um direito

Por fim, o autor não estabelece um limite quantitativo de cópias para ser

como qualquer outro. Por isso, como todo o direito, tem limites”. Com isso, o autor

qualificado como uso privado, destacando que tal assertiva deve ser feita em análise do

lusitano quer dizer que nem toda a utilização da obra é passível de tutela pela legislação

caso concreto. Do mesmo modo a cópia feita por terceiro não se encontraria coberta pelo

autoral, podendo ser realizada sem autorização do titular da obra.

uso privado, tendo em vista não se destinar a cumprir as necessidades pessoais de quem

De maneira sintética podem ser identificadas três classes de utilizações livres: as

realiza a cópia.

que salvaguardam, fundamentalmente, os direitos do indivíduo; as que tutelam interesses

Em suma, o uso privado poderia ser caracterizado como utilização integral ou

de caráter comercial; e as que se destinam a promover a disseminação da informação e

parcial da obra por pessoa singular sem fins econômicos e sem a intermediação de

do conhecimento para o bem comum (AKESTER, 2013, p. 117). Considerando o objetivo

terceiros.
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obra e; c) quando não causasse prejuízo injustificado aos interesses do autor, formando,
assim, a tríade de requisitos. Cabe agora análise de cada um desses itens objetivando

Em sua concepção, a Convenção de Berna, datada de 1886, não previa qualquer

entender a regra dos três passos como um todo e sua aplicabilidade.

tipo de regulamentação no que tangia ao uso privado e às limitações em geral. José de

Sobre o requisito dos certos casos especiais, os anais das negociações de

Oliveira Ascensão (2003, p. 16) inclusive argumenta que esse “era mais que um limite ao

Estocolmo (UNCTAD e ICTSD, 2005, p. 188) revelam que este deve ser interpretado como

direito autoral: era matéria estranha a este. O direito autoral outorgava um direito

requerendo uma exceção para um propósito específico. Desse modo, normas abarcando

exclusivo de exploração econômica da obra na esfera pública. A esfera privada era

uma larga variedade de matérias ou usos não seriam consistentes com a provisão sendo

simplesmente considerada uma zona livre”.

necessário que a lei preveja, como no caso dos dispositivos do artigo 5º da Diretiva

José Alberto Vieira explica essa situação:
Enquanto a reprodução privada se serviu de meios manuais ou
artesanais, como a reprodução realizada por copistas, nunca representou
uma ameaça para a exploração económica da obra e o uso privado pôde
ser afirmado no contexto do Direito de Autor sem dificuldade ou
controvérsia. Os meios automatizados de cópia surgidos a partir do início
dos anos cinquenta do século XX trouxeram, porém, o fenómeno da
reprodução em massa, pela possibilidade de muitas mais pessoas
poderem realizá-la. (VIEIRA, 2009, p. 26)

Tal evolução e o fato de vários Estados-partes da Convenção de Berna adotarem
um sem número de limitações aos direitos autorais, muitas vezes variadas conforme o

2001/29 ou do art. 46 da lei 9.610/98 brasileira, quais são os casos excepcionais que
limitam a aplicação do direito de autor.
Em relação ao segundo quesito, o referido documento sustenta que a exploração
“normal” da obra inclui tanto um componente empírico quanto normativo. Assim, a
avaliação do cumprimento dessa segunda exceção demanda análise de como a obra é de
fato explorada, assim como se a natureza de exploração é permissível ou desejável. Ou
seja, o uso privado não poderia concorrer com a exploração da obra feita por seu titular
em âmbito econômico

país, esvaziava os direitos patrimoniais dos titulares, como explica Maristela Basso (2007,

Por fim, quanto ao prejuízo dos interesses legítimos do titular da obra

p. 499). Assim surgiu a necessidade de se debater e regulamentar os limites que seriam

determinou-se que tanto interesses econômicos e não-econômicos são abrangidos. No

impostos ao direito do titular da obra, em complementação à Convenção de Berna.

que se refere ao “legítimo” tal deve ser visto sob a ótica de autorizado pela lei, enquanto

Por esse motivo, a Revisão de Estocolmo do ano 1967 introduziu, no artigo 9(2)
da Convenção de Berna, a regra dos três passos, posteriormente adotada no texto da
Convenção de Paris de 1971. Essa regra serviria, de acordo com a supracitada autora,

que o “prejuízo” seria o passível de causar irrazoável perda de rendimentos ao titular da
obra (UNCTAD e ICTSD, 2005, p. 193).
É necessário destacar que a aplicação da regra é cumulativa, portanto qualquer
uso extraordinário a ser enquadrado como uma exceção prevista no artigo 9(2) da

para:
Estabelecer uma regra geral que fosse cumprida por toda e qualquer
limitação aos direitos autorais, ou seja, os Estados-partes da Convenção
de Berna manteriam a discricionariedade para estabelecer exceções aos
direitos autorais, entretanto, estas necessariamente deveriam preencher
as condições fixadas pelo art. 9.2 da Convenção de Berna. (BASSO, 2007,
p. 12)

O referido artigo da Convenção (BRASIL, 1975) declara os seguintes requisitos:

Convenção de Berna deve ser, ao mesmo tempo, um caso especial que não afete a
exploração normal da obra e nem prejudique os interesses legítimos do titular da obra.
Essa regra geral serve então como um balizador para que as legislações nacionais
prevejam cada qual suas limitações ao uso privado, tendo a liberdade para estabelecer as
exceções que desejem, entretanto, sempre devendo se pautar pela disposição da

Às legislações dos países da União reserva-se a faculdade de permitir a
reprodução das referidas obras em certos casos especiais, contanto que
tal reprodução não afete a exploração normal da obra nem cause prejuízo
injustificado aos interesses legítimos do autor.

normativa internacional, de modo a garantir um equilíbrio entre os direitos patrimoniais

Desse modo a reprodução de obras sem a autorização de seu titular seria

regra dos três passos só era aplicável para excepcionar o direito de reprodução (previsto

autorizada: a) em certos casos especiais; b) quando não afetasse a exploração normal da

do autor e seu uso excepcional.
Todavia, conforme explica Patrícia Akester (2013, p.119), em sua concepção a
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no artigo 9(1) da Convenção), porquanto ter sido introduzida com esse propósito à época

comunicação e distribuição de obras por meio da rede. Tal evolução, ainda que tivesse

da Revisão de Estocolmo de 1967. Assim sendo, somente às exceções ao direito exclusivo

como principal intuito o equilíbrio entre o direito de autor e o interesse público (UNCTAD

de reprodução, entendido esse como produção de exemplares, seriam aplicadas as

e ICTSD, 2005, p. 186), inevitavelmente traz maiores restrições ao limite do uso privado,

disposições do artigo 9(2). Ver-se-á a seguir a necessária evolução sofrida por essa norma

o qual em sua origem, como já mencionado, nem era tutelado pelo Direito de Autor.

e sua aplicação no atual contexto do direito de autor.

Tal expansão da aplicação da regra dos três passos afeta, além do direito de
reprodução, os já mencionados Direito de Comunicação e Direito de Comunicação e

3.3. Evolução e entendimento atual da regra dos três passos

Disposição da Obra ao Público. Em decorrência disso as três classes de limites já
estudados, com enfoque dado ao uso privado, devem submeter-se à regra dos três passos

Com a evolução dos dispositivos tecnológicos e dos sistemas de trocas de

para serem consideradas legítimas, passando pela necessária tutela da lei. Do mesmo

arquivos, tanto o Acordo TRIPS de 1994 quanto o Tratado da OMPI sobre o Direito de

modo, essa expansão se aplica ao meio o qual o conteúdo é explorado, não sendo mais

Autor (TODA) de 1996 precisaram trazer outra inovação ao âmbito do Direito de Autor.

restrito ao meio analógico, mas sim sendo aplicável ao meio digital, incluindo a internet.

Essa se refere à expansão da aplicabilidade da regra dos três passos para além do direito
exclusivo de reprodução da obra.
O artigo 13 do Acordo TRIPS estabeleceu:
Os Membros restringirão as limitações ou exceções aos direitos
exclusivos a determinados casos especiais, que não conflitem com a
exploração normal da obra e não prejudiquem injustificavelmente os
interesses legítimos do titular do direito. (BRASIL, 1994)

Já o artigo 10º do Tratado da OMPI sobre o Direito de Autor é ainda mais
específico ao dispor:
1 — Em determinados casos especiais que não obstam à exploração
normal da obra e não prejudiquem de forma injustificável os legítimos
interesses do autor, as Partes Contratantes podem estabelecer na sua
legislação nacional limitações ou exceções aos direitos reconhecidos no
presente Tratado aos autores de obras literárias e artísticas.
2 — Na aplicação da Convenção de Berna, as Partes Contratantes devem
restringir as limitações ou exceções aos direitos nela previstos a
determinados casos especiais que não obstem à exploração normal da
obra e não prejudiquem de forma injustificável os legítimos interesses do
autor. (OMPI, 1996)

Sobre o primeiro, Patrícia Akester (2013, p. 410) comenta que a disposição do
artigo 13 se adequa, dada sua flexibilidade, ao intenso ritmo de mudança que caracteriza
o digital ao permitir a aplicação sem ressalvas da regra dos três passos. Relativamente ao
segundo a autora afirma que o artigo 10º do TODA “autoriza a extrapolação, para o campo
do digital, de exceções e limitações consideradas aceitáveis pela Convenção de Berna,
assim como o alargamento adequado no respectivo âmbito”.
À vista disso, percebe-se a preocupação em fazer com que a legislação autoral
acompanhasse a evolução natural dos dispositivos tecnológicos e os meios de

Vistos os direitos patrimoniais do autor, seus limites e o modo pelo qual são
tutelados pelo regramento internacional, analisar-se-á a seguir o funcionamento do
sistema peer-to-peer e como ele se relaciona com as normas e disposições do Direito de
Autor. A verificação desse paralelo do sistema com a normativa é essencial para
determinar sua legalidade como ferramenta de compartilhamento de obras protegidas.

4. O sistema peer-to-peer e sua relação com o direito do autor

4.1. As origens e o funcionamento do sistema peer-to-peer

Discorrer sobre o funcionamento do sistema P2P envolve, em parte, falar sobre o
funcionamento da própria internet, tendo em vista o elemento fulcral de ambos ser o
compartilhamento de informações por meio da rede. Contudo, focar-se-á na origem do
sistema enquanto facilitador da troca de arquivos entre usuários.
O primeiro sistema a permitir esse tipo de operação foi o americano Napster. Seu
criador, Shawn Fanning, de acordo com o engenheiro da Microsoft Jin Li (2008, p. 01),
projetou, em maio de 1999, um programa no qual os usuários poderiam disponibilizar as
músicas que estivessem dispostos a compartilhar. Além do mais, usuários do programa
de Shawn faziam o download do arquivo desejado diretamente do computador de outras
pessoas, dispensando o uso de um servidor central.
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O programa foi lançado no início do século XXI e chegou a ter 1,5 milhões de

envolve ainda seus intermediários como o provedor de acesso à rede e o responsável por

usuários simultâneos em fevereiro de 2001. Mesmo tendo sido desligado poucos meses

gerenciar e disponibilizar o sistema utilizado para a troca de arquivos (como por exemplo

depois por conta de uma ordem judicial ele ajudou a popularizar e a tornar a troca de

Bittorrent, Kazaa, etc).

arquivos por P2P a operação de maior volume na internet (LI, 2008, p. 01).

No polo do usuário percebe-se a realização de duas operações distintas ao se

O Napster e os seus sucessores trouxeram uma revolução na forma como se

realizar a troca de arquivos por meio da rede peer-to-peer (VIEIRA, 2009, p. 04). A

trocam arquivos na internet. É relevante, dessa maneira, clarificar o que é exatamente o

primeira delas, o download, ocorrendo quando o usuário encontra e requere a

sistema responsável por esse avanço.

transferência de determinado arquivo para seu computador. A segunda, o upload, em

Discorre Jin Li (2008, p. 04) que “P2P é definido como uma classe de aplicações
que se aproveita de recursos – armazenamento, ciclos, conteúdo, presença humana –

decorrência da disponibilização de tal arquivo para que outros possam acessá-lo, de
forma a manter a redundância da rede.

Complementa ele que em comparação com a

A polêmica na utilização do sistema está no fato dele permitir o

tradicional arquitetura cliente-servidor da internet, uma aplicação P2P tem a importante

compartilhamento de obras protegidas de maneira rápida, fácil e sem a autorização do

propriedade de que cada nódulo (par) pertence a um diferente usuário e contribui com

titular do direito. Pode-se argumentar em defesa desse tipo de prática que pelo fato dela

seus próprios recursos em troca do serviço disponibilizado pela rede P2P.

ser utilização integral ou parcial da obra por pessoa singular sem fins econômicos e sem

disponível nos cantos da

internet” 2 .

Assim, o par/usuário é tanto provedor quanto receptor de recursos. Quantos

a intermediação de terceiros a mesma poderia ser caracterizada como uso privado,

mais pares se juntam à rede P2P e a demanda no sistema aumenta, maior também sua

portanto além dos limites da atuação do direito patrimonial do autor3. Contudo, viu-se

capacidade. Desse modo, continua o engenheiro, uma aplicação P2P requere poucos

anteriormente que esses limites foram expandidos, nomeadamente pela introdução e

recursos para ser gerenciada, além de ser robusta e de escala imensurável. Isso em

evolução da regra dos três passos, a qual passou a regular fortemente a possibilidade de

contraste absoluto com o custo da estrutura de uma aplicação cliente-servidor, onde o

utilização do limite do uso privado.

servidor é responsável pela capacidade e os usuários somente se aproveitam de sua

À vista disso, passar-se-á a discorrer sobre cada uma das operações realizadas ao

capacidade, sem contribuir com o compartilhamento de informações. Por conta disso

se utilizar o sistema peer-to-peer. Objetiva-se verificar a possibilidade de enquadrá-las

qualquer usuário, escolhido arbitrariamente, pode ser removido da rede sem que essa

como uso privado ou não, com base nos fundamentos do Direito de Autor já vistos

sofra qualquer perda no serviço de conexão.

anteriormente, apontando, caso contrário, quais direitos estariam sendo infringidos

Em suma, a função de uma aplicação de P2P é organizar a distribuição de

mediante a troca de arquivos.

conteúdo com base nos comandos de busca e fornecimento de informação dados pelos
usuários. Com o programa correto o sistema permite que os usuários encontrem e

4.2. O download de obras protegidas

compartilhem entre eles os arquivos desejados com poucos cliques.
Sendo o objetivo desse trabalho estudar o sistema supra com base no uso privado,

Na definição de José Alberto Vieira (2009, p. 04) “por download entende-se a

focar-se-á a análise sob a ótica do usuário final, enquanto indivíduo fazendo uso da rede

recepção num computador de um ficheiro armazenado remotamente noutro local, que

para compartilhar e receber arquivos. Tal distinção é importante tendo em vista que,

pode ser um servidor web, um servidor FTP, um servidor de correio electrónico ou outro

apesar de ser o elemento central, o usuário não é o único participante da rede P2P. Essa

computador, por exemplo, numa rede P2P”. Destaca o autor que esse termo é

2 Redação original: P2P is defined as a class of applications that take advantage of the resources – storage,
cycles, content, human presence – available at the edges of the Internet.

3 Pelas próprias características do compartilhamento de arquivos pelo sistema P2P: individualidade, fins
não lucrativos, sem intermediários
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frequentemente associado a outra operação efetuada no computador receptor pelo seu

de execução e não de exercício de qualquer faculdade do direito autoral
de reprodução, porque o direito autoral já está exercido. Admitir o acto
de download como envolvendo o direito de reprodução seria uma
situação incompatível com o DCDP. (CORDEIRO, 2012, p. 204)

utilizador, qual seja a gravação do arquivo.
A mera recepção, em sua opinião, não configuraria violação de algum direito

Assim, somente o upload, a ser abordado no próximo tópico, seria passível de

patrimonial do autor, tendo em vista ser abarcada pelo uso privado (é o que ocorre por
exemplo quando se visualiza um vídeo na internet). O grande problema estaria
justamente na realização de cópia duradoura do arquivo no disco rígido do computador,
permitindo sua visualização ainda que desconectado da internet, o que ocorre quando se
trocam arquivos pelo sistema P2P.
Nesse ponto cumpre destacar quais seriam os direitos patrimoniais tuteláveis

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

tutela pelo DCDP, de modo que a realização de download, pelo direito continental europeu,
estaria abarcada em sua totalidade pelo limite do uso privado. Na opinião de Pedro
Cordeiro (2012, p. 21) “se o choque de permitir o download do ficheiro é grande, tal
advém do facto de não ter havido uma contrapartida para o autor. Todavia, foi esse o
caminho seguido pelos Tratados Internet”.

quando tal gravação é feita. Como visto anteriormente os passíveis de serem afetados com

Contudo, sobre a legalidade do download há no direito comparado uma outra

a realização de tal atividade seriam o direito de comunicação, o direito de reprodução e o

grande tendência. Os países anglo-americanos não conhecem o limite do uso privado e

direito de comunicação e disposição da obra ao público, mas será que todos ou sequer um

não consagram a cópia privada. Conforme Alberto Vieira:

lugar para outro. Assim, o aspecto dinâmico da troca de arquivos pela internet não seria,

Nestes, dentro de uma lógica de monopólio absoluto, o download ou cai
no âmbito do fair use4 (Estados Unidos) ou fair dealing (Reino Unido) ou
constitui, pura e simplesmente, uma violação do copyright.
Constatando-se que a jurisprudência destes países não tem incluído o
download de ficheiros digitais contendo obras protegidas no âmbito do
fair use (ou fair dealing) são ilícitos nestas ordens jurídicas os actos que
envolvam a gravação de ficheiros digitais através da Internet. (VIEIRA,
2009, p. 07)

a princípio, aplicável à tal direito, pois não é vinculada a um período específico de tempo.

Isto posto, ainda que o download esteja a princípio livre da tutela do Direito de

A aplicação do Direito de Reprodução à troca de arquivos pela internet é tímida

Autor no âmbito do direito continental europeu, do qual o Brasil bebe da fonte, não é

no sistema do Droit D’auteur, mesmo porque nesse ele sofre com a limitação do uso

tarefa simples determinar se a gravação de arquivos no disco rígido de um computador é

privado, porém sua aplicação é muito mais sentida no direito anglo-saxônico, em especial

realmente tão livre quanto os princípios e os tratados internacionais fazem deduzir.

deles é abalado por essa atividade?
Sobre o direito de comunicação, Westkamp et. al (2007, p. 26) asseveram que a
característica da simultaneidade da apreciação da obra no decorrer da sua transmissão
seria indispensável, bem como defenderam que obra devesse ser transportada de um

o norte-americano. Já destaca Pedro Cordeiro:
Ao analisarmos o ordenamento jurídico norte-americano, deparámo-nos
com o entendimento de que o acto de descarregamento (“download”)
implica a utilização do direito de reprodução. Desde 1993 com a sentença
Playboy, Inc. vs Frena, que tal é assumido e constitui ponto assente nas
orientações dadas aos jurados. (CORDEIRO, 2012, p. 199)

4.3. O upload de obras protegidas

O upload é uma operação contrária ao download. Trata-se da transmissão de um

A solução que lhe parece mais preferível, no que tange o sistema do Droit

arquivo que se encontra em um sistema local para outro ponto da rede, como por

D’auteur, é considerar o ato subsequente à colocação à disposição do público como um ato

exemplo, de um PC para um servidor. Dependendo do programa utilizado para realizar a

meramente técnico, não reconduzível ao direito de reprodução. Assim, o único direito

partilha de arquivos por P2P, geralmente após recebidos eles ficam em partilha para

afetado, de acordo com o autor português, ao se realizar a troca de uma obra protegida

outros usuários, tornando-se acessíveis ao download de outros usuários do respectivo

por meio da internet seria o DCDP, e não necessariamente quando do seu download. Em

sistema.

suas palavras:
O acto de exploração dá-se com a colocação à disposição do público: daí
em diante tudo é coberto pelo âmbito do direito; mas há então mero acto

4 O fair use tem como partida o common law e implica uma apreciação de base equitativa, pela análise de
todas as circunstâncias relevantes, de modo a apurar se aquele tipo de utilização por terceiros da obra é
justo (ASCENSÃO, 2003, p. 07).
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Na opinião de José Alberto Vieira:
O problema jurídico que o upload gera no sistema de Direito de Autor não
é o mesmo do download, pois não tem associado uma nova cópia de obra
protegida. Envolve, todavia, a disponibilização da obra ao público, dado
que esta passa a estar acessível a outros que possam aceder livremente
ao ficheiro no servidor ou ao computador do utilizador no sistema P2P.
(VIEIRA, 2009, p. 23)
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exploração econômica de obras protegidas, por serem os então existentes considerados
inadequados ante as novas modalidades de compartilhamento de obras.
O surgimento do Direito de Comunicação e Disposição da Obra ao público no
TODA e no Acordo TRIPS foi consequência dessa necessidade. Este foi uma tentativa de se
regulamentar um tipo de acesso à obra que não mais dependia do consentimento de seu

Por suas características exclusivas, viu-se que o direito que é afetado pelo upload

titular para ser usufruída, o feito pela internet. Além do DCDP houve também uma nova

de arquivos pelo sistema peer-to-peer seria o Direito de Comunicação de Disposição da

interpretação do Direito de Reprodução e do Direito de Comunicação, sendo esses

Obra ao Público, conforme disposto no artigo 8º do Tratado da OMPI sobre o Direito de

expandidos para abranger as novas tecnologias e modalidades de usos de obras

Autor. Contudo, diz José Alberto Vieira, “um upload simultâneo ao download para uso

protegidas.

privado, e causado pela realização deste último, não constitui uma violação do direito de

Viu-se que obras protegidas são todas aquelas frutos de expressão intelectual

autor se o utilizador fizer cessar no seu computador a comunicação ao público após ter

criativa. Sobre elas incidem dois tipos de direito de autor: os morais e os patrimoniais,

acabado de fazer a sua cópia”. Desse modo, somente o upload per se constituiria violação

dando-se foco aos direitos patrimoniais, por serem esses os mais afetados com o

do supracitado direito, não sendo tutelável pelo uso privado pelo caráter eminentemente

compartilhamento de obras. Destacaram-se dos direitos patrimoniais os já mencionados

público de todos os usuários do sistema P2P terem acesso ao arquivo disponibilizado na

Direito de Reprodução, de Comunicação e o DCDP, os mais afetados pelo

rede.

compartilhamento de obras pela internet.

5. Considerações finais

considerado como privado nos dias de hoje. Este poderia ser uma utilização integral ou

Elucidou-se, logo após, os requisitos para que o uso de uma obra protegida fosse
parcial da obra, desde que feita por pessoa singular, sem fins econômicos e sem a
A segunda metade do século XX trouxe inovações tecnológicas que

intermediação de terceiros. Além disso deveria respeitar os direitos patrimoniais do

revolucionaram a relação entre autores e usuários de obras protegidas. A disseminação

autor, em especial os destacados nesse trabalho, e os princípios estabelecidos pela regra

de aparelhos de rádio e televisores, além do surgimento da internet, trouxeram uma nova

dos três passos.

dinâmica à maneira de se consumir conteúdo.

Tendo em vista o exposto como se tutelaria a tecnologia conhecida como peer-to-

À medida que essas tecnologias foram surgindo, cada vez menos o público

peer? Viu-se que ela se caracteriza pela troca de arquivos ocorrida entre usuários sem a

precisava estar no mesmo espaço físico-temporal do detentor da obra. Enquanto o rádio

necessidade de um servidor central. Esse tipo de tecnologia permite que cada usuário, em

e a televisão possibilitaram o afastamento físico, permitindo à audiência permanecer no

seu ambiente privado, sem fins econômicos e sem a intermediação de terceiros, realize

conforto de suas residências ou casas de amigos para ouvir uma música ou assistir a um

com outros pares o upload e o download de arquivos de maneira simultânea.

filme, a internet possibilitou o afastamento temporal, permitindo que as pessoas
decidissem não somente onde, mas também quando usufruiriam de determinada obra.
Isso fez com que preocupações antes inexistentes, como a necessidade de
regulação do uso privado, começassem a ser pautadas a partir da Revisão de Estocolmo

Concluiu-se que quando a finalidade do uso desse tipo de sistema é o download,
seu uso seria permitido, mas que quando tal tecnologia fosse utilizada somente para
realizar o upload, essa ação recairia como infração do DCDP, direito patrimonial exclusivo
do titular da obra.

de 1971, a qual primeiramente introduziu a regra dos três passos na Convenção de Berna.

Quanto ao sistema P2P especificamente, conclui-se que seu uso estritamente para

Tal evolução tecnológica também levou à necessidade de se rever os direitos de

o upload não é abarcado pelo uso privado, sendo, pelo contrário, configurado como
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violação dos direitos patrimoniais do autor. Sobre o download de obras, sua realização
qualifica-se como uso privado, contanto que se respeitem os princípios estabelecidos pela
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LI, Jin. On peer-to-peer (P2P) content delivery, em: Peer-to-Peer Networking and
Applications 1 (1): 45–63. Disponível em:
<http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12083-007-0003-1>.

regra dos três passos e as particularidades de cada região.
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A OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO E O PROJETO DE LEI N.º

and their possible implications for health and safety are key means of providing that right.

4.148/2008: A RELEVÂNCIA DA ROTULAGEM IDENTIFICATÓRIA EM

Therefore, in the light of the consumer's right to have information and the principle of

ALIMENTOS TRANSGÊNICOS

vulnerability, this scientific paper aim to analyze the changes proposed by Bill n.º
4148/2008 regarding what is provided by the Biosafety Law, Decree n.º 4.680/2003 and
the Directive n.º 2658/2003 of the Ministry of Justice. This bill provides relevant changes

THE OUTRAGE TO THE RIGHT TO INFORMATION AND BILL N.º
4148/2008:THE RELEVANCE OF THE LABELLING IDENTIFICATORY IN

concerning labeling and identification of genetically modified foods, in order to
substantially impact the consumer's right to have full knowledge of what it consumes.

GENETICALLY MODIFIED FOODS
1. Introdução
Gabrielle Tabares Fagundez*
Palavras-chave: Direito à informação; transgênicos; rotulagem; Projeto de Lei n.º
4.148/2008; Lei da Biossegurança.

Resumo: O direito constitucional do consumidor à informação encontra-se
regulamentado pela Lei n.º 8.078/1990, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor,
sendo garantido independente da presença ou ausência de riscos advindos do produto.
Nesse contexto, os rótulos, por assegurarem o fornecimento de dados claros e adequados
sobre a composição dos alimentos e suas possíveis implicações à saúde e à segurança, são
meios fundamentais de proporcionar o referido direito. Por conseguinte, à luz do direito
à informação dos consumidores e do princípio da vulnerabilidade, o presente trabalho
objetiva analisar as modificações propostas pelo Projeto de Lei n.º 4.148/2008 frente ao
já disposto pela Lei de Biossegurança, o Decreto n.º 4.680/2003 e a Portaria do Ministério
da Justiça n.º 2.658/2003. Tal projeto de lei prevê relevantes alterações quanto à
rotulagem e identificação de alimentos transgênicos, de modo a impactar
substancialmente o direito do consumidor de ter pleno conhecimento do que consome.

As modificações trazidas com a maior industrialização do processo produtivo de
alimentos, bem como a inserção da tecnologia de mutação genética na produção agrícola
representaram uma profunda transição nos hábitos de consumo alimentar. Assim como
as práticas de consumo, a natureza dos produtos que chegam à mesa dos consumidores
também se alterou, uma vez que o alimento passou a ser um item mais complexo,
processado, modificado, e assim, as consequências de seu uso passaram a não ser mais
tão prevísiveis como antigamente.
Nesse contexto, ganhou importância o direito do consumidor de informar-se a
respeito do produto alimentício adquirido. O direito do consumidor, consoante Barbosa
(2008), dentre os quais se pode incluir o direito à informação, está incluído no âmbito dos
chamados direitos de terceira geração, os quais foram idealizados nas décadas finais do
século XX. A preocupação, antes voltada para o indivíduo de forma singular, passou a
centrar-se na proteção de indivíduos unidos por laços comuns. Tal transição deu origem
à defesa do consumidor.
O dever de informar, como bem elucida Vieira e Cornélio (2005), é de extrema

Keywords: Right to information; transgenic organisms; labeling; Bill n.º 4.148/2008;

relevância para o mercado de consumo, visto que a informação é o instrumento principal

Biosafety Law.

utilizado pelo consumidor para guiar suas escolhas. Neste sentido, o empresário obriga-

Abstract: The consumer's constitutional right to have information is regulated by Law n.º

se, pois, a dar o conhecimento necessário a respeito de seu produtos ou serviços antes de

8.078/1990, which established the Consumer Protection Code, and is guaranteed

que o consumidor se obrigue por contrato.

regardless of the presence or absence of risks from the product. In this context, the labels,
for ensuring the provision of clear and adequate information on the composition of foods
* Graduanda em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina da 9ª fase. E-mail para contato:
fagundez.gabrielle@gmail.com

Consoante Mateo (1994), citado por Graf (2004, p. 15-16):
O direito à informação está ligado a dois pronunciamentos
significativamente transcendentes para a evolução da humanidade: a
Declaração de Direitos de Virgínia de 1776 e a Declaração Universal dos
Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e inscreve-se num contexto que

185

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

compreende o surgimento das chamadas liberdades públicas e dos
instrumentos de controle do Estado tais como a liberdade de imprensa, a
liberdade de expressão e a abolição da censura.
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modificado por qualquer técnica de engenharia genética (BRASIL, 2005).
Segundo Ribeiro e Costa (2014), a produção do mencionado tipo de alimento

No ordenamento jurídico brasileiro, o direito à informação é previsto no artigo 6,

iniciou-se na década de 70, quando houve a descoberta da tecnologia do DNA

III, do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que a informação deve ser,

recombinante e, por consequência, o surgimento da engenharia genética. Hodiernamente,

forçosamente, adequada e clara sobre produtos e serviços, bem como sobre riscos que

é expressivo o número de espécies de plantas geneticamente modificadas produzidas em

possam apresentar. O artigo 31 do CDC também dispõe sobre tal direito, e determina que

território nacional, o que sugere a relevância da abordagem de tal tema.

a oferta e a apresentação de produtos e serviços devem vir acompanhadas com

Para a rotulagem e identificação desse gênero de alimentos foram propostas

informações claras, corretas e precisas, envolvendo a informação a respeito dos riscos que

modificações pelo Projeto de Lei – PL n.º 4.148/2008 (no Senado, Projeto de Lei da

o produto apresente à segurança e saúde do consumidor (BRASIL, 1990).

Câmara – PLC n.º 34/2015), o qual propõe alterar a redação do artigo 40 da Lei n.º

O consumidor possui o direito a obter todas as informações relevantes sobre o
produto que adquire, pois somente partindo desses dados concretos ele criará uma

11.105/2005, com eventual revogação tácita do Decreto n.º 4.680/2003 e da Portaria do
Ministério da Justiça n.º 2.658/2003 (BRASIL, 2015)

opinião sobre o artigo de consumo, e assim, decidirá pela compra ou não. Por conseguinte,

O objetivo do presente artigo é discorrer sobre o direito à informação garantido

independente dos possíveis riscos gerados pelos produtos, o direito a obter informações

aos consumidores, com maior ênfase aos consumidores de organismos geneticamente

persiste e é de demasiada relevância para a escolha consciente e ponderada do item a ser

modificados, bem como analisar as alterações propostas pelo mencionado projeto e o que

consumido.

essas representam aos direitos do consumidor.

Mesmo que a tecnologia da informação tenha se expandido, e assim, mais pessoas

Será tomada por partida uma explanação do conceito de alimento geneticamente

agora tenham acesso a ferramentas de pesquisa presentes na internet, por exemplo, não

modificado, bem como suas implicações e breve histórico em território nacional, para em

há justificativas para que o fornecedor não conceda as informações pertinentes aos

seguida discorrer sobre o direito à informação do consumidor e a relevância da

consumidores, dado que, na realidade brasileira, a população de baixa renda não possui

rotulagem, dissertar sobre como vem sendo realizada a rotulagem de OGMs hoje no Brasil

acesso a tal tecnologia, visto sua restrição a acessar equipamentos, tais como telefones

e, por fim, com base no que já fora exposto, realizar uma análise das consequências da

celulares e computadores, consoante Vieira e Júnior (2008).

possível aprovação do Projeto de Lei n. 4.148/2008 (atual PLC n.º 34/2015).

Ademais, é evidente que há informações, como as relacionadas ao método de
produção utilizado por uma empresa específica, por exemplo, que não estarão acessíveis

2. Alimentos geneticamente modificados

ao público pela internet e, assim, só poderão chegar ao conhecimento dos clientes por
comunicação do fornecedor.

Organismo geneticamente modificado (OGM) é definido pela Lei nº 11.105, que

A rotulagem apresenta um papel muito saliente no direito à informação a ser

regulamenta os incisos II, IV e V do § 1 do art. 225 da Constituição Federal, em seu artigo

oferecida pelo fornecedor ao consumidor no momento da compra, dado que a decisão do

3, inciso V, como organismo cujo material genético – ADN/ARN tenha sido modificado

consumidor irá se guiar pelos dados presentes no invólucro do produto, devendo esses,

por qualquer técnica de engenharia genética. No mencionado artigo também é obtida a

por conseguinte, serem precisos e verossímeis.

definição de engenharia genética, em seu inciso IV, como atividade de produção e

No contexto do direito à informação, os alimentos geneticamente modificados

manipulação de moléculas de ADN/ARN recombinante (BRASIL, 2005).

acabam por gerar maior polêmica, uma vez que existem pesquisas que associam diversos

Acerca dos conceitos de organismos geneticamente modificados e transgênicos,

malefícios à saúde humana com o seu consumo. Conforme Lei nº 11.105, pode-se definir

Guerrante (2003) expõe que existe uma heterogeneidade de significado entre os termos

organismo geneticamente modificado como organismo cujo material genético tenha sido

geneticamente modificado e transgênico, embora na maior parte das situações sejam
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utilizados como sinônimos. Nesse sentido, todo transgênico é um organismo

combustíveis e manutenção de carbono no solo. Nesse sentido, 27.000 milhões de kg de

geneticamente modificado, porém nem todo organismo geneticamente modificado é um

dióxido de carbono da atmosfera não teriam sido emitidos em 2012, o que corresponderia

transgênico, visto que se considera transgênico o organismo cujo material genético foi

a retirar 11,9 milhões de carros das ruas por um ano.

transformado pela inserção de genes oriundos de espécies distintas daquela a que
pertence o organismo alvo.

Apesar das perspectivas positivas que parte da comunidade científica possui em
relação aos alimentos geneticamente modificados, o debate que surge quanto a esse tema

No entanto, cabe aqui salientar que apesar da diferença existente, os

é a respeito das consequências da manipulação genética, as quais ainda não são

mencionados termos serão utilizados como sinônimos no presente trabalho, uma vez que

amplamente conhecidas, podendo gerar aos consumidores de tais produtos efeitos

na maior parte das fontes pesquisadas tais termos são igualmente empregados como

inesperados à sua saúde.

sinônimos.

Consoante Nodari e Guerra (2003), deveriam ser realizados estudos nutricionais

O termo “alimento” é definido no Decreto-Lei Federal nº 986/1969 como: toda

e toxicológicos de longa duração antes da liberação de transgênicos para o comércio,

substância ou mistura de substâncias, no estado sólido, líquido, pastoso ou qualquer outra

porém faticamente tais estudos ainda não são realizados. Ademais, os mencionados

forma adequada, destinadas a fornecer ao organismo humano os elementos normais à sua

autores igualmente alegam que os efeitos dos alimentos geneticamente modificados não

formação, manutenção e desenvolvimento (BRASIL, 1969).

podem ser antecipados completamente, havendo então um problema. Além dos riscos à

Segundo Miranda, a proposta de Regulamento Técnico para Rotulagem de
Alimentos e Ingredientes Geneticamente Modificados do Departamento de Proteção e

saúde humana, também mencionam consequências para o meio ambiente, tais como
poluição genética e transferência horizontal de genes.

Defesa do Consumidor submeteu-se à consulta pública (Nº 02, de 1º de dezembro de

Nesse sentido, há estudos científicos atuais que constatam a existência de

1999) e define alimento geneticamente modificado como aquele que contenha ou que

ameaças à saúde humana, sendo verificada, por conseguinte, uma relação entre o

consista em OGM ou englobe ingrediente que, por sua vez, possua ou que seja esse tipo de

consumo de OGMs e lesões hepáticas, disfunções no sistema imunológico, aparecimento

organismo ou inclua proteína produzida por organismo geneticamente modificado ou

de tumores, danos ao fígado e aos rins, entre outros, consoante Instituto Brasileiro de

ingrediente que, por sua vez, encerre proteína produzida por OGM.

Defesa do Consumidor (IDEC) (2015).

No Brasil, como exposto por Miranda, o primeiro alimento geneticamente

Ademais das referidas possíveis complicações à saúde humana, o cultivo de OGMs

modificado que recebeu liberação pela CNTBio (Comissão Técnica Nacional de

relaciona-se com o aumento do uso de agrotóxicos, em relação as quais não pairam

Biossegurança) para a realização de seu cultivo experimental foi a soja Roundup Ready.

dúvidas quanto a produção de danos à saúde humana. Conforme o aprofundado estudo

Tal organismo é modificado geneticamente para resistir ao herbicida de mesmo nome,

da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) apud IDEC (2015, p. 11-12):

Biotecnologia (2014), a biotecnologia, empregada na agricultura, colabora para

Outra situação que deve merecer a atenção da saúde pública são as
plantas transgênicas direta ou indiretamente destinadas à alimentação
humana, uma vez que não dispensam o uso de agrotóxicos em sua
produção. O discurso inicial de que a transgenia na agricultura seria uma
tecnologia para inibir o uso de agrotóxicos caiu em descrédito. No caso
da soja Roundup Ready® tolerante ao glifosato, por exemplo, isso não
corresponde à verdade, pois o seu cultivo induz ao maior consumo desse
herbicida. O glifosato representa, sozinho, em torno de 40% do consumo
de agrotóxicos no Brasil. Também se observa o fenômeno de resistência
a esse veneno das plantas adventícias não desejadas, exigindo maior
quantidade de sua aplicação e associação com outros agrotóxicos [...].

minimizar de forma significativa a emissão de gases de efeito estufa. Isso porque, por meio

À vista do aqui explanado, considerando-se a extensa produção de organismos

da técnica do plantio direto e a menor uso de arados, ela possibilita um menor uso de

geneticamente modificados em território nacional, e que tais produtos chegam aos

que além de matar as ervas daninhas, igualmente gerava a morte da planta.
Hodiernamente, há um vasto número de espécies de plantas geneticamente
modificadas autorizadas no Brasil, tendo o país mostrado que acompanhou com
celeridade a inovação na produção alimentícia.
Há muitas expectativas positivas de cientistas quanto à utilização de OGMs.
Conforme relatório da PG Economics, citado pelo Conselho de Informações sobre
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consumidores sem a plena consciência do que se consome, cabe aqui discutir o direito à
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dia em:
O direito à saúde e à segurança; o direito de defender-se de publicidade
enganosa e mentirosa; o direito de exigir as quantidades e qualidades
prometidas e pactuadas; o direito de informação sobre produtos, os
serviços e suas características, sobre o conteúdo dos contratos e a
respeito dos meios de proteção e defesa; o direito à liberdade de escolha
[...].

informação assegurado pela legislação vigente e as modificações que o Projeto de Lei n.º
34/2015 propõe a esse cenário.

3. Direito à informação e a relevância da rotulagem

O direito fundamental à informação, o qual é um dos sustentáculos do Estado de
A Resolução nº 39 da 248ª da Assembleia Geral da Nações Unidas de 1985,
segundo Pozzetti (2014), indicou direitos básicos aos consumidores, estabelecendo, por

Direito e da Democracia, se aplica à toda coletividade e no artigo 5.º, inciso XIV, da
Constituição encontra-se previsto expressamente. (IDEC, 2015)
Conforme Bonavides, citado por Ribeiro e Costa (2014), o direito à informação,

sua vez, orientações de demasiada relevância para a proteção dos consumidores em nível
global. Tais direitos mencionados compreendem a promoção e a proteção de seus
interesses econômicos; a proteção quanto a riscos para a saúde e segurança; o acesso a
informações adequadas que possibilitem escolhas embasadas e de acordo com desejos e
necessidades pessoais.
Destarte, a referida resolução foi uma referência importante para a proteção aos

bem com o direito à democracia e ao pluralismo, são direitos de quarta dimensão e estão
a eles submetida a sociedade aberta do futuro, em sua universalidade. Assim, o direito à
informação possui caráter essencial para a democracia globalizada, uma vez que abre
espaço para a participação direta do povo, adotando um papel de supervisão do
cumprimento dos direitos fundamentais.
Desta forma, segundo Barbosa (2008), a informação é ontologicamente um

consumidores. Nesta perspectiva, Bittar apud Pozzetti (2014, p. 24) conclui: “Assim, aos
direitos fundamentais são assentados: normas de proteção à saúde, à segurança, à
personalidade e ao patrimônio do consumidor são traçadas; mecanismos administrativos
e judiciais de prevenção e de repressão às violações são enunciados de um verdadeiro
sistema próprio de tutela jurídica aos interesses dos economicamente fracos”.
A Constituição Federal, consoante mencionado por Ribeiro e Costa (2014), prevê
a proteção consumerista como princípio fundamental no inciso XXXII de seu art. 5º e como
princípio geral da ordem econômica no inciso V do artigo 170. Outrossim, pode-se
mencionar sua condição de cláusula pétrea, uma vez que é garantia fundamental (BRASIL,

princípio do mencionado Código (art. 4º, caput, III, do CDC), além de ser um direito
subjetivo. Assegura-se ao consumidor o direito básico à informação sobre o produto ou o
serviço, bem como o direito à informação necessária, clara, objetiva, como estabelecido
nos incisos I, II, III do artigo 6º do CDC, além de direitos especiais de informação sobre
riscos e produtos perigosos (arts. 8º e 9º), dos contratos em geral (arts. 46º e 48º), dos
contratos de adesão (art. 54º), sobre elementos essenciais e características dos produtos
e serviços (art. 31º) e dos contratos envolvendo crédito principal ou anexo (art. 52º do
CDC).
Conforme Silva (2014), por meio da informação que o fornecedor contrói uma

1988).
Além disso, a Lei nº 8.078/1990, o Código de Defesa do Consumidor, estatui a
tutela consumerista e, por conseguinte, evidencia a vulnerabilidade do consumidor em
seu artigo 4º, ocupando-se também de forma expressa dos direitos de personalidade do
consumidor (BRASIL, 1988).
Os direitos garantidos no Código de Defesa do Consumidor, conforme Marques,
citado por Silva (2014), não eliminam outros oriundos de tratados e convenções
internacionais em que o Brasil seja signatário, assim como aqueles que se originam de
costume, analogia, equidade, princípios gerais do direito.
Segundo Vieira apud Silva (2014) o direito do consumidor constitui-se hoje em

ligação direta com o consumidor. Nesse sentido, é dever do Estado proporcionar políticas
públicas positivas para a conscientização e educação dos consumidores e fornecedores,
de modo a garantir o processo democrático dos direitos no mercado de consumo.
Destaca-se ainda que a defesa do consumidor ocorre nas esferas civil, penal e
administrativa. Tal defesa é uma questão de ordem pública no Brasil, segundo o disposto
no artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor: “ […] Art. 1º. O presente Código
estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse
social, nos termos dos arts. 5º, inciso XXXII; 170 V, da Constituição Federal, e art. 48 de
suas Disposições Transitórias” (BRASIL, 1990).
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Segundo Pozzetti (2014), considera-se que as normas de Ordem Pública não

os dados úteis e necessários para a informação dos consumidores precisam estar

podem ser derrogadas pela vontade das partes, isto é, a parte mais vulnerável da relação,

presentes na apresentação do produto ou serviço, quaisquer que sejam os tipos de

que é o consumidor, não pode dispor do mencionado direito.

apresentação (caixa, embrulho, rótulo, cartucho, etc).

A regulamentação do dever de informar no CDC ocorre em seu artigo 31, em que

Nos tempos correntes, com a popularização da internet e das mídias socias o

se encontra estabelecido que a apresentação e oferta dos produtos e serviços devem

acesso às informações dos produtos que consumimos é, em muito, facilitado. O domínio

proporcionar informações precisas, corretas e claras, sempre contendo dados sobre

das ferramentas de pesquisa online abre portas para uma descomunal gama de

quaisquer riscos que o produto possa apresentar para a saúde e segurança do

conhecimento e especialização. No entanto, ainda que a tecnologia tenha conseguido

consumidor. (BRASIL, 1990).

atingir mares ainda nunca navegados, ainda há muitas pessoas leigas no assunto, muitas

Segundo Lôbo apud Ribeiro e Costa (2014, p. 06), o meio pelo qual a informação

delas desprovidas de acesso digital em virtude da desigualdade social que ainda é tão

é passada deve ser conciliável com o produto a respeito do qual se informa, bem como

aparente em nossa Federação. Por conseguinte, tendo acesso à tecnologia virtual ou não,

com o consumidor usual daquele bem, isto é, “a informação sobre certos produtos deve

muitos dos consumidores dependem inteiramente dos dados contidos nos rótulos dos

ser mais extensa ou mais clara, conforme o meio através do qual se transmite”.

produtos.

Ossola e Vallespinos, citados por Barbosa (2008), definem de forma elucidativa
as diferenças entre informações claras, precisas, completas, verazes e compreensíveis.
Informação clara seria aquela em que os signos utilizados são mais apropriados
de forma qualitativa, de modo a possibilitar o receptor a interpretar corretamente a
mensagem.

Consoante Vieira e Júnior (2008), os veículos de comunicação ocasionaram o
desenvolvimento da modernidade e geraram o crescimento da taxa de acesso à
informação. Porém, a mencionada facilidade não se estendeu à população de baixa renda,
visto que tal parte da população encontra-se limitada a acessar tais recursos.
Assim, para que a relação de consumo respeite os direitos garantidos ao

Por sua vez, a informação precisa seria aquela caracterizada por sua exatidão,

consumidor, a informação é de extrema relevância, já que a partir dela que considerações

fidelidade e pontualidade, o que igualmente se dá por meio da escolha adequada dos

são feitas a respeito de um produto. Nesse conjunto de dados, todas as informações

símbolos pelo emissor da mensagem. O mencionado requisito, conforme Barbosa (2008),

relevantes, independente de prejudicar ou beneficiar o consumidor, devem marcar

responderia a um princípio de economia de mensagem.

presença nos invólucros dos produtos, furtando-se, pois, de possíveis complicações

A informação completa seria aquela em que o emissor, ao codificá-la, faz uso de
símbolos e signos (como gestos, sinais gráficos e sons linguísticos) que representam de
modo completo a novidade.

futuras para fornecedores e consumidores.
Como já assinalado, o direito do consumidor à informação não depende da
presença ou ausência de riscos à saúde oriundos do produto. Desta forma, a alegação de

Aquela que requer mais análise do contexto é definido como informação

que os organismos geneticamente modificados não gerariam riscos à saúde e que,

compreensível, uma vez que solicita do emissor uma percepção da realidade do receptor,

portanto, não se faz necessária a informação ao consumidor sobre tal fato, é errônea, pois

de modo que a mensagem possa ser compreendida por este.

é garantido ao consumidor o acesso amplo e integral aos dados do produto, incluindo o

Ainda segundo Barbosa (2008), quando corresponde à verdade daquilo que se
almeja dar a conhecer a outro define-se a informação como veraz. É a correspondência
entre o que é desejado saber e a realidade objetiva.

que se refere à sua composição e características.
No caso do direito à informação ser violado, aplica-se o tipo penal previsto no
artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como crime “fazer

Desta forma, o dever do fornecedor informar ao consumidor as características de

afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza,

um certo produto é algo imprescindível, visto que as informações presentes no rótulo

característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou

podem interferir consideravelmente na escolha do mesmo. Andrade (2010), explica que

garantia de produtos ou serviços” (BRASIL, 1990).
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No caso do produto efetivamente oferecer riscos à saúde do consumidor, é

A simplificação ou omissão de informação, em geral, contribui para
prejudicar bens jurídicos como o patrimônio do consumidor e o direito
de escolha. Mas ainda, a sua ausência pode afetar o bem-estar do cidadão,
sujeito aos produtos e serviços existentes no mercado. Nesse caso, sem
hesitação, o bem jurídico lesado é de alta relevância, uma vez que a
informação transmitida deverá resguardar a segurança e a saúde do
consumidor, revelando-se, assim, outra faceta do dever de informar.

incontestável que o direito à informação ganha mais importância. Nesse sentido, o Código
de Defesa do Consumidor estabelece em seu artigo 9º:
O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou
perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e
adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo
da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. (BRASIL,

1990).

Segundo Pozzetti, além da função da rotulagem de informar e educar o
consumidor a respeito do que o mesmo está consumindo (tal apreensão está muito clara

No caso de violação da referida determinação, o infrator, além de responder pelo

no Código de Defesa do Consumidor, no caput do artigo 4º e nos incisos III, IV, V e VI), ela

previsto no artigo 66, ainda responde de modo objetivo pelos danos gerados ao

igualmente auxilia na resolução de problemas de responsabilidade, como no caso de

consumidor, conforme previsto no artigo 12 do CDC. (BRASIL, 1990).

toxidade, alergias e modificação acidental no nível de nutrientes dos alimentos

O Codex Alimentarius, consoante Pozzetti (2014, p.110), realiza as seguintes

geneticamente modificados, o que poderia gerar riscos à saúde dos consumidores.

definições: “O rótulo é caracterizado como qualquer adesivo, marca, desenho, ilustração

Também se pode alegar que a rotulagem abre caminho para a rastreabilidade,

ou outro tipo de descrição escrita, impressa, gravada” e “rotulagem é qualquer escrito,

isto é, a possibilidade de se determinar a origem do alimento desde o local de sua inicial

impresso ou gráfico, que está presente no rótulo que acompanha o alimento, ou é colocado

produção (como a fazenda em que plantou o grão, por exemplo) até se atingir o

próximo ao alimento, incluindo aquelas para proposta de promover suas vendas ou

consumidor final.

exposição”.

Consoante Varella e Barros-Platiau (2005), a relevância da rotulagem se

Assim, pode-se descrever três objetivos principais aos rótulos, segundo Pozzetti

demonstra ainda mais notável no caso de processos modernos de tecnologia que geram

(2014). O primeiro seria a garantia de prover informações adequadas a respeito de saúde

produtos vegetais e animais com objetivos distintos do mero consumo humano. Portanto,

e segurança. O segundo seria o de proteger consumidores de indústrias enganosas e

conforme tal perspectiva, seria mais importante a rastreabilidade no uso da técnica de

fraudulentas. Por fim, o terceiro objetivo seria o de promover a comercialização do

engenharia genética e a necessidade de rotular identificando os processos pelos quais se

produto e concorrência justa.

obtêm os produtos (e não apenas atendendo as características do produto final), se for

Destarte, os rótulos podem fornecer simplesmente as informações cabíveis ao
produto e até mesmo educar o consumidor e modificar comportamentos.

considerado que, nos tempos correntes, se emprega a biotecnologia moderna para gerar
produtos vegetais e animais com objetivos farmacêuticos. Desta forma, conforme os

Ademais, é relevante aqui elucidar que o rótulo deve ser compreensível ao

autores, podemos encontrar sementes de milho que são medicamentos, vacinas contra a

indivíduo comum, ocupando-se das condições usuais de uso e compra. Caso esse não seja

hepatite, anticoncepcionais masculinos, etc. Nesse sentido, como seria possível identificar

acessível à compreensão de seu consumidor não atingiria o seu objetivo de informar

os casos em que ocorreu contaminação genética se não houver acesso aos processos de

amplamente, atingindo somente consumidores supostamente “educados” (POZZETTI,

que foram alvos os referidos animais e vegetais?

2014).

Aqueles a favor da rotulagem asseveram que a rotulagem de OGMs possibilitaria
A relevância da rotulagem nos produtos, que representam algum risco à saúde

a resolução de problemas relativos aos riscos à saúde e segurança dos consumidores, bem

humana ou não, se concentra no fato de que representa a garantia do direito à informação

como que sua introdução deveria ser incumbência daquele que incorpora a nova

do consumidor em qualquer caso. Isto é, o direito do consumidor de ter a acesso à

tecnologia (POZZETTI, 2014).

informação somente porque deseja tê-lo e de modo a fazer a sua escolha com base nos
dados obtidos.
Segundo Azevedo (2008):

4. A rotulagem dos produtos transgênicos no Brasil
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geneticamente modificados, adotando a posição dos países europeus.

e a Organização Mundial de Saúde criaram, de forma conjunta, a Comissão do Codex

Consoante Miranda, a medida efetiva para que a rotulagem de alimentos

Alimentarius. Tal criação motivou-se pela situação que surgiu quando o comércio

transgênicos se tornasse obrigatória foi a Ação Civil Pública proposta pelo Idec, Ibama e

internacional de alimentos aumentou de forma drástica no século XX e, ao mesmo tempo,

Greenpeace, a qual obteve medida liminar requerendo Estudo de Impacto Ambiental/

os países possuíam distintos conjuntos de padrões e leis sobre alimentos, constituindo

Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) e a rotulagem obrigatória de transgênicos.

barreiras comerciais que eram de considerável preocupação para os negociantes dessa

Desta forma, no ano de 2001, com a edição do Decreto n. 3.871, de 18 de julho de

classe de produtos. O propósito de tal Comissão era o de orientar e promover a criação de

2001, a rotulação de OGMs no Brasil passou a ser exigida, de modo a regular a rotulagem

definições e imposições, de forma a facilitar o comércio entre as nações. Desta forma, o

de alimentos embalados que englobem ou sejam elaborados com organismos

Codex passou a ser o principal mecanismo internacional a incentivar o comércio

modificados. Tal decreto tornava obrigatória a rotulagem de alimentos que detivessem

internacional de alimentos realizado de forma justa, promovendo os interesses

mais de 4% (quatro por cento) de ingredientes geneticamente alterados, ou seja, permitia

econômicos dos consumidores e a sua saúde (VIEIRA; CORNÉLIO, 2005)

a não rotulação dos produtos alimentícios com até essa porcentagem de elementos

O Cômite do Codex sobre Rotulagem de Alimentos foi estabelecido em 1965. Tal

transgênicos. Comparado aos demais países do mundo tal percentual era muito elevado,

Comissão, originária do Codex Alimentarius, conforme Vieira e Cornélio (2005),

uma vez que nos países europeus tal índice era de somente 1% (um por cento (RIBEIRO;

reconheceu que o principal meio de comunicação entre o consumidor e comprador em

COSTA, 2014).

um polo e o produtor e o vendedor no outro é a rotulagem de alimentos. A regulamentação

Ademais, o referido decreto, em seu artigo 1º, § 1º, estabelece que as locuções

quanto a rotulagem, no Brasil, realizada pelo Código de Defesa do Consumidor, adverte

“produto geneticamente modificado” ou “contém ingrediente geneticamente modificado”

que o fornecedor é obrigado a informar claramente ao consumidor o tipo e a composição

precisam estar presentes nos rótulos de quaisquer produtos geneticamente modificados.

do alimento, bem como as possíveis limitações à sua ingestão, evitando possíveis induções

O §2º, do artigo 1º, por sua vez, determina que estas “informações devem estar na língua

a erros que levem a riscos de saúde pública.

portuguesa, com visibilidade adequada” (BRASIL, 2001).

Capelli apud Ribeiro e Costa (2014) menciona que debates a respeito de

O Decreto n. 4.680, publicado em 24 de abril de 2003, revogou o decreto

transgênicos em território nacional começaram na Conferência das Nações Unidas sobre

mencionado no parágrafo anterior e em seu artigo 2º minorou o percentual de 4%

o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em junho de 1992.

(quatro por cento) para 1% (um por cento). Assim, pode-se dizer que tal ato normativo

Tais discussões envolveram a imprescindibilidade de introdução do tema na Convenção

representou um progresso na legislação nacional naquele momento (BRASIL, 2003).

da Diversidade Biológica, a edição de lei que se ocupe do acesso aos recursos genéticos,
assim como a tópico da biopirataria.
Assim, criou-se as seis escolas de pensamento bioético por cerca de 1995, dentre
elas, a bioética de proteção ambiental, a qual lida sobre assuntos relacionados à proteção
à saúde do ser humano e ao meio ambiente, segundo Siqueira, o qual foi citado por Ribeiro
e Costa (2014).

No artigo 2º, parágrafo 1º, do aludido decreto encontra-se a seguinte previsão:
Tanto nos produtos embalados como nos vendidos a granel ou in natura,
o rótulo da embalagem ou do recipiente em que estão contidos deverá
constar, em destaque, no painel principal e em conjunto com o símbolo a
ser definido mediante ato do Ministério da Justiça, uma das seguintes
expressões, dependendo do caso: "(nome do produto) transgênico",
"contém (nome do ingrediente ou ingredientes) transgênico(s)" ou
"produto produzido a partir de (nome do produto) transgênico (BRASIL,
2003).

A legislação brasileira, conforme Miranda, a princípio, considerava desnecessária

O símbolo triangular contendo um T, escrito em caixa alta, em seu interior, foi

a rotulagem de OGMs, seguindo a posição adotada pelos Estados Unidos na Organização

estabelecido na Portaria n. 2.658, de 22 de dezembro de 2003, e ainda é o símbolo

Mundial do Comércio. Devido à influência dos órgãos de defesa do consumidor e também

utilizado para indicar conteúdo transgênico no produto alimentício. Nesse sentido,

à pressão popular, o Brasil passou a tornar obrigatória a rotulagem dos organismos

consoante Ribeiro e Costa (2014), o transgênico precisa conter em seu rótulo o símbolo
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dos transgênicos, informações relativas à espécie doadora na parte reservada para os

empregada na elaboração do produto final, ou seja, no começo do processo produtivo.

ingredientes (segundo o art.2º, §2º do Decreto 4.680/2003) e as expressões apontando

Desta forma, atualmente, é necessário que apenas certa espécie transgênica tenha sido

tratar-se de alimento modificado. A desobediência das normas de tal decreto pelas

utilizada na produção do gênero alimentício para que seja necessária sua rotulagem. Por

empresas fornecedores do aludido tipo de alimento viola a Constituição Federal de 1988

conseguinte, quando não há complicações em se identificar a existência de organismos

e o Código de Defesa do Consumidor.

geneticamente modificados na matéria-prima do produto, não se faz necessária qualquer

Neste cenário, a Lei nº 9.677 de 02 de julho de 1998 modifica o capítulo III do

verificação laboratorial (IDEC, 2015).

Título VIII do Código Penal, englobando a classificação dos delitos considerados

A mencionada Lei n. 11.105, a Lei de Biossegurança, de 24 de março de 2005, em

hediondos, os crimes cometidos contra a saúde pública: “Art. 275 – Inculcar, em invólucro

seu artigo 40, estabeleceu a obrigatoriedade da rotulação de organismos geneticamente

ou recipiente de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais, existência de

modificados. Ademais, tal lei permitiu o cultivo e a comercialização de OGMs, ainda que

substância que não se encontra em seu conteúdo ou que nele existe em quantidade menor

não exista consenso científico sobre os possíveis riscos que possam gerar à saúde coletiva

que a mencionada. Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa” (BRASIL, 1998).

(BRASIL, 2005).

Isto posto, pelo entendimento do mencionado autor, o produtor que desobedecer

A rotulagem dos alimentos transgênicos muito frequentemente não tem sido

a lei e não rotular do modo descrito seus produtos alimentícios, estará enquadrado como

efetivada, pois as empresas do ramo, temendo reduzirem seus lucros e vivenciarem

praticante de crime hediondo, devendo responder criminalmente.

dificuldades práticas na rotulagem de seus produtos, ainda se encontram relutantes em

A rotulagem de alimentos geneticamente modificados também merece a atenção

obedecer às regras vigentes. As dificuldades também se encontram no modo de

do Estado, visto que no artigo 4º, do Decreto nº 4.680/03, há a determinação de que “os

fabricação, pois alimentos cujas matérias-primas foram submetidas a temperaturas muito

Ministérios representados na Comissão serão os responsáveis pela fiscalização e pelo

elevadas (como, por exemplo, margarinas), mesmo quando submetidos a testes, não

controle das informações fornecidas aos consumidores” (BRASIL, 2003).

permitem a identificação dos genes transgênicos utilizados nos seus ingredientes

Neste contexto, Pozzetti (2014) destaca o Princípio da Supremacia do Interesse

(RIBEIRO; COSTA, 2014).

Público sobre o Privado. Assim, a função da Administração Pública para o autor seria a de

Os referidos empecilhos têm sido utilizados como argumento para a

proteger a sociedade como coletividade, a liberdade de todos, contra o mau uso da

apresentação de projetos legislativos que intentam a redução ou mesmo a extinção da

liberdade de uns ou de poucos. Deste modo, a rotulagem consistiria no amparo da

rotulagem. Desta forma, pode-se citar o Projeto de Decreto Legislativo n. 90 de 2007 e o

autonomia e da capacidade de escolha dos consumidores, uma vez que passam a ter em

Projeto de Lei n. 4.148 de 2008, o qual é parte do objeto central a ser tratado neste

mãos dados pertinentes sobre os produtos no momento de escolher certo alimento.

trabalho.

Logo, segundo IDEC (2015), é perceptível que é concedida vasta proteção ao

O objetivo da proposição do Projeto de Decreto n. 90 era o de conter a aplicação

direito do consumidor à informação no ordenamento jurídico brasileiro, mesmo que o

do artigo 3º do Decreto n 4.680/2003, dado que o citado artigo determina a fiscalização

produto não represente riscos à saúde, gerando, dada a não obediência ao já estabelecido

da procedência da ração fornecidas aos animais destinados ao consumo e a rotulação dos

legalmente, responsabilização nas esferas penal, administrativa e civil.

alimentos e ingredientes produzidos a partir deles, conforme o tipo de alimentação que

Conforme a sistemática correntemente em vigor, a qual está regulada pela

tiveram, transgênica ou não. A senadora Kátia Abreu, a qual propôs o referido projeto,

redação do artigo 40 da Lei n.º 11.105/2005 (Lei de Biossegurança), pelo Decreto n.º

arrazoa que há considerável dificuldade para o setor produtivo em manter o sistema de

4.680/2003 e pela Portaria do Ministério da Justiça n.º 2.658/2003 (o qual objetivou

rastreabilidade e põe em questionamento se o consumidor final do produto estaria

definir o símbolo de que trata o art. 2º, § 1º, do Decreto 4.680, de 24 de abril de 2003), a

disposto a arcar com os custos adicionais que tal dificuldade geraria (RIBEIRO; COSTA,

origem transgênica do alimento é identificada com base na matéria-prima que foi

2014).

199

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

O Projeto n. 90 de 2007, consoante relatado por Ribeiro e Costa (2014), foi
rechaçado nas Comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado em 2011 e foi objeto de parecer em
18 de marco de 2014, que também o rejeitou na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania. O Senador Antônio Carlos Valadares, o qual é o relator, defendeu que o Projeto
de Decreto confronta o direito à informação previsto no artigo 6º, inciso III do Código de
Defesa do Consumidor, o qual não abrange apenas produtos que gerem riscos à saúde e à
segurança do consumidor (BRASIL, 1990).
É de relevante importância aqui citar os órgãos que estão envolvidos na produção
de organismos geneticamente modificados, tais como a Secretaria de Defesa Agropecuária
de Apoio Rural e Cooperativismo, a Comissão de Biossegurança, Companhia Nacional de
Abastecimento e Embrapa. Os experimentos para critérios de risco e apreciação também
podem ser recebidos pela CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança). Os
referidos órgãos intencionam supervisionar e acompanhar as atividades que se
relacionam a produtos transgênicos, regras de registro e recomendações de
procedimentos específicos.
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usado para identificar alimentos transgênicos por expressões “(nome do produto)
transgênico” ou “contém (nome do ingrediente) transgênico.”
A modificação objetivada pelo projeto de lei em análise apresenta como redação
final, quando aprovado na Câmara dos Deputados, o que se apresenta a seguir:
Art. 40. Os rótulos dos alimentos e dos ingredientes alimentares
destinados ao consumo humano ou animal, oferecidos em embalagem de
consumo final, que contenham ou sejam produzidos a partir de OGM ou
derivados com presença superior a 1% (um por cento) de sua composição
final, detectada em análise específica, conforme regulamento, deverão
informar ao consumidor a natureza transgênica do alimento.
§ 1º A informação estabelecida neste artigo deve constar nos rótulos dos
alimentos embalados na ausência do consumidor, bem como nos
recipientes de alimentos vendidos a granel ou in natura diretamente ao
consumidor, devendo ser grafada, em destaque, de forma legível,
utilizando-se uma das seguintes expressões, conforme o caso, “(nome do
produto) transgênico” ou “contém (nome do ingrediente) transgênico”.
§ 2º Aos alimentos que não contenham organismos geneticamente
modificados será facultada a rotulagem “livre de transgênicos”,
comprovada a total ausência no alimento de organismos geneticamente
modificados, por meio de análise específica.
§ 3º A informação de que trata o § 1º deverá atender ao tamanho mínimo
de letra definida no Regulamento Técnico de Rotulagem Geral de
Alimentos Embalados (BRASIL, 2015).

Quanto à fiscalização da rotulagem de alimentos transgênicos no Brasil pode-se

A fundamentação para a apresentação do Projeto de Lei n. 4.148/2008, conforme

citar os órgãos responsáveis pela fiscalização de alimentos e os de defesa do consumidor

Ribeiro e Costa (2014), foi no sentido da inadequação do emprego do critério da

federais, estaduais e municipais: Vigilância Sanitária, Agricultura e os de Defesa do

rastreabilidade para o fim da rotulagem, visto que seria um instrumento de

Consumidor.

contrapropaganda e representaria um empecilho operacional e econômico.

5. Modificações propostas pelo projeto de lei nº 4.148/2008 (atual PLC n.º

seria a chamada análise específica, por meio da qual seriam identificados se alimentos são

34/2015)

ou não geneticamente modificados. Deste ponto central, conforme a aludida nota-técnica

Conforme IDEC (2015), o ponto principal a ser analisado no projeto mencionado

surgiriam as maiores violações ao direito constitucional do consumidor à informação,
O Projeto de Lei n. 4.148/2008 trata a respeito da rotulagem e identificação de
alimentos transgênicos no Brasil e propõe a modificação da redação do artigo 40 da Lei
n.º 11.105/2005, Lei de Biossegurança, a qual normatiza a fiscalização de atividades
relacionadas a OGMs, com ocasional revogação tácita do Decreto n. 4.680/2003 e da
Portaria do Ministério da Justiça n.º 2.658/2003. As modificações propostas pelo PLC n.º
34/2015 consistem em: realizar a identificação de organismos geneticamente
modificados em alimentos por meio de “análise específica”; tornar facultativa a rotulagem
“livre de transgênicos” para os alimentos que, após realizada a referida “análise
específica”, constatar-se a inexistência de OGMs; Substituir o símbolo “T”, correntemente

bem como repercussões negativas à diplomacia e economia nacionais.
Conforme o sistema atual em aplicação, regulamentado pelo artigo 40 da Lei n.º
11.105/2005, pelo Decreto n.º 4.680/2003 e pela Portaria do Ministério da Justiça n.º
2.658/2003, a matéria-prima é usada como base para se identificar a identificação da
transgenia em um alimento. Por conseguinte, para que um alimento seja classificado como
transgênico na sistemática operante, e assim seja rotulado como tal, apenas se faz
necessário que tenha sido empregada matéria-prima transgênica em sua preparação.
Neste contexto, não se faz imprescindível a realização de uma comprovação laboratorial,

201

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

dada a facilidade do processo de identificação de organismos geneticamente modificados
na matéria-prima empregada no produto alimentício (IDEC, 2015).
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Assim, frente ao assinalado pelo referido autor, é escancarado o retrocesso
representado pelo proposto pelo PLC n.º 34/2015, uma vez que a rastreabilidade de

Consoante o proposto pelo PLC n.º 34/2015, seria realizada uma análise

OGMs, a qual não está nem prevista de modo expresso em lei e é vislumbrada somente de

específica e laboratorial no produto final a fim de se identificar a origem transgênica. Por

forma indireta e superficial pelo Decreto n.º 4.680/2003, tornaria-se impossível a partir

conseguinte, a análise não iria mais concentrar-se nos componentes empregados para

da introdução de “análise específica” no produto final.

produzir o alimento, mas no própria produto acabado, na fase final do processo produtivo
(IDEC, 2015).

Portanto, com base no já exposto, o resultado negativo a se esperar da eventual
aprovação do citado projeto de lei seria a inexistência da rotulagem a respeito da origem

Nesse sentido, segundo IDEC (2015), na prática não seria possível a identificação

transgênica para grande parte dos produtos geneticamente modificados, o que

da origem geneticamente modificada, pois a maior parte dos alimentos transgênicos são

representaria desrespeito ao direito do consumidor de ter acesso a informações

(ultra) processados, tais como óleos e margarinas. Desta forma, o alimento poderia ser

pertinentes aos produtos consumidos.

composto completamente por matéria-prima transgênica, mas devido ao processo

Ademais, consoante IDEC (2015), o projeto em comento ainda possibilita a

industrial empregado para produzir o alimento não seria possível identificá-lo como OGM

rotulação dos produtos que passam pela citada “análise específica”, sem terem OGMs

por meio da mencionada “análise específica”.

identificados, como “livre de transgênicos”. Por conseguinte, no mencionado cenário,

Ana Paula Bortoletto, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Defesa do

haveriam produtos com ingredientes alterados geneticamente que estariam rotulados

Consumidor, mencionada por IDEC (2015), alega que incluir esse novo tipo de análise

como “livre de transgênicos”, enganando, pois, os consumidores e ferindo o seu direito à

para a identificação de transgenia dificultaria o acesso à informação, pois praticamente

informação.

nenhum alimento processado apresenta o DNA completo para a realização da análise e a

Nesse sentido, segundo IDEC (2015), pode-se afirmar que a existência dessa nova

constatação apenas acontece se houver o DNA. Portanto, não seria possível provar que o

“análise específica” é ponto crucial a ser analisado no projeto de lei, visto que representa

produto final é transgênico por meio de análise laboratorial, o que prejudicaria os

eminente ofensa aos direitos do consumidor garantidos pela Constituição Federal e pelo

consumidores, visto que para os mesmos o mais relevante é saber se a matéria-prima

Código de Defesa do Consumidor ao possibilitar a sistematização da enganação ao

empregada é transgênica ou não.

consumidor e ao normatizar a insegurança quanto ao que se consome.

A rastreabilidade de alimentos geneticamente modificados, a qual é abordada

O aludido projeto desconsidera de modo cabal a vontade de grande parte da

pelo Decreto n.º 4.680/2003, conforme Neto (2014), já carece de melhor disciplina

população brasileira, uma vez que consoante enquete pública feita pelo Senado Federal,

normativa, uma vez que os setores produtivo e exportador brasileiro começaram a ter

94 % dos participantes apresentavam opinião contrária à mencionada proposição. Além

preocupação no sentido de se adequar às exigências dos maiores importadores de

disso, outras pesquisas de opinião ainda demonstraram que a grande parte da sociedade

produtos brasileiros, como a União Europeia e a China, as quais se referem não somente

brasileira deseja ter a informação a respeito da presença ou não de ingredientes

à identificação, mas também ao rastreamento de produtos que tiveram seus códigos

transgênicos em um alimento (74% da população IBOPE, 2001; 71% IBOPE, 2002; 74%

genéticos manipulados. Nesse sentido, o autor ainda adiciona:

IBOPE, 2003; e 70,6% ISER, 2005)”, como informa a “Carta das entidades da sociedade

Diversamente do Brasil, a União Europeia prevê de modo detalhado a
rastreabilidade de OGM no Regulamento (CE) 1.830/2003, que
estabelece um sistema estrito, hábil a garantir o acompanhamento dos
produtos e serviços de toda a cadeia alimentar, de modo a possibilitar a
identificação de eventual emprego de organismos geneticamente
modificados (OGM) em sua composição, desde sua origem, por ocasião de
semeadura no campo, até o momento de sua ingestão pelo consumidor.

civil contra o PL 4148/2008, a qual foi citada na referida nota-técnica (IDEC, 2015).
Outra modificação proposta pelo PL n.º 34/2015 diz respeito à substituição do
símbolo “T”, utilizado em embalagens de produtos transgênicos a partir da Portaria do
Ministério da Justiça n.º 2.658/2003, pelas expressões “(nome do produto) transgênico”
ou “contém (nome do ingrediente) transgênico” (BRASIL, 2015) (BRASIL, 2003).
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Tal alteração representaria uma ofensa ao direito à informação dos

suscetível a consequências diplomáticas oriundas do pacto global que objetiva garantir a

consumidores, dado que o símbolo está em uso no território nacional há treze anos e, por

biossegurança, dado que o mencionado protocolo internacional foi o principal marco

conseguinte, conforme IDEC (2015), estaria já enraizado no inconsciente da população.

regulatório a respeito do assunto no âmbito internacional.

Assim, a ausência do referido símbolo geraria a lógica presunção de que o produto é isento
de origem transgênica e ocasionaria, pois, equívocos no momento da compra.
Sobre a relevância da informação, Hartmann (2009) aduz: “A informação é

Por conseguinte, ademais dos quesitos técnicos-jurídicos já elucidados, a
avaliação do PL n.º 4.148/2008 deve igualmente basear-se nas reverberações negativas
nos âmbitos econômico e diplomático geradas por sua eventual aprovação.

elemento essencial da precaução porque garante o acesso das pessoas ao conteúdo das
decisões tomadas, permitindo a devida fiscalização. A informação permite que cada um,

6. Considerações finais

em última análise, tome para si parte do gerenciamento de riscos que lhe assombram. A
informação é indispensável para o exercício da escolha, da autodeterminação, sempre que
há espaço para tanto”.

Alcança-se ao final desse trabalho uma análise mais apurada acerca das
consequências decorrentes da possível aprovação do Projeto de Lei n. 4.148/2008 (atual

Outrossim, a substituição do símbolo por expressões escritas em letra reduzida

PLC n.º 34/2015), as quais representam alterações no modo como é realizada a

na embalagem certamente aumentará o desconhecimento dos consumidores a respeito

identificação de OGMs nos alimentos, bem como na sua rotulagem identificatória. Tal

do que consome, visto que não é conduta esperada do consumidor a leitura atenta de

abordagem foi realizada com base na conceituação, caracterização e breve histórico dos

todas as informações presentes no invólucro do produto.

organismos geneticamente modificados; na exposição a respeito da relevância e história

Segundo Silva (2014), a exclusão de informações dos rótulos vai contra a Lei de

do direito à informação do consumidor, assim como a influência da rotulagem em tal

Biossegurança, bem como representa desrespeito frente à compromissos internacionais

contexto; e no histórico e descrição da normatização hodierna da rotulagem de

que o Brasil assumiu na esfera do Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, o qual faz

transgênicos em território nacional.

a exigência de que sejam adotadas medidas que assegurem a identificação de OGMs em
produtos designados à alimentação animal e humana nas importações e exportações.
Neste contexto, evidencia-se a relevância de se realizar análise quanto às

Diante da análise realizada, evidencia-se o quanto as mencionadas modificações
refletem um avultado retrocesso quanto ao direito à informação dos consumidores, bem
como à participação do Brasil no mercado alimentício internacional.

consequências diplomáticas e econômicas para o Brasil que seriam geradas com a

A ofensa ao direito à informação proposta pelo mencionado projeto de lei passa

aprovação do PL n.º 4.148/2008. Concretamente, as modificações propostas no projeto

a ocorrer com a modificação do sistema de identificação de transgênicos em produtos

de lei resultariam na inexistência de rotulagem identificatória de OGMs em alimentos

alimentícios, que consiste em uma análise que deixa de reconhecer a transgenia em

industrializados e processados (dada a ineficácia da “análise específica” em constatar a

alimentos processados cuja a matéria-prima utilizada é transgênica. Ademais, tal projeto

origem transgênica), bem como na rotulagem de produtos geneticamente modificados

de lei, caso aprovado, ainda permitiria que os produtos em que não se fosse identificados

como “livre de transgênicos”. Assim, dada a importância da adequação e correção de

OGMs pudessem ser rotulados como “livre de transgênicos”, o que representaria a

informação para o mercado internacional, os aludidos efeitos concretos oriundos da

legalização da ludibriação sistematizada do consumidor. Por fim, o mencionado projeto

eventual aprovação do projeto de lei nunca seriam aceitos internacionalmente, o que, por

ainda propõe o fim da utilização do símbolo “T” em um triângulo amarelo em embalagens

sua vez, impactaria a economia nacional, especialmente no que concerne o setor

de produtos geneticamente modificados e a sua substituição por frases dispostas de

agropecuário. (IDEC, 2015)

maneira menos chamativa.

Ademais, consoante IDEC (2015), dado o desrespeito do Protocolo de Cartagena,

A dimensão das consequências que seriam ocasionadas com a aprovação do

em seus artigos 1.º e 18, “2”, ‘a’, além das penas comerciais, o Brasil também estaria

aludido projeto de lei pode ser compreendida pela importância do direito à informação
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do consumidor. É o fornecimento de informações claras, corretas e precisas que
possibilita a formação da opinião do consumidor a respeito de um produto e a escolha
consciente e fundamentada que o mesmo irá realizar.
Privar o consumidor de tais informações ou mesmo afetar a sua veracidade
representam tolher a sua capacidade de realizar escolhas e expressam sua insigne
ludibriação pelos fornecedores. Além disso, tal privação ainda evidencia a não proteção
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Provisória nº 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 16º da
Lei nº 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm>. Acesso
em 20 junho 2016b.
BRASIL. Projeto de Lei nº 4.148/2008 (do Senado Federal) PL nº 34/2015. Altera a
Lei n° 11.105, de 24 de março de 2005. Disponível em:
<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/120996>. Acesso
em 20 junho 2016c.

do consumidor, uma vez que desavisado dos eventuais males e implicações ocasionados
pelo uso de dado produto.
Em 2015, o Brasil cultivou 44,2 milhões de hectares com culturas transgênicas,
um aumento de 5% em comparação a 2014. Nenhum outro país cresceu em tal proporção
nesse período. No ranking mundial de adoção de biotecnologia agrícola, o Brasil está em
segundo lugar, estando apenas atrás dos Estados Unidos (JAMES, 2015).
Por conseguinte, dada a expressiva quantidade de plantas geneticamente
modificadas que são produzidas e comercializadas em território nacional, evidencia-se a
relevância do objeto do presente trabalho, dado que os consumidores, estando a consumir
tal gênero de produto constantemente, merecem informações para embasar suas opiniões
e escolhas.
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A POLÍTICA DA CIBER(IN)SEGURANÇA: NOVAS PERSPECTIVAS DE
TIPIFICAÇÃO ACERCA DOS CIBERCRIMES E O DISCURSO DA VIGILÂNCIA

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

do Poder Legislativo brasileiro acerca do tema da criminalidade na Internet, além de se
evidenciar a importância e atualidade do assunto.

Keywords: Information society; cybercrimes; cybersecurity; network surveillance.

CIBERNÉTICA NO BRASIL

Abstract: The present work seeks to trace a parallel about the question of the

CYBER(IN)SECURITY POLICY: NEW PERSPECTIVES OF

cybercrimes criminal offenses reform and its relation with the surveillance and control to

CRIMINALIZATION AND THE NETWORK SURVEILLANCE IN BRAZIL

privacy and information security discourse in Brazil in the year of 2016, considering the
discussions and legal propositions about the theme. To achieve this proposal, one

Andrea Carmo Name*
Victor Araújo de Menezes**
Palavras-chave: Sociedade da informação; cibercrimes; cibersegurança; vigilância
cibernética.

bibliographic research was made to several official reports like the brazilian New Penal
Code draft as well the final report from the parliamentary inquiry commission about
cybercrimes in the Chamber of Deputies that was released in April, 2016, and also the
aftermost report that repeals some of its dispositions and some other diagnosis developed
and published by entities and the civil society itself about the subject. The objective of this

Resumo: O presente trabalho busca traçar um paralelo acerca da questão da reforma

study is analyze the relation between this political situation of trying to control

tipificadora dos cibercrimes e sua relação com o discurso da vigilância e do controle da

information and privacy on the Internet and the (un)needs for a new definition of crimes

privacidade e da segurança da informação no Brasil no ano de 2016, tendo em vista as

among the digital environment, mainly through the reports and understandings made by

discussões e proposta de lei acerca do tema. De modo a cumprir com essa proposta, foi

the Legislature on the subject, and also to address the key proposals and speeches in

empregada uma pesquisa bibliográfica a diversos relatórios oficiais como o anteprojeto

Brazil today on this issue. Nevertheless, it is also necessary to make a review about these

do Novo Código Penal e o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Crimes

trends and understanding of the Brazilian Legislature on the subject of Internet crimes, in

Cibernéticos da Câmara dos Deputados divulgado em abril de 2016, bem como o relatório

addition to highlighting the importance and relevance of the present subject.

posterior que revoga algumas de suas disposições, além de outros diagnósticos
desenvolvidos e publicados por entidades e pela sociedade civil acerca do tema. O objetivo

1. Introdução

deste trabalho, portanto, é analisar a relação entre essa conjuntura política de tentativa
de controle da informação e da privacidade na Internet e a (des)necessidade de uma nova
tipificação dos crimes no meio ambiente digital, através principalmente dos relatórios e
entendimentos produzidos pelo Poder Legislativo acerca do tema, e abordar as principais
propostas e discursos vigentes no Brasil atualmente acerca desta questão. Não obstante,
faz-se necessário, ainda, realizar uma crítica acerca dessas tendências e entendimentos

Tendo em vista o contexto de evolução das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TICs) e a sua constante utilização por parte da população, empresas, órgãos
governamentais e demais setores da sociedade, torna-se evidente que, nesse ambiente de
interconectividade, evolução tecnológica e dinamicidade de informações, deve a norma
jurídica estar preparada para os novos tempos.
No entanto, a possibilidade de surgirem novas modalidades ou possibilidades de
ilícitos parece ser concomitante ao surgimento de novas tecnologias. O primeiro caso de
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Endereço do currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/8293839890171163
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furto de energia elétrica, por exemplo, data da Alemanha no final do século XIX. Os
advogados do acusado, ao observarem que não existia no ordenamento jurídico da época
um tipo penal para o tal delito, até mesmo porque a energia elétrica não tinha status de
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Posteriormente, identificar-se-ão na legislação vigente até então, as principais

coisa, conseguiram a absolvição do réu frente a não possibilidade de uma interpretação
análoga do caso (PINHEIRO, p. 1).
Não obstante, no final do século XX, antes mesmo da popularização da Internet
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formas de tipificação dos cibercrimes no direito brasileiro, bem como as transformações
advindas de leis anteriores.

nos anos 90, houveram diversos casos de fraudes a contas telefônicas ou de energia

Finalmente, será feita uma análise dos dispositivos previstos nos relatórios e

elétrica provenientes de hackers que, de alguma maneira, conseguiam acessar ou burlar o

também uma breve interpretação dos diagnósticos da sociedade civil acerca do tema, para

sistema de controle de fornecimento dos serviços e começaram a fazer uso gratuito do

que se possa entender os significados e os efeitos do relatório da CPI dos Cibercrimes e a

mesmo. Mesmo que a interpretação americana tenha sido diferente da opção alemã

consonância desse discurso com as características da vigilância cibernética.

anterior, é notável que, atualmente, o Direito brasileiro prevê ambas as situações, mas é
possível que, de alguma forma, surjam novas modalidades ou possibilidades de crimes

2. Cibercrimes e o direito penal brasileiro

advindas das inovações tecnológicas.
Com o advento e popularização do uso da Internet, portanto, essas novas

Conforme dito anteriormente, o fenômeno dos cibercrimes é notadamente

possibilidade de criminalidade começaram a se configurar também em ambientes digitais.

moderno,

Não obstante o Direito Penal efetivamente tenha tentado, nos últimos anos, promover a

concomitantemente com o desenvolvimento da tecnologia. Muito embora existam

tipificação e enquadramento legal dessas possibilidades, as constantes transformações

diversas delegacias especializadas no assunto, além de organizações não-governamentais

tanto tecnológicas quanto políticas e sociais do país geram uma necessidade de

como a SAFERNET que buscam a promoção dos direitos humanos e dos princípios

atualização de tempos em tempos.

constitucionais na rede, é evidente que a incidência desse tipo de crime tem aumentado

muito

embora

sua

incidência

tenha

se

dado

historicamente,

Entretanto, ao mesmo tempo em que essa tipificação e tutela do Direito Penal

no Brasil, notadamente em virtude da própria expansão da Internet no Brasil e no mundo.

possa servir para o efetivo combate a crimes e delitos no meio ambiente digital, essas

O Brasil, por exemplo, é o segundo país na classificação mundial de incidência de

transformações legislativas podem estar acobertando um discurso de vigilância e

cibercrimes. A incidência de ataques cibernéticos dobrou de 2013 para 2014, por exemplo.

supressão de direitos. É evidente que a tutela penal deve se atualizar e estar preparada

Estima-se que, desde 2012, quase 200 mil pessoas foram vítimas de transações bancárias

para as novas possibilidades de ilícitos. Entretanto, não parece razoável que essa

ilegais advindas de ataques a páginas bancárias ou outras técnicas de obtenção de

prevenção, ou mesmo o próprio caráter punitivo da norma, seja construído através da

números de senhas, contas e cartões através da rede (MUGGAH, 2015).

supressão de direitos básicos como o direito à privacidade, inviolação das
correspondências ou ao acesso à informação.

Ademais, historicamente o Brasil é um país onde a população não se preocupa ou
debate muito sobre a questão da segurança da informação e privacidade dos dados

Partindo dessa perspectiva, através do método indutivo, portanto, foram

pessoais. Esse desinteresse, somado ao rápido avanço tecnológico no nosso país e da

estudados os relatórios da Comissão de Inquérito Parlamentar dos Cibercrimes, bem

dificuldade em se prevenir e efetivamente combater esse tipo de crime acaba gerando um

como outros escritos que foram publicados em resposta às tendências de tal documento,

cenário onde esse tipo de criminalidade tende a aumentar. Desta maneira, Paulo Marco

para que se possa compreender o papel que o Poder Legislativo em nível federal vem

Ferreira Lima (apud FIORILLO, CONTE, 2013, p. 143) entende o crime de computador

desempenhando acerca do assunto, tendo em vista o momento de instabilidade política

como

que o país vive no presente ano de 2016.
Analisar-se-á, portanto, primeiramente, os aspectos históricos do cibercrimes e
seu impacto no direito penal, bem como sua classificação e suas formas, para que se possa
entender como que é a incidência deles e quais são seus diferentes tipos.

[...] qualquer conduta humana (omissiva ou comissiva) típica, antijurídica
e culpável, em que a máquina computadorizada tenha sido utilizada e, de
alguma forma, facilitado de sobremodo a execução ou a consumação da
figura delituosa, ainda que cause um prejuízo a pessoas sem que
necessariamente se beneficie o autor ou que, pelo contrário, produza um
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benefício ilícito a seu autor, embora não prejudique a vítima de forma
direta ou indireta.

Nesse sentido, os discursos legislativos recentes acerca do tema pretendem
amenizar o problema pondo em cheque as liberdades e facilidades do próprio usuário
final – que geralmente é quem é a vítima dos crimes mais comuns, uma vez que as grandes
empresas e órgãos governamentais estão cada vez mais investindo em cibersegurança.
Entretanto, antes de se comentar acerca da incidência dos cibercrimes
propriamente ditos, torna-se necessário entender o meio ambiente onde eles ocorrem,
uma vez que essa é a principal característica de distinção entre eles e os crimes que não
são realizados no ambiente virtual.
Desta forma, segundo Pierre Lévy (2010, p. 17), o ciberespaço é “o novo meio de
comunicação que surge da interconexão mundial de computadores”, mas que se refere
não apenas à infraestrutura física utilizada para a efetivação da comunicação digital, mas
também ao “universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres
humanos que navegam e alimentam esse universo” (LÉVY, 2010, p. 17).
O ciberespaço, portanto, é esse meio ambiente no qual a comunicação se dá
através da Internet, e onde podem ser cometidos diversos tipos de ilícitos penal. O Direito
Penal Digital, portanto, conforme Vladimir Aras (2001), seria um
[...] ramo do direito público, voltado para a proteção de bens jurídicos
computacionais inseridos em bancos de dados, em redes de
computadores, ou em máquinas isoladas, incluindo a tutela penal do
software, da liberdade individual, da ordem econômica, do patrimônio,
do direito de autor, da propriedade industrial, etc. Vale dizer: tanto
merecem proteção do Direito Penal da Informática o computador em si,
com seus periféricos, dados, registros, programas e informações, quanto
outros bens jurídicos, já protegidos noutros termos, mas que possam
(também) ser atingidos, ameaçados ou lesados por meio do computador.

Esse entendimento acerca da tutela penal no ciberespaço, portanto, é
determinante para se entender a resposta que o Direito Penal tem dado para esses ilícitos
e quais são as alternativas encontradas pela lei. Torna-se necessário, portanto ter em
mente essa distinção entre a proteção da propriedade das informações, dados e registros
que estão no ciberespaço dos crimes que usam a rede como um meio para se chegar ao
fim. O crime eletrônico, portanto, é, a princípio, um crime de meio, muito embora não
aconteça alheio ao mundo real, sendo a Internet apenas um facilitador (PINHEIRO, 2010,
p.296). Conforme Vicente Greco Filho (2000),
Em matéria penal, focalizando-se a Internet, há dois pontos de vista a
considerar: crimes ou ações que merecem incriminação praticados por
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meio da Internet e crimes ou ações que merecem incriminação praticados
contra a Internet, enquanto bem jurídico autônomo.
Quanto ao primeiro, cabe observar que os tipos penais, no que concerne
à sua estrutura, podem ser crimes de resultado de conduta livre, crimes
de resultado de conduta vinculada, crimes de mera conduta ou formais
(sem querer discutir se existe distinção entre estes) e crimes de conduta
com fim específico, sem prejuízo da inclusão eventual de elementos
normativos.

Desta maneira, mesmo que os cibercrimes possam ser praticados de maneiras
diferentes e com possibilidades de danos diferentes, é evidente que a tutela jurisdicional
do estado deve partir de um pressuposto que abranja sua dinamicidade, multiplicidade
de formas e maleabilidade, ao mesmo tempo que seja capaz de enxergar que muitas vezes
a Internet é usada simplesmente como um meio de se chegar ao crime, não constituindo
um elemento central na relação do autor para com a vítima ou para com o dano.
Apesar disso, nota-se que o pretexto de proteção dos dados, da segurança ou da
propriedade dos usuários deve ser equilibrado perante os direitos e prerrogativas que o
próprio usuário tem e que estão previstas no Marco Civil da Internet, Lei 12.965, de tal
forma que o discurso da repressão não sirva para que as liberdades dos usuários sejam
suspensas. Conforme o artigo 2º da referida lei, o uso da Internet no Brasil tem como
fundamento o respeito à liberdade de expressão e
I - o reconhecimento da escala mundial da rede;
II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o
exercício da cidadania em meios digitais;
III - a pluralidade e a diversidade;
IV - a abertura e a colaboração;
V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e
VI - a finalidade social da rede.

Desta maneira, devido tanto a importância do Marco Civil da Internet como suas
prerrogativas anteriores às propostas legislativas que se seguem, prerrogativas estas que
são consoantes conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, torna-se
necessário fazer uma leitura atenta dos relatórios em questão não isoladamente, mas à
luz dessas questões que já foram discutidas e conquistadas acerca do uso da Internet no
Brasil e que se tornaram referência para o restante do mundo. A leitura que se faz de
ambos os relatórios da Comissão de Inquérito Parlamentar dos Cibercrimes, portanto,
deve ser pautada em relação a essas disposições. Conforme declaração do Comitê Gestor
da Internet no Brasil (2016), que foi a público
Expressar grande preocupação com as propostas de flexibilização e
modificação do regime jurídico adotado no Brasil com a Lei 12.965 em 23
de abril de 2014 (o Marco Civil da Internet), desconsiderando todo o
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processo de construção colaborativa que o caracterizou e referenciada
internacionalmente por manter a Internet livre, aberta e democrática.
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Consoante manifestação majoritária dos mais diversos setores, entre eles, o setor

condutas realizadas mediante uso de sistema eletrônico, digital ou
similares, que sejam praticadas contra sistemas informatizados e
similares. Seu projeto inicial, PL 84/199916, redigido sob forte influência
da Convenção de Budapeste, foi apelidado de ‘AI-5 digital’.
[...] Lei n. 12.737, de 30 de novembro de 2012, que “dispõe sobre a
tipificação criminal de delitos informáticos”, alterou o Código Penal,
incluindo os arts. 154-A e 154-B e dando nova redação aos arts. 266 e 298.
Essa norma, conhecida como Lei Carolina Dieckmann, foi aprovada em
contexto de invasã o da privacidade de conhecida atriz brasileira. O nú cleo
do tipo principal é ‘invadir’ dispositivo informático alheio, o que gerou
críticas pois a invasão pressuporia alguma ação agressiva, ao contrário de
somente ‘acessar’, por exemplo.
[...] Lei n. 12.894, de 17 de dezembro de 2013, que acrescenta inciso V ao
art. 1º da Lei n. 10.446, de 8 de maio de 2002, previu a atribuição da
polícia federal para apurar os crimes de falsificação, corrupção e
adulteração de medicamentos, assim como sua venda, inclusive pela
internet, quando houver repercussão interestadual ou internacional.

público, setor privado, comunidade técnica e acadêmica, terceiro setor, o Marco Civil da

Não obstante seja interessante, analisar a legislação vigente acerca do tema bem

Internet (MCI), instituído pela Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2015, é considerada uma

como pensar acerca do assunto sobre uma análise da evolução histórica das tipificações

das leis mais avançadas no tema, estabelecendo princípios, garantias (da liberdade de

dos cibercrimes, torna-se interessante, também, ter em mente quais são as propostas

expressão, privacidade, intimidade dos usuários e inviolabilidade das comunicações),

vigentes acerca do tema, bem como as discussões que estão sendo feitas acerca dessas

direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil.

novas proposições de alteração.

É com esta preocupação, finalmente, que pretendeu-se realizar o estudo que se
segue acerca dos mencionados relatórios.

3. A CPI dos cibercrimes e o discurso da vigilância cibernética no Brasil: Novas
perspectivas de tipificação

De uma forma geral, pode-se afirmar que a legislação brasileira, no que se refere
à previsão e à tipificação dos cibercrimes, é bastante avançada e abrangente.

No entanto, antes da promulgação do Marco Civil da Internet, conforme o

Nesse sentido, o primeiro Relatório Final lançado pela Comissão de Inquérito

Relatório Final da CPI dos Crimes Cibernéticos (BRASIL, 2016, p. 80-81), houve a edição

Parlamento dos Cibercrimes em 30 de março de 2016 tem 263 páginas e 8 esboços de

de diversas outras normas visando a reprimir os crimes cibernéticos. Os dispositivos

projetos de lei, alguns, inclusive, previndo alterações ao Marco Civil da Internet, Lei

normativos acerca do assunto, portanto, segundo a análise feita pelo relatório, são os

12.965 de 2014. O documento foi recebido com uma repercussão negativa pela mídia, pela

seguintes:

comunidade acadêmica e por diversas entidades civis, o que levou seus redatores a lançar
Lei n. 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, que dispusera sobre a proteção
da propriedade intelectual de programa de computador e sua
comercialização no país (contra a pirataria de softwares);
Lei n. 9.983, de 14 de julho de 2000, alterou o Código Penal,
acrescentando os arts. 313-A e 313-B, acerca de crimes previdenciários
cometidos por computador (inserção de dados falsos em sistema de
informações; modificação ou alteração não autorizada de sistema de
informações).
[...]Lei n. 11.829, de 25 de novembro de 2008, criminalizou condutas
relacionadas à pornografia envolvendo crianças e adolescentes, mediante
a utilização de recursos de alta tecnologia como meio propiciador da
conduta, incluindo os arts. 241-A e 241-B no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990.
O inciso III do § 3º do art. 20 da Lei n. 7.716, de 5 de janeiro de 1989 (Lei
Anti-Racismo) foi incluído pela Lei n. 12.288, de 20 de julho de 2010
(Estatuto da Igualdade Racial), facultando ao juiz interditar as respectivas
mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores.
[...] Lei n. 12.735, de 30 de novembro de 2012 (Lei Azeredo), alterou o
Código Penal, o Decreto-Lei n. 1.001, de 21 de outubro de 1969 – Código
Penal Militar, e a Lei n. 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para tipificar

uma segunda versão, foi disponibilizada em 11 de abril e sofreu algumas alterações. A
comissão realizou 29 audiências públicas com um total de 80 entidades convidadas até o
dia do primeiro Relatório Final, conforme o gráfico a seguir:
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comentados a seguir – para uma população de aproximadamente 200 milhões de pessoas
tendo em vista o argumento de atuação de uma quadrilha específica, em vez de se propor
a efetiva prevenção desse tipo de crime.
Já em relação ao ponto (ii), é notável que o tipo de crime mencionado faz uso da
Internet como um meio facilitador, mas que ocorre independente da rede, uma vez que
não é um crime próprio do ambiente virtual, embora ele o potencialize. Por conseguinte,
o ponto (iii) trata da questão dos danos e dos gastos que o país tem em relação aos crimes
cibernéticos. Entretanto, não parece razoável, tendo em vista o princípio da culpabilidade
do Direito Penal, que milhões de brasileiros sejam anda mais prejudicados pelos danos
que esse tipo de crime causa, ao terem suas liberdades individuais colocadas em cheque
perante as propostas que serão comentadas a seguir.
Não obstante o relatório, em ambas as duas versões, traga diversos projetos de

Figura 4 - Participação de setores na CPI de Crimes Cibernéticos – Fonte: CODING RIGHTS, 2016.

Nota-se, portanto, tendo em vista a quantidade de entes que foram consultados

leis, antentamo-nos apenas para as principais propostas, tendo em vista que o objetivo

perante a vigência da Comissão, que existiu uma prevalência clara do setor público e uma

deste trabalho é traçar uma visão geral e que abarque os principais pontos. Nesse sentido,

pouca participação da comunidade acadêmica, da comunidade técnica, que certamente

após realizada a análise do texto na íntegra, destacaram-se as seguintes propostas:

poderiam contribuir enormemente ao debate, e até mesmo uma consulta escassa perante

Equiparação de endereço TCP/IP a dado cadastral e proposta de identificador

entidades da sociedade civil, que é a maior usuária dos serviços de Internet e que,

único para cada usuário (i); Proposta de alteração do Marco Civil para responsabilização

conforme as propostas que serão comentadas a seguir, pode correr o risco de sofrer

subsidiária de serviços que não retirem conteúdo ofensivo contra honra em 48h (caso do

diversas sanções e relativização de direitos. O relatório em si, portanto, já apresenta os

WhatsApp e Facebook) (ii); Proposta de abrangência da competência da Polícia Federal

objetivos da comissão Comissão Parlamentar de Inquérito que, segundo o mesmo, foi

nos crimes cibernéticos (iii); Proposta que visa permitir que provedores bloqueiem

[...] destinada a investigar a prática de crimes cibernéticos e seus efeitos
deletérios perante a econômica e a sociedade neste país, tendo em vista:
(i) que a Polícia Federal realizou em 2014 a operação IB2K para
desarticular uma quadrilha suspeita de desviar pela Internet mais de R$
2 milhões de correntistas de vários bancos, quadrilha que usava parte do
dinheiro desviado para comprar armas e drogas; (ii) o último relatório da
Central de Denúncias de Crimes Cibernéticos que aponta um crescimento,
entre 2013 e 2014, de 192,93% nas denúncias envolvendo páginas na
Internet suspeitas de tráfico de pessoas; e (iii) os gastos de US$ 15,3
bilhões com crimes cibernéticos no Brasil em 2010. (BRASIL, 2016)

Muito embora a incidência dos crimes virtuais no Brasil seja constante e
preocupante, torna-se necessário prestar alguns esclarecimentos acerca dessas
declarações pela Comissão. Em relação ao ponto (i), é evidente que existem diversos tipos
de quadrilha atuando em nosso país e que muitas delas fazem uso da Internet como forma
de perpertuar seus crimes, sendo este ou não o meio principal utilizado por eles para
cometer seus ilícitos. Entretanto, não parece razoável a surpressão de direitos – que serão

serviços considerados ilegais através de ordem judicial (iv); Proposta de lei que permite
(incube) aos provedores a retirada de conteúdo ofensivo à honra dispensada a
necessidade de ordem judicial ou notificação da retirada desses materiais (v) (BRASIL,
2016);
Em relação à equiparação do endereço TCP/IP a dado cadastral, prevista na
forma de um novo projeto de lei, justifica-se a Comissão sob o argumento de que “se o
endereço IP fosse equiparado a dado cadastral, as autoridades de investigação poderiam
ter acesso imediato ao individuo pessoa física, na maioria dos casos.” (BRASIL, 2016, p.
205). Não obstante existam diversos métodos simples de se acessar a Internet de maneira
anônima como por exemplo através do uso de proxies, o que inviabilizaria o dado
cadastral na investigação de um crime, é preocupante que, ao mesmo tempo em que essa
equiparação de dado cadastral possa servir para a investigação de criminosos, ela possa
servir para interesses políticos ou pessoais no sentido de identificar determinadas
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pessoas que fazem uso da Internet para veicular informações e opiniões. Além disso, essa

Não obstante essas tenham sido as principais preocupações acerca do discurso

parece ser uma tendência pouco usada em outros países democráticos e que fere diversas

do referido relatório, o Comitê Gestor da Internet no Brasil emitiu uma nota abrangendo

prerrogativas de privacidade e neutralidade da rede, uma vez que, ao atrelar um dado

alguns desses principais pontos, demonstrando também seu concernimento acerca do

cadastral como o IP a uma pessoa física com os dispositivos que o mesmo relatório trás

tem ao expressar sua:

acerca dos crimes contra a honra (ii), pode ocorrer uma tentativa de silenciamento e
repressão perante inimizades políticas e econômicas.
Essas disposições previstas no item (ii) que são relativas à responsabilidade
subsidiária e retirada de conteúdo ofensivo contra à honra por provedores de serviço, ao
mesmo passo, parecem, também, antidemocráticas e impraticáveis perante a
complexidade da rede. Não obstante, é notável que esse dispositivo é provido de uma
conotação política perante as capacidades de dinamicidade e compartilhamento da rede.
As leis atuais já contêm disposições acerca dos crimes contra a honra, uma vez que,
[...] é extremamente perigoso ir por esse caminho já que as ferramentas,
tanto cibernéticas quanto jurídicas, para tratar desses problemas são
diferentes. Enquanto os cibercrimes de fato apenas ocorrem por causa da
existência da internet e de sistemas automatizados, os crimes de discurso
de ódio e outros tipos de crimes (como estelionato) apenas usam a
internet como plataforma, já são ilícitos tipificados em nossas leis.
(ARTIGO 19, 2016, p. 26)

Portanto, parece leviano acreditar que esse dispositivo vá servir para combater
os crimes contra a honra – isso quando ele não for utilizado para outros propósitos. Ainda
em relação aos crimes cometidos no ambiente virtual, tem-se uma proposta de denotação
para que a competência desse tipo de crime seja da Polícia Federal. Não obstante

[...] DISCORDÂNCIA com os esboços de projetos de lei constantes no
relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Crimes
Cibernéticos que buscam alterar a Lei 12.965/2014, além de outras,
mediante:
3.1) Proposta de alteração do artigo 21 do Marco Civil da Internet,
visando alargar o escopo do já previsto, incorporando a este a noção de
“crimes contra a honra de maneira acintosa”, conceito de difícil precisão
com margem a definição extremamente subjetiva nas hipóteses de
remoção de conteúdo mediante notificação privada e extrajudicial;
3.2) Proposta de alteração que objetiva obrigar provedores de aplicação
a adotar medidas para impedir disponibilização de “conteúdo idêntico ou
similar” ao previamente removido, igualmente com conceito de difícil
precisão e com margem a interpretações extremamente subjetivas,
quando não de prévia censura;
3.3) Proposta de alterações em leis para forçar o entendimento de que o
endereço Internet IP seja considerado como dado cadastral para
identificação pessoal, mesmo sabendo-se – tal como expressa toda a
comunidade técnica global da Internet – que o número IP não é um
número fixo que possa ser utilizado para identificação de um usuário
(como sucede com números permanentes de registro de um cidadão),
posto tratar apenas de um número de localização de uma máquina, na
maior parte das vezes dinamicamente atribuído a cada nova conexão;
3.4) Proposta de alteração do Marco Civil da Internet, objetivando incluir
exceção adicional à neutralidade de rede no Brasil, sem nenhuma
correlação aos critérios e requisitos técnicos, com o intuito de privar
acesso a sítios e aplicações de Internet por filtragem e bloqueio de
conteúdo, caracterizando igualmente censura a conteúdos disponíveis.

atualmente a Polícia Civil tenha delegacias especializadas no combate, repressão e

Nota-se, portanto, além da importância simbólica da censura pelo CGI, que o

investigação a esse tipo de crimes, além da questão do lugar de consumação do fato,

próprio comitê admite a incompatibilidade de algumas das disposições comentadas com

parece desnecessária a intervenção da Polícia Federal em todo e qualquer crime virtual,

os dispositivos do Marco Civil da Internet e a irrazoabilidade das propostas de alterações

tornando essa alteração curiosa e injustificável, pelo menos para os parâmetros atuais.

desta mesma lei. Entretanto, dentre outras alterações disposições de projetos e propostas

No entanto, outras propostas (iv) e (v) são direcionadas diretamente aos
provedores de serviço – aqueles que disponibilizam a conexão para com a Internet ao

de alteração na lei, preferiu-se ater às expostas acima frente à urgência, atualidade e
complexidade do tema.

usuário. Nesse sentido, pretende a Comissão instaurar uma proposta que preveja a

No entanto, faz-se necessário, ainda, comentar acerca da reação da sociedade civil

capacidade de que eles possam bloquear serviços ilegais sem necessidade de ordem

acerca do tema, tanto na academia quanto nos blogs, sites de notícias e redes sociais, mas

judicial, o que gera uma discricionariedade por parte do provedor e uma atribuição

principalmente através dos relatórios de entidades que se posicionaram contra essas

gigantesca de vigilância e combate aos crimes – competência essa que não é sua e que

propostas expostas, além da exposição do CGI.

dificilmente seria bem amplicada, além de trazer um custo elevadíssimo que certamente
seria repassada aos usuários.

Dentre os documentos mais interessantes acerca do assunto, destacam-se os
relatórios da Artigo 17 acerca do discurso da cibervigilância e principalmente do relatório
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do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio acerca do relatório final da CPI em si. Nesse

propostas relacionam-se, por outro lado, contra as perspectivas e garantias de

sentido, muito embora diversas outras entidades tenham se posicionado contra as

neutralidade da rede, acesso à informação e prerrogativas de e-democracia que podem

disposições ou até mesmo pedindo a supressão integral da proposta encaminhada pela

ser ofendidas quando da imposição de dispositivos de controle e censura no meio digital

Comissão, nota-se uma tendência política de controle aliada a essa necessidade de

que serviriam para evitar ou combater esse tipo de crime, evidenciando esse caráter

atualização na tipificação.

paradoxal.

Conforme o relatório do ITS Rio (2016, p. 20)
nota-se que a proposta formulada pela CPI dos Cibercrimes de bloqueio
de sites e aplicações diretamente na camada da infraestrutura da rede só
encontra respaldo tipicamente, de fato, em países autoritários como
Coreia do Norte, China, Arábia Saudita e outros. Em nossa análise, tal
proposição legislação só pode ser classificada de uma única maneira:
como um mecanismo de censura e controle da internet brasileira.

Desta maneira, destaca-se, ainda, a necessidade de que nosso país encontre um
equilíbrio entre a prevalência do processo penal com as prerrogativas básicas de direitos
fundamentais, que certamente serão violados caso esses projetos tornem-se leis ipsis

litteris. Nessa perspectiva, o combate ao crime não pode ser utilizado como pretexto para
a relativização de direitos civis. Sob a perspectiva de Slavoj Zizek (2014, p. 45-46),
devemos nos atentar à “política que renuncia à própria dimensão constitutiva do político,
uma vez que releva do medo enquanto seu supremo princípio mobilizador: medo de
imigrantes, medo da criminalidade [...]”. Cabe, finalmente, uma relativização acerca desse
discurso norteado pelo medo da criminalidade que poderia ser, na verdade, um discurso
construtivo de maneiras de se evitar ou combater esse tipo de crime.

Ademais, ao mesmo tempo que a Internet permite a possibilidade de crimes no
ambiente virtual e a existência de quadrilhas organizadas que atuam no ambiente virtual,
ela também permite a circulação de ideias, de produtos e de serviços, evidenciando seu
caráter globalizado. Nesse sentido, parece retrógrado tentar afetar esses usos da rede por
causa do crime.
Portanto, tendo em vista essas novas propostas e o perigo que esses argumentos
representam, justifica-se a leitura crítica que se faz dos dispositivos dos projetos de lei
aqui referenciados. Não obstante, destaca-se a necessidade de mais estudos acerca do
tema que é bastante atual e que ainda não foi, no presente momento, efetivamente
decidido quanto ao debate legislativo. Apesar disso, nota-se que precisa haver um debate
maior acerca do tema, tanto em virtude da obscuridade do processo legislativo em
questão, que contou com pouca participação popular, técnica e acadêmica de outros
setores da sociedade que não o próprio setor público, como também das próprias
alternativas penais que podemos encontrar no Brasil para o efetivo combate ou repressão
aos cibercrimes.

4. Considerações finais

A leitura que se faz, portanto, é que o Poder Legislativo certamente deve procurar
se preparar e atentar aos novos tempos e mudanças que são advindas da globalização e

Tendo em vista as novas propostas de lei acerca dos cibercrimes, nota-se, que em

das evoluções tecnológicas. No entanto, observa-se que esse discurso pode representar

relação a determinadas pautas, existe a necessidade de uma tipificação atualizada que

uma afronta aos poderes de liberdade de expressão e acesso à informação, uma vez que

abranja os crimes cibernéticos e que preveja o seu escopo e caráter peculiar de capacidade

dispositivos semelhantes foram implantados ou propostos em países como o Paquistão,

de inovação e mudança ao longo do tempo. Entretanto, tanto essa justificação quanto a

Nigéria, México, Kuwait, Quênia, Filipinas, Peru, Emirados Árabes e Qatar, que tiveram

justificativa de que a incidência dos cibercrimes no Brasil está aumentando e atigindo

propostas similares recentemente. (FISHMAN, 2016)

proporções gigantescas não podem servir para a supressão dos direitos e garantias

Esta parece, portanto, de acordo com essa leitura crítica, uma tendência em

fundamentais previstas na Constituição Federal ou nos princípios de utilização da

países em desenvolvimento e com tradição recente ou com pouca tradição em relação aos

Internet no Brasil previstas no Marco Civil da Internet.

modelos democráticos modernos, de modo que parece que existe uma tendência em

Não obstante, enquanto as propostas legislativas aqui comentadas tem essa
pretensão de combater o crime e realizar a tutela do bem jurídico, essas mesmas

tentar se utilizar da Internet para promover a censura e o sufocamento da democracia.
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Não pode existir, portanto, o pretexto do cibercrime como uma justificativa para
a criação de leis que impõem controles sobre a utilização das tecnologisa e as atividades
realizadas na rede, uma vez que essa proteção seria totalmente hipócrita e paradoxal, pois
ela pretende controlar tanto o acesso à rede que pode acabar transformando e sufocando
completamente os principais aspectos da Internet: a democracia, a pluralidade de
pensamentos e o acesso à informação. Finalmente, para combater essa criminalidade,
pode-se tentar contar com a colaboração de outros dispositivos jurídicos nacionais e
também com a cooperação de outros países, como leis internacionais, a mobilização de
organismos públicos e privados e a integração de novas competências e ferramentas
técnicas no auxilio da estrutura de combate ao crime.
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A TEORIA DAS RELAÇÕES SOCIAIS E SUAS POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES

Abstract: The law, as an area of knowledge, has suffered harsh criticism, internal and

PARA A PESQUISA EM DIREITO NO BRASIL

externally. Accused of isolate itself from other areas of the humanities and social sciences
and thus to produce a shattered and limited knowledge without understanding the reality

THE THEORY OF SOCIAL RELATIONS AND POSSIBLE CONTRIBUTIONS
TO RESEARCH IN LAW IN BRAZIL

in which it operates, the law is viewed with fear and suspicion by researchers from other
areas. In this sense, we question: how law could exercise a dialogue with society and
overcome the criticisms of how does it produce knowledge? Thus, this paper seeks to
highlight the theory of social representations, as a way to connect Law and Society. From

Amanda Muniz Oliveira*
Rodolpho Alexandre Santos Melo Bastos**
Palavras-chave: Representações sociais; epistemologia jurídica; pesquisa em direito.
Resumo: O Direito, como área de conhecimento, tem sofrido duras críticas interna e
externamente. Acusado de isolar-se das demais áreas das ciências humanas e sociais e,

the monographic and documentary method, we present the criticisms made to the
research conducted in the law and how the theory of social representations could help
overcome such criticism.

1. Introdução

portanto, de produzir um conhecimento esfacelado e limitado sem compreender a
realidade na qual se insere, o Direito é visto com receio e desconfiança por pesquisadores
de outras áreas. Neste sentido, questiona-se: de que forma o direito poderia exercitar um

O Direito tem recebido diversas críticas ao longo do tempo. Seus operadores
reconhecem-no como uma ferramenta morosa e incapaz de abarcar toda a complexidade

diálogo com a sociedade e superar as críticas relativas a forma como produz

da vida social, enquanto os que dele necessitam vislumbram-no como uma instituição

conhecimento? Desta maneira, o presente trabalho procura apontar a teoria das

lenta, onerosa ou mesmo injusta.

representações sociais, como uma forma de conectar Direito e Sociedade. A partir do
método monográfico e documental, apresentaremos às críticas realizadas às pesquisas
realizadas no Direito e de que forma a teoria das representações sociais poderia auxiliar
a superar tais críticas.

Keywords: Social representations; legal epistemology; research in law.

No campo acadêmico, essas percepções negativas permanecem: tornou-se senso
comum afirmar que o ensino jurídico encontra-se em crise, não sendo raro a proposta de
diferentes soluções para salvá-lo. Quando nos voltamos para a questão da produção
acadêmica (monografias, artigos, dissertações e teses) as impressões continuam
presentes, especialmente quando nos deparamos com a questão da interdisciplinaridade:
o jurista até procura extrapolar uma visão meramente normativa de determinado
acontecimento, mas por uma série de fatores acaba absorvendo apenas visões jurídicas
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sobre fenômenos sociais. O fato de ser um dos cursos mais antigos do Brasil e, portanto,
estar diretamente relacionado ao poder político e o distanciamento que mantem com
outras áreas das ciências humanas são apontados por Marcos Nobre (2005) como os
principais fatores para os atrasos na pesquisa e no ensino jurídico brasileiro.
No presente trabalho, ousamos ainda pensar um outro fator: o distanciamento
entre Direito e Sociedade. Ao acreditar que o elemento jurídico basta para uma boa
produção acadêmica e uma boa prática profissional, o jurista tende a isolar-se do mundo
real e trancar-se nas torres de marfim do mundo legal. Passa-se a acreditar no dogma de
que o que não está nos autos [ou nos códigos] não está no mundo, e graças a esse
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Para Unger (2006, p. 114)1, os problemas relativos à pesquisa em Direito no país

distanciamento a percepção de que o Direito é também um fenômeno social, o que
necessariamente faz com que partilhe de uma realidade complexa e multifacetada, o
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estão intimamente ligados ao ensino jurídico brasileiro:

como ponto de partida a necessidade de vislumbrar maneiras de superar o afastamento

O problema do ensino de direito no Brasil é um caso extremo. Como está,
não presta. Não presta nem para ensinar os estudantes a exercer o direito,
em qualquer de suas vertentes profissionais, nem para formar pessoas
que possam melhorar o nível da discussão dos nossos problemas, das
nossas instituições e das nossas políticas públicas. Representa um
desperdício, maciço e duradouro, de muitos dos nossos melhores
talentos. E frustra os que, como alunos ou professores, participem nele:
quanto mais sérios, mais frustrados.

entre direito e ciências humanas, legalidade e sociedade, para que sejamos capaz de

Ocorre que o ensino jurídico brasileiro se localiza entre dois tipos de formalismo,

desenvolver um direito verdadeiramente integrado e ciente das complexas relações

chamados por Unger (2006, p. 115) de antigo e novo formalismos. O primeiro, seria

firmadas, traçamos como objetivo principal deste artigo a demonstração de como a

aquele dedicado à repetição de normas dogmáticas (as várias formas de se interpretar

interação teórico-metodológica com uma categoria de análise multidisciplinar, ou seja a

uma lei, as escolas de pensamento sobre um instituto jurídico, etc). O segundo, seria a

teoria das representações sociais, poderia contribuir para a pesquisa jurídica. Adiantamos

adição de valores na atividade interpretativa, de forma a observar os interesses gerais em

que desde já compreendemos que a melhoria da prática e do ensino do Direito também

sobreposição aos específicos; todavia, este modelo não se preocupa em questionar as

são questões importantes que precisam ser enfrentadas, mas as deixaremos

instituições em si, ou apontar as contradições nas soluções existentes. Assim, Unger

especificamente para outros momentos – mesmo porque, conforme será demonstrado,

(2006, p. 115) afirma:

jurista diminui a importância do diálogo com as outras ciências humanas e com os
jurisdicionados, habitantes de uma sociedade diversa.
Neste sentido, indaga-se: de que forma o direito poderia exercitar um diálogo com
a sociedade e superar as críticas relativas a forma como produz conhecimento? Tendo

ensino e prática também podem auferir benefícios com o uso desta teoria.

um segundo momento, explicaremos a teoria das representações sociais e a forma como

O ensino jurídico que se desenvolve sob estas influências continua
distante tanto de um pensamento verdadeiramente teórico quanto de
uma utilidade profissional imediata. Sem servir nem à teoria nem à
prática, resvala na tentativa de casar um amontoado de regras - o
conteúdo do direito positivo - com um sistema fossilizado de conceitos
doutrinários.

quem sido utilizada por outras áreas e, por fim, demonstraremos seus usos e

Conforme Unger (2006, p. 115), o jurista brasileiro perdeu espaço para

aplicabilidades para o Direito, no intuito de superar as críticas realizadas às pesquisas

profissionais como economistas, tornando-se um “escriba passivo e obediente”, um

jurídicas.

técnico que não reflete sobre a sua atividade. Tal fato é de suma importância porque para

Utilizando o método monográfico documental, inicialmente apresentaremos as
críticas realizadas por Roberto Unger e Marcos Nobre à pesquisa em direito no Brasil; em

Unger (2006, p. 116) o Brasil precisa do jurista para “identificar e combater as formas

2. Problemas da pesquisa em Direito no Brasil

mais ou menos veladas de opressão e exclusão na sociedade brasileira”, uma vez que isso
“ exige uma cultura jurídica capaz de ir ao encontro da realidade social, de imaginá-la e

No ano de 2002, a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo,
sediou um importante evento, cujo objetivo principal era pensar e debater sobre a

reconstrui-la como direito”. Unger (2006, p. 118) também aponta que o pensamento (e
não o tecnicismo) jurídico é necessário porque
para abrir seu caminho nacional, o Brasil precisa poder repensar e refazer
suas instituições. A vocação do pensamento jurídico numa democracia,
para além das fronteiras da praxe do advogado, é transformar-se numa
prática de imaginação institucional, no terra-a-terra dos problemas
imediatos e das possibilidades próximas.

pesquisa em Direito no Brasil. O encontro foi publicado em livro intitulado O que é

pesquisa em direito? e assim suas críticas e ideias tornaram-se mais acessíveis.
Interessante destacar que o prefácio desta obra indica um ensaio, escrito pelo Professor
da Universidade de Harvard, Roberto Mangabeira Unger, intitulado Uma Nova Faculdade

de Direito no Brasil.

O texto fora inicialmente publicado no site da Universidade de Harvard, conforme indicado no livro O que
é pesquisa em Direito, em 2002. Posteriormente, ele foi publicado no Brasil, em 2006, na Revista de Direito
Administrativo.

1
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Todavia, para repensar e refazer suas instituições, é preciso antes nos focar no

Nobre (2005) acredita que a situação se modifica em meados dos anos 90, época

ensino – como os futuros juristas estão aprendendo o Direito – e na pesquisa – se e como

em que as Ciências Humanas já estavam consolidadas. Por ocasião da promulgação da

os juristas estão refletindo e debatendo sobre as bases de conhecimento deste Direito. Os

Constituição de 88, pesquisadores de diferentes áreas passam, então, a demonstrar

problemas relativos ao ensino do Direito tem sido abordados por autores diversos e não

interesse em questões jurídicas. Tal situação, porém, não foi capaz de extinguir a distância

será tratado em minúcias neste trabalho; mas as questões relativas a produção de

entre Direito e Ciências Humanas, pois para Nobre (2005, p. 25-26):
Quando os teóricos do Direito são chamados para um consórcio
interdisciplinar, eles vêm mais como consultores, para dizer qual o ponto
de vista do Direito, que propriamente visando construir um diálogo, como
ocorreu com outras disciplinas das Ciências Humanas. Existem
especialidades, a perspectiva antropológica é diferente da sociológica, e
ainda criou-se um clima de debate interdisciplinar que não conseguimos
reproduzir no Direito. Penso que no caso dos teóricos do Direito,
mantém-se a perspectiva da Sociologia, da Antropologia, da História e da
Economia como merecedoras de importância apenas quando tangem a
reflexão propriamente jurídica.

conhecimento no Direito quase não tem sido pensadas ou debatidas, embora seja uma
questão central. Afinal, como repensar o papel do Direito sem compreender seus
mecanismos de atuação?
Neste sentido, é preciso destacar os principais problemas da pesquisa em Direito
no país, tema amplamente abordado na palestra de Marcos Nobre, no evento realizado
pela FGV em 2002 e lançado em livro no ano de 2005.
Nobre (2005) começa indagando as razões pelas quais a pesquisa em Direito não
acompanhou o crescimento qualitativo da pesquisa em Ciências Humanas no Brasil. Sua
hipótese é a de o Direito continua atrasado em razão de um isolamento, no sentido de que
não dialoga com as demais áreas e também porque no Direito, funções profissionais se
confundem com atuação acadêmica.
Sobre o isolamento, Nobre (2005) aponta dois elementos principais que
contribuíram para sua ocorrência: 1) O princípio de antiguidade e 2) Conexão entre
Direito e poder político. Nas palavras de Nobre (2005, p. 25) “o Direito é mais antigo que
as outras disciplinas, não só no Brasil, e este princípio de antiguidade fez com que
estivesse diretamente ligado ao poder político, no século XIX, podendo se arrogar a
condição de ‘disciplina-rainha’ das Ciências Humanas”.
Por essas razões, o Direito teria se isolado das Ciências Humanas, de forma que
diálogos e trocas de saberes entre os dois tornaram-se inexistentes. Se para compreender
um objeto em sua complexidade é preciso observá-lo a partir de variados ângulos, o
Direito muito perde com esse distanciamento, pois permanece em sua perspectiva
jurídica e normativista, não extrapolando os limites das normas. Conforme Nobre (2005,
p. 26):
Vimos, durante décadas, os projetos interdisciplinares das Ciências
Humanas não contando com teóricos do Direito em seus quadros. Do
outro lado, o Direito só considerava as Ciências Humanas na medida em
que traziam algum elemento para a reflexão propriamente jurídica. Não
havia um diálogo efetivo. Os dois lados perderam com esse isolamento,
mas, realizando um balanço, parece que o Direito perdeu mais em termos
de avanço e pesquisa.

Conforme será demonstrado, uma forma de romper com essa segregação, seria a
utilização de aportes teóricos e metodológicos capazes de integrar diferentes áreas e
pontos de vista, como é o caso da teoria das representações sociais. Um ponto específico
desta teoria, é a de que ela também possibilita um diálogo entre o Direito e a Sociedade,
pois permite compreender de que forma o mundo jurídico está sendo visto por cidadãos
comuns: quais suas preocupações, seus anseios e suas crenças sobre o sistema judicial.
Voltando aos problemas da pesquisa em Direito, Nobre (2005) salienta a
confusão entre prática profissional e atuação acadêmica como um dos pontos mais
problemáticos a serem enfrentados pela pesquisa jurídica no Brasil. Na prática
profissional, o jurista precisa, necessariamente, defender um ponto de vista com os
melhores argumentos possíveis; os advogados precisam demonstrar que seu cliente
possui razão, o juiz precisa fundamentar sua decisão e os promotores necessitam
demonstrar que o réu se enquadra em um tipo penal. Portanto, é comum agarrar-se a
determinados núcleos argumentativos e procurar todas as estratégias possíveis para
blindá-lo e defende-lo contra os argumentos contrários. Nunca um profissional do Direito,
em sua atuação prática, fornecerá as críticas ao ponto de vista defendido, pois seu sucesso
depende da argumentação e do convencimento. Apenas aspectos positivos de
determinada teoria ou apenas a interpretação mais próxima do que se defende serão
apresentadas; qualquer teoria ou interpretação que negue ou diminua a certeza de suas
falas e que não possa ser combatida argumentativamente, será ocultada e ignorada.
Para Nobre (2005, p. 30-31), o mesmo acontece quando o jurista se lança ao
mundo acadêmico:
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O padrão de que o que é pesquisa em Direito no Brasil passou a ser o
parecer, [é] que se tornou o modelo de pesquisa. Dizer que o parecer
desempenha o papel de modelo e que decisivo na produção desse
amálgama de prática, teoria e ensino jurídicos, significa dizer que o
parecer não é tomado aqui como uma peça jurídica entre outras, mas
como um formato padronizado de argumentação, que hoje passa por um
quase sinônimo de produção acadêmica na área de Direito – que penso
estar na base da maioria dos trabalhos universitários, atualmente.

Surpresas porque é raro que o jurista, habituado a seu mundo de leis, códigos e

Além disso, negar as fontes, teorias e aportes contrários à hipótese inicial

Para se compreender, porém, os benefícios que a teoria das representações

levantada em uma pesquisa, corroboram para que os juristas sempre tenham uma

sociais pode trazer ao Direito, é necessário compreender do que se trata tal teoria. No

hipótese correta, pois a resposta desejada já é estabelecida. Tendo como o cerne da

próximo tópico, portanto, faremos algumas considerações sobre as representações

pesquisa acadêmica a produção, confirmação ou refutação de uma determinada hipótese,

sociais.

jurisprudência, se preocupe com o que a sociedade jurisdicionada pensa sobre sua
atividade; mudanças, porque dependendo da ideia de sistema jurídico que determinada
comunidade possui, pode ser interessante que os juristas modifiquem atitudes e
comportamentos, visando assim, uma melhor prestação jurisdicional.

buscar apenas arcabouços que a validem dificilmente conduzirão a uma pesquisa
acadêmica em si. De acordo com Nobre (2005, p. 31-32):
No caso paradigmático modelar do parecer, a resposta já está dada de
antemão. É um tipo de investigação científica que já possui uma resposta
antes de se perguntar ao material. Este é o problema. Eu não conseguirei
avançar na pesquisa em Direito enquanto já souber a resposta antes de
fazer a pergunta ao material, já que, quando tenho a resposta, eu só
seleciono do material o que importa para defender o que eu já sei. Sem
romper essa lógica, não teremos pesquisa em Direito no Brasil.

Acrescentaríamos aos problemas já levantados, o distanciamento entre a
atividade jurídica e os anseios e angústias populares. O jurista dificilmente coloca-se em
contato com a prática social, na qual estão as verdadeiras demandas individuais. Partindo
desses problemas, pensou-se em uma forma de possibilitar ao pesquisador do Direito um
afastamento dessas aporias. Assim, no que se refere ao campo de pesquisas
interdisciplinares, entendemos que a melhor maneira de superar o distanciamento entre
Direito e Ciências Humanas, seria comungar de uma mesma abordagem teórica e
metodológica, no sentido de dialogar com outras áreas. Partindo de métodos e teorias que
abordam e dependem de perspectivas diversas, nos lançaríamos em campo desconhecido,
de forma a abandonar certezas e, portanto, respostas a priori.
Tendo em mente a possibilidade de se conectar ainda Direito e Sociedade, um dos
possíveis caminhos pareceu-nos possível tendo como ponto de partida a aplicação da
teoria das representações sociais aplicada ao Direito. Além de responder, no campo de
pesquisa interdisciplinar, aos dilemas de como dialogar com outras áreas e ainda de como
evitar o modelo do parecer, a teoria das representações sociais permite que o jurista
contemple a ideia de Direito formada fora das academias e dos tribunais, de maneira a
construir um diálogo entre direito e sociedade, capaz de provocar surpresas e mudanças.

3. Interfaces entre Direito e representações
Um dos caminhos que pretendemos sugerir ao Direito, para poder repensar o
ensino (e também a pesquisa) jurídica é o uso do conceito (ou categoria de análise, como
em outras áreas) das representações sociais, amplamente utilizado por outros campos de
conhecimento. Dominique Vieira Coelho Santos (2011) afirma que o campo das
representações vem sendo discutido há décadas, utilizado em pesquisas de diversas áreas
do conhecimento, como Antropologia, Sociologia e História, tendo se desenvolvido,
inicialmente no campo da Psicologia Social.
Com isso, objetivamos propor uma alternativa a ciências jurídica para que possa
refletir sobre seu objeto de análise e função social, visando aproximar a profissão e a
pesquisa do jurista à realidade. Nesse sentido, o uso das representações sociais se
apresenta como um instrumento teórico metodológico promissor para compreender o
Direito como uma construção social, inserida num movimento mais amplo e que envolve
relações de poder e toda a sociedade.
Em suma, as representações são as produções dos saberes sociais, implicam a
construção e transformação do conhecimento articulado com a ação e o pensamento
conectado com a dinâmica social. É a forma de interpretar a realidade social, a
manifestação da atividade mental desenvolvida pelos indivíduos e seus grupos, uma vez
que fornece sentido à realidade cotidiana, fixando valores, normas, condutas, hábitos, etc.
Para Denise Jodelet (2002), as representações sociais circulam nos discursos, palavras,
mensagens e imagens midiáticas e são cristalizadas nas condutas sociais.
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De acordo com Roger Chartier (1990), as representações sociais (que não são

pensamento em comum. O resultado disso é a forma como o direito vai ser retratado e

universais, apesar da pretensão de serem), entendidas como classificações e divisões,

divulgado por determinados grupos de pessoas na realidade social. Aqui podemos

organizam as formas como o mundo social é apreendido, como categorias de percepção

pontuar como o advogado, uma das figuras mais fortemente ligadas ao direito, seja

do real; são variáveis que se comportam de acordo com os arranjos dos grupos ou classes

mostrado na literatura, cinema e na música que, não poucas vezes, é exibido como uma

sociais. Neste sentido, o Direito é uma das formas como o mundo social é percebido, sendo

figura corrupta, gananciosa e manipuladora, que usa de sua retórica (quase sofística) para

uma categoria da realidade cotidiana, representando assim os interesses de um

convencer determinados pontos de vistas claramente duvidosos como no seriado

determinado grupo social.

americano How to get away with murder (Como se livrar de um assassinato, em tradução

Segundo Jodelet (2002), não somos equipados apenas com automatismos para

livre), ou no filme Law Abiding Citizen (Lançado no Brasil com o título Código de Conduta).

lidar com as coisas, pessoas, eventos ou ideias, ou estamos isolados num vazio social.

Segundo Jodelet (2002, p.20), são essas representações que “formam um sistema

Compartilhamos o mundo com os outros e neles nos apoiamos, às vezes convergindo

e dão lugar a ‘teorias’ espontâneas, versões da realidade que encarnam as imagens ou

outras vezes divergindo, seja para compreender, gerenciar ou afrontar. Por isso as

condensam as palavras, ambas carregadas de significações — e veremos que se trata de

representações sociais são tão importantes na vida cotidiana. Elas nos auxiliam a

estados que o estudo científico das representações sociais apreende”. Desse modo, ainda

interpretar uma guisa de diferentes aspectos de nossa realidade cotidiana.

percebemos que as representações sociais são dinâmicas, flexíveis e permeáveis. São

Dessa forma o Direito não está preso num automatismo, ou se move sozinho num

fenômenos complexos, ativos e interagem continuamente na vida social. As

vazio social, pois atua paralelamente com outras disciplinas. Ele, enquanto campo do

representações sociais são interpretações que orientam nossa relação com o mundo e

conhecimento, faz parte de um conjunto de saberes que organizam e moldam a sociedade,

organizam nossas condutas e comunicações sociais.

sendo uma das maneiras de atribuir sentido a realidade, por meio dos seus valores,

Importante destacar ainda que, segundo Jodelet (2002), para se ter uma noção

normas, leis, etc. que circulam na sociedade através dos discursos, imagens e meios de

dessas representações, é preciso levar em consideração o pensamento do senso comum,

comunicações audiovisuais, dentre outros. De acordo com Jodelet (2002, p. 20), “As

da vida das pessoas cotidianamente e dos grupos sociais aos quais pertencem. Para isso,

instâncias e ligações institucionais, as redes de comunicação mediáticas ou informais

torna-se necessário buscar compreender como os indivíduos, em seus respectivos grupos

intervêm em sua elaboração, abrindo a via dos processos de influência, às vezes de

sociais representam o mundo em que vivem, seja construindo, interpretando-o ou

manipulação social — e veremos que se trata aí de atores determinantes na construção

configurando-o. As representações sintetizam as referências que os grupos fazem daquilo

representativa”.

que conseguem apreender de suas experiências sociais, inseridos no tempo e espaço. Mas

De acordo com Sandra Jovchelovitch (1998) as representações são expressões de

como essas representações podem ajudar o Direito a preencher as suas lacunas

identidades, afetos, interesses, projetos, etc., referente à complexidade das relações da

acadêmico-científicas? Quais as contribuições de fato das representações sociais para

vida social. A conexão com os modos de vida permite entender a identidade possível que

uma interface epistemológica com o Direito?

um conjunto de saberes assume num determinado tempo histórico. São elas que
expressam os processos nos quais uma comunidade produz o sistema de saberes que lhe

4. Representações sobre o Direito

confere uma identidade social, uma forma de enfrentar o cotidiano e de se relacionar com
os objetos que o rodeiam.

Partindo de um imaginário midiático novelístico no Brasil, não é difícil perceber

Pensando desse modo, o Direito circula pela sociedade e tem acesso as pessoas,

a figura do jurista (advogado, promotor, juiz, etc) como um personagem com atitudes

que o veem, tocam, sentem e experimentam-no de alguma forma, causando impressões

duvidosas, exibido como imoral, sem escrúpulos e por essas razões, passam a imagem

que são significadas de diferentes maneiras, mas que mantém em sua essência um

negativa.
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Temos como exemplos a novela Belíssima, veiculada entre os anos de 2005 e
2006, na qual em determinado momento uma das protagonistas, Bia Falcão (personagem
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o que resulta em conflitos tão importantes quanto às lutas econômicas; assim, as questões
de dominação e poder são presenças constantes.

da atriz Fernanda Montenegro), contrata um advogado para conseguir provas ilegítimas

Dessa forma, o discurso e a prática do personagem que representa o advogado

e obter uma condenação judicial forjada de uma rival; em 2009, na novela Caminho das

nessas novelas, parecem se referir aos interesses de um determinado grupo, classe,

Índias, os personagens Norminha (atriz Dira Paes) e Abel (Anderson Muller) procuram

mentalidade. Esses personagens, com toda sua carga simbólica e de significados, não estão

resolver certas desavenças em um juizado especial, no qual o juiz conduz a audiência com

deslocados no tempo e no espaço. Partilham de um senso comum, o que provocará

impaciência, desejando logo termina-la independentemente de quem tenha razão; e mais

identificação com o telespectador que parece, de certa forma, estar acostumando a essas

recentemente, em 2015, a novela A Regra do Jogo trouxe como protagonista o personagem

representações. Assim, esses personagens são associados a uma determinada visão

Romero (ator Alexandre Nero), um advogado aparentemente engajado na proteção dos

comum da cultura jurídica, que embora não seja a única visão possível2, nos parece ser a

direitos humanos de ex-presidiários, mas que na verdade possui envolvimento com uma

mais recorrente.

facção criminosa. As novelas, nesse sentido, são entendidas como uma representação

Essas produções fazem parte do conjunto de representações que organizam a

social, isto é, uma produção social que traz as marcas de seu contexto espaço-temporal,

sociedade, pois neles estão determinadas as condutas e comportamentos que servem de

com suas ideias sobre o mundo e as pessoas, com uma série de informações visuais,

modelos a serem (ou não) seguidos. Aquilo que é bom ou mau, traidor ou fiel, Mãe ou

simbólicas e imagéticas, além do discurso que os roteiros apresentam.

Prostituta, entre outros. As representações sociais estão envolvidas em processos

Ciro Flamarion Cardoso (2000) informa que as representações sociais vêm, entre

múltiplos como a difusão e assimilação dos conhecimentos, no desenvolvimento

outras coisas, facilitar a comunicação, o que garante um “capital cognitivo comum” entre

individual e coletivo, na definição das identidades pessoais e sociais, na expressão e

os membros de determinado grupo. Nota-se que as imagens mediáticas e aqui podemos

transformação dos grupos sociais. Como fenômeno cognitivo, a comunicação social é a

destacar a literatura, a música, as novelas, as séries, aos filmes e porque não, as redes

grande transmissora para o sentimento de pertencimento social dos indivíduos das

sociais do cyber espaço, são uma das formas como as representações sociais circulam na

"implicações afetivas e normativas, as interiorizações das experiências, das práticas, dos

realidade cotidiana, bem como nos discursos e são carregadas pelas palavras e

modelos de conduta e pensamento, socialmente inculcados" (JODELET, 2002, p.20).

cristalizadas nas condutas e agenciamentos materiais ou espaciais.

Para a autora, as representações sociais são produto e processo de uma atividade

Por sua vez, não só as novelas podem ser compreendidas como representações,

de apropriação da realidade externa ao pensamento, e da elaboração psicológica e social

mas também os seus personagens e, através deles, representam uma ideia ou imaginário

da realidade. A representação social mantém com seu objeto uma relação de simbolização

sobre algo ou alguém, sendo resultado de diversas significações que exprimem aqueles

e interpretação, que lhe confere significações, o que faz da representação uma construção

que o forjam e a sociedade em que está inserido, dando ao personagem (jurista) uma

e expressão do sujeito. Assim, a particularidade dos estudos de representações é a de

definição específica.

integrar o pertencimento e a participação sociais e culturais do sujeito (JODELET, 2002).
Essas definições partilhadas pelos membros de um mesmo grupo
constroem, para esse grupo, uma visão consensual da realidade. Esta
visão, que pode entrar em conflito com a de outros grupos, é um guia para
as ações e trocas cotidianas — e veremos que se trata das funções e da
dinâmica social das representações (JODELET, 2002, p.20).

As representações, que são sempre de alguém, têm uma função
expressiva. Seu estudo permite acessar os significados que os sujeitos,
individuais ou coletivos, atribuem a um objeto localizado no seu meio
social ou material, e examinar como os significados são articulados à sua

Chartier (1990) informa que as representações não são discursos neutros, na
medida em que produzem estratégias e práticas que tendem a impor uma autoridade,
deficiência ou que legitime escolhas. Impõe-se (ou pelo menos tenta-se impor) ao outro
ou ao mesmo grupo, através das lutas de representações, sua concepção de mundo social,

É verdade que por vezes alguns advogados idealistas aparecem nas produções culturais midiáticas, como
por exemplo na série Daredevil (O Demolidor), produzida pela Netflix, e o advogado Vinícius (ator Thiago
Fragoso) na novela Babilônia. Todavia, tais personagens aparecem mais como oposição a um judiciário
completamente corrupto e podre, evidenciando assim as características negativas do Direito, do que
propriamente representando o Direito como um elemento de justiça verdadeira.
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sensibilidade, seus interesses, seus desejos, suas emoções e ao
funcionamento cognitivo (JODELET, 2009, p.697).

Ao perceber o Jurista, de uma maneira geral, como figura “demonizada”, podemos
nos perguntar: Qual o contexto histórico e geográfico no qual esta mídia se insere? O que
permite essa determinada representação? Mas porque o jurista é geralmente pensado e
apresentado em produções culturais de forma tão negativa? Será que essa visão que a
sociedade, ou ao menos parte dela, tem do jurista faz sentido? É dessa forma que o jurista
está idealizado na mentalidade da sociedade e na mente das pessoas? E o que o Direito
está fazendo a respeito dessa imagem? Existe uma tentativa por parte do Direito para
mudar essa visão? Ou o fato dessa imagem negativa do jurista se perpetuar pelas
representações sociais através do circuito midiático, significa que essa é a imagem que o

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

Outro benefício oriundo do uso das representações sociais relaciona-se às fontes
utilizadas para análise, pois ao se trabalhar com o circuito midiático, por exemplo, o
jurista fortalece e amplia seus objetos, permitindo-o trabalhar com a literatura, o cinema,
a música, periódicos, novelas, dentre outras possibilidades. Esses dispositivos
concernentes à comunicação social, tanto reproduzem a sociedade em que estão
inseridas, quanto fornecem, por meio das representações que veiculam, esse sentimento
de pertencimento social dos indivíduos. Com isso, é possível “modernizar” o arcabouço
teórico-metodológico do Direito, ao lidar com novos problemas e formas, aproximando-o
da realidade social, ao perceber como é entendido pela sociedade, além de interferir
diretamente em seu estatuto epistemológico.

Direito realmente quer ter? Estaria o ensino e a pesquisa jurídicos passando por crises ao
“permitir” ou negligenciar o fato de que a imagem de seus profissionais seja amplamente
divulgada como algo depreciativo?
Essas questões que emergem ao se pensar nas representações como categoria de
análise em função do Direito nos permitem vislumbrar um leque de possibilidades sobre
as relações entre o mundo jurídico e as representações sociais, não só para se pensar a
pesquisa

em

Direito,

mas

também

sobre

como

o

Direito

está

sendo

pensado/interpretado/representado pela sociedade. Essas informações permitem que o
jurista faça uma crítica interna, uma autorreflexão, questionando seus princípios de
atuação social e fundamentos, o que permitiria, ao menos em tese, uma renovação na
academia, seja em suas pesquisas ou no ensino jurídico.
Desta forma, uma análise apurada tendo como ponto de partida as
representações sociais como categoria de análise, poderia possibilitar resultados
promissores, enriquecendo a pesquisa e o ensino jurídico, sobretudo, ao conectá-lo mais
intimamente com as demandas sociais e com os pensamentos e crenças sociais sobre o
Direito. A partir do exemplo da representação do advogado, por exemplo, em um
filme/novela/obra literária, poderíamos explorar também a forma como sua atuação se
desenvolve, seja ao lidar com testemunhas ou a peça que está elaborando (e os trâmites e
relações sociais que se desenvolvem aí); as relações de política (e poder) nas quais o
advogado está inserido; suas oportunidades de burlar o sistema em benefício próprio, o
que poderia auxiliar na exposição de fragilidades do sistema e da formação do jurista; a
insistência da mídia em sempre retratar os julgamentos por meio da teatralização do júri
popular, etc.

5. Considerações finais
As críticas amplamente realizadas ao Direito não são infundadas. A morosidade
do judiciário, a incapacidade de resolver todos os conflitos sociais por meio da Lei e a
onerosidade para invoca-lo sem garantia de efetivação de uma justiça, são apenas alguns
dos diversos problemas que abarcam esta área.
Em âmbito acadêmico, os problemas perpassam ainda a chamada crise do ensino
jurídico, e a dificuldade de produção acadêmica de qualidade, sobretudo no que se refere
aos trabalhos interdisciplinares. Some-se a isso o distanciamento entre Direito e
Sociedade, que conduz os juristas ao caminho do isolamento intelectual, onde as fontes
tradicionais (lei, doutrina e jurisprudência) são as únicas que importam, pois
teoricamente capazes de abarcar toda a realidade social por um viés estritamente
normativo e temos resultados pouco satisfatórios.
Visando uma superação destes problemas, no intuito de reunir direito, ciências
humanas e sociedade, o presente trabalho procurou demonstrar como a teoria das
representações sociais – cuja abordagem é multidisciplinar – poderia trazer valiosas
contribuições à área jurídica.
Assim, procuramos elencar os principais problemas já diagnosticados na
pesquisa em direito no Brasil (antiguidade, conexão entre poder político e Direito,
isolamento das demais áreas das ciências humanas), acrescentando o afastamento entre
direito e sociedade. Em seguida, procuramos explicar a teoria das representações sociais,
evocando autores tradicionais como a psicóloga Denise Jodelet e o historiador Roger
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Chartier. Por fim, procuramos enumerar algumas possibilidades e contribuições desta

A UTILIZAÇÃO DO CINEMA NA RELAÇÃO ENSINO-APRENDIZAGEM DO

categoria teórica para a pesquisa jurídica, como o viés interdisciplinar e a conexão entre

DIREITO TRIBUTÁRIO

as representações e a sociedade.
Desta forma, procuramos contribuir para a superação das dicotomias que
assolam o Direito como área de conhecimento humano, além de incentivar a interação
entre juristas e pesquisadores de outras áreas a se debruçarem sobre os fenômenos

THE USE OF CINEMA IN THE RELATION TEACHING-LEARNING OF THE
LAW TAX

relacionados às representações sociais presentes em manifestações artísticas e culturais,
conforme aqui evocados.

Jaqueline da Silva Stein*
Palavras-Chave: Ensino-aprendizagem; estratégias didáticas; cinema; Direito Tributário.
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e que desperte o interesse dos estudantes. Uma tática é a utilização do cinema como
utilizar o cinema de forma produtiva na relação ensino-aprendizagem do Direito
às disciplinas formativas, ao Direito Penal, ao Direito Processual Penal, ao Direito
Constitucional, ao Direito do Trabalho. Assim, este artigo tem por objetivo verificar se na
relação ensino-aprendizagem do Direito Tributário, mais especificamente no curso de
graduação em Direito, no qual se estuda conceitos básicos de Direito Tributário, tais quais,
hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, lançamento, crédito tributário,
etc.; é possível utilizar como estratégia didática o cinema. A investigação será
desenvolvida tomando por base as estratégias didáticas apontadas por Rodrigues1, bem
como as obras por ele indicadas sobre Direito e Cinema, para verificar se existe material
cinematográfico útil ao ensino-aprendizagem do Direito Tributário. Verificou-se que sim,
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323-354.
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há possibilidade de utilização de filmes na relação ensino-aprendizagem do Direito

of the course, for example, giving the concept of tax assessment, the triggering event or

Tributário com fins pedagógicos. Isso porque o cinema tem o condão de desestigmatizar

tribute, but it is essential that the teacher has creativity to adapt the chosen movie

a disciplina por se tratar de uma atividade de lazer, tornando-a mais prazerosa. Ademais,

accordantly to the profile of the classroom and the content to be taught.

o cinema tem a função de aproximar o aluno da realidade e criar empatia entre o aluno e
as personagens, para que entendam de forma mais clara os direitos e deveres que serão

1. Introdução

tratados em sala de aula. Para tanto, não é necessário que os filmes sejam perfeitamente
adequados ao conteúdo da disciplina, por exemplo, dando o conceito de lançamento

O ensino do Direito Tributário para os alunos da graduação em Direito é um

tributário, de fato gerador ou de tributo, mas é imprescindível que o docente tenha

desafio para o docente. Estes alunos, geralmente, têm um preconceito muito grande com

criatividade para adequar o filme escolhido ao perfil da turma e ao conteúdo a ser

a disciplina, que tem a fama de ser excessivamente complexa e, especialmente, pela

ministrado.

suspeita de que terão que ser bons em matemática para aprender, uma habilidade pouco

Keywords: Teaching-learning; teaching strategies; cinema; Tax Law.

encontrada nos cursos de Direito.

Abstract: The major challenge in the Tax Law teaching-learning relationship is capturing
the student’s attention considering the prejudice that hangs over the subject, given that
many students assume that this theme is overly complex or that you need to perform
mathematical calculations. To captivate the student’s attention is essential to demystify
this superstition bringing to the classroom attractive strategies to arouse the interest of
the students. One tactic is to use movies as a teaching technique. However, it is not known
whether you can use productively cinema in the teaching-learning relationship of Tax
Law, given that most movies about law are best applied to formative subjects, at the
Criminal Law, at the Criminal Procedure Law, at Constitutional Law, at Labor Law. Thus,
this article aims to verify if the teaching-learning relationship of tax law, specifically in the
bachelor degree in law, in which we study basic concepts of Tax Law, as such, incidence
hypothesis, taxable event, tax liability, assessment, tax credits, etc.; you can use as a
teaching strategy the cinema. The research will be developed building on the teaching
strategies mentioned by Rodrigues and the works indicated by him on Law and Cinema,
to see if there is film material relevant to learn Tax Law. It was found that yes there is
possibility of using films in teaching-learning relationship of tax law for teaching
purposes. This is because the film has the power to withdrawn the stygma the subject
because it is a pleasurable activity, making it more enjoyable. Moreover, the film has the
function of bringing the student to reality and creates empathy between the student and
the characters, to understand more clearly the rights and duties to be dealt with in the
classroom. Therefore, it is not necessary that the films are perfectly suited to the content

Por melhores que sejam as estratégias de ensino aplicadas pelo docente,
desconfia-se que nenhuma delas será efetiva sem que o professor obtenha a atenção dos
alunos. A conquista desta dedicação começa pela derrubada desses tabus de que a
disciplina é extremamente difícil e de que será necessário o desenvolvimento de equações
matemáticas.
O Direito Tributário está muito presente na vida dos cidadãos. Numa simples ida
à panificadora para comprar pão, as pessoas se deparam com a tributação. Portanto, é
uma questão tão cotidiana que, se de fato for difícil, não deixa de ser interessante e
possível de ser aprendida.
É justamente esse caráter de trivialidade que faz do Direito Tributário uma
matéria tão importante, tanto para os operadores do Direito quanto para os leigos, e por
isso, os cidadãos em geral merecem entendê-lo. As políticas públicas, os preços das
mercadorias e dos serviços, quase tudo em sociedade possui ligação com o Direito
Tributário.
Em razão disso, é possível lançar muitos olhares sobre o Direito Tributário. O
olhar do Estado que necessita da arrecadação para o seu financiamento, o olhar do
contribuinte atento ao pagamento de um tributo justo, à sua correta destinação e, não
poderia faltar, o olhar do docente, que almeja travar uma relação ensino-aprendizado
proveitosa.
Uma das formas que se pensou para aliviar a tensão experimentada pelos alunos
seria a aplicação de um método confortável para todos, prazeroso, em especial, a
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utilização do cinema. Contudo, não está claro se há possibilidade de aplicação desta

professor e alunos, regra geral através de estratégias que privilegiam o
diálogo.8

estratégia didática no ensino do Direito Tributário.
Por isso, levantamos as estratégicas didáticas propostas por Rodrigues,
verificamos a relação cinema e Direito e com isso, passamos à análise do ensino do Direito
Tributário e a possibilidade exemplificada de lecionar a disciplina utilizando o cinema.

Dentre as estratégias de construção conjunta, podemos destacar a aula dialógica;

mesa redonda, conversação didática ou discussão; trabalhos em grupo; painéis;
dramatização ou representação; seminário; tempestade cerebral (brainstorming); e
diálogos sucessivos.
Nas estratégias ativa centrada no aluno

2. Estratégias Didáticas na Educação Jurídica

a tendência é que a busca do conhecimento ocorra de forma individual,
partindo de textos, casos, problemas ou outros pontos de partida
propostos pelos professores. São instrumentos muito interessantes como
complementares a sala de aula, bem como em disciplinas ou módulos
semipresenciais ou não presenciais.9

Rodrigues aponta que o processo de ensino-aprendizagem é complexo e que as
estratégias didáticas vêm para facilitá-lo2. O autor destaca que as estratégias didáticas
podem ser centradas no professor (passiva), interativas ou centradas no aluno (ativas).3
Nas estratégias centradas no professor, este é o sujeito central do processo e as
aulas são expositivas. Nas estratégias interativas, existe interação entre alunos e
professor. Já nas estratégias centradas no aluno, o aluno aprende por si só, tendo no
professor a figura de um facilitador.4
Rodrigues destaca que
as estratégias centradas no professor são úteis principalmente em
situações em que seja necessário introduzir um novo assunto, propiciar
uma visão global e sintética, sistematizar um determinado conteúdo,
esclarecer conceitos, concluir estudos.5

As estratégias centradas no professor podem ser clássica, na qual não é permitida

Dentre as estratégias centradas no aluno, Rodrigues relaciona o estudo dirigido
(ou orientado); estudo de texto; e estudo de caso.
Tanto nas estratégias centradas no professor, no aluno e interativa, a utilização
de recursos audiovisuais é uma ferramenta interessante para tornar a aula mais dinâmica
e interessante.10 Como recursos audiovisuais temos: quadro negro, álbum seriado e flip
chart, retroprojetor, vídeo projetores, e projetor multimídia (data show).
Chama-se a atenção para utilização de vídeo projetores, que segundo Rodrigues,
“sua utilização só adquire sentido dentro de um plano de ensino e de uma disciplina onde
esse tipo de atividade seja pedagogicamente útil, pois sua finalidade no processo de
ensino-aprendizagem não é de entretenimento.”11
Para isso é necessário que o vídeo projetado seja relacionado com o conteúdo e

a participação dos alunos; participativa, na qual é permitido aos alunos participar para
sanar dúvidas; e interativa, que conta com eventuais interações entre alunos e entre
alunos e professor.6 Seu ponto negativo é que pressupões uma ideia de verdade, de que

objetivos da disciplina e não devem ser utilizadas isoladamente, mas devem ser
desenvolvidas em sala de aula.12
Importante mencionar que na escolha do vídeo a ser projetado, podemos utilizar

apenas um entendimento é correto e aceito, uma visão temerária; por outro lado, tem uma
função ordenadora e por isso deve ser valorizada.7
Nas estratégias de construção conjunta, em especial a estratégia ativa interativa
são aquelas nas quais o conhecimento não é oferecido pronto pelo
professor e nem buscado individualmente pelos alunos. A sua busca,
reconhecimento e produção ocorrem de forma coletiva, envolvendo

RODRIGUES, 2012, p. 323.
RODRIGUES, 2012, p. 323-324.
4 RODRIGUES, 2012, p. 323-324.
5 RODRIGUES, 2012, p. 324.
6 RODRIGUES, 2012, p. 324-325.
7 RODRIGUES, 2012, p. 325.

o leque de filmes disponível no cinema, tendo em vista, que a escolha da estratégia
didática deve levar em conta o perfil do professor e dos alunos, o tamanho da turma e o
conteúdo da disciplina.13

RODRIGUES, 2012, p. 325
RODRIGUES, 2012, p. 333.
10 RODRIGUES, 2012, p. 323.
11 RODRIGUES, 2012, p. 338.
12 RODRIGUES, 2012, p. 339.
13 RODRIGUES, 2012, p. 324.
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conteúdo do mesmo deve ser relacionado com a disciplina e desenvolvido em sala de
aula.23

O cinema é uma das manifestações artísticas, assim como a literatura, as imagens,

Sousa e Nascimento igualmente fazem a ressalva de que na utilização de filmes

etc. No cinema, existe a “[…] preocupação de uma criação real, pois, quem assiste a um

como recurso pedagógico “[…] atividades de apreciação dirigida são necessárias para que

filme tem a impressão de que está participando das ações das personagens,

o objetivo proposto não se esvaneça e se desvie da finalidade.”24 Explicam que

são comuns propostas da utilização de filmes no processo educacional”16, tendo em vista

A sétima arte, uma vez considerada meio, não pode ser considerada fim.
Desta forma, a escolha dos filmes, do gênero, do tema, os métodos de
trabalho com os discentes, a captação dos pontos de vista positivos e
negativos do filme, a indução dos debates em sala de aula, nos grupos de
estudos, dentre outros pontos, não são determinados pela tecnologia ou
pela produção da indústria cinematográfica, mas por uma escolha
consciente do discente ou do plano pedagógico da universidade ou da
escola.25

que se trata de “[…] um recurso atrativo, agradável e que, se bem empregado, rende bons

Pinho igualmente alerta que “o professor precisa preparar atividades dirigidas

compartilhando, muitas vezes com os sentimentos demonstrados pelos artistas.”14 Além
disso, “o cinema, desde sua criação é não apenas uma forma de entretenimento mas
também uma representação da realidade”.15
Muito embora sempre tenha sido utilizado somente para o lazer, “[…] atualmente

resultados quanto à

aprendizagem.”17

Afinal, “[...] o mundo de hoje é muito mais imagem

do que texto, exigindo para a formação acadêmica uma nova dimensão no

ensino.”18

que levem os alunos à reflexão acerca do filme, de modo a estarem aptos para
participarem de debates sobre a temática tratada”.26 Portanto,

Este recurso pode vir em contraposição ao caráter estático do estudo do direito,

Este caráter estático da relação ensino-aprendizagem, como bem colocam Sousa

Quando o professor opta por uma aula utilizando o cinema como
ferramenta didático-pedagógica, mister que estabeleça claramente que
objetivos pretende alcançar e qual o caminho metodológico que será
percorrido nesta empreitada. […] faz-se necessário que o professor esteja
apto para mostrar as conexões entre o filme escolhido e aspectos jurídicosociais da discussão que pretende trazer para os alunos.27

e Nascimento “[…] não apenas dificulta, mas também provoca desmotivação

Para que o cinema seja levado a sério em sala de aula, não deve ser uma atividade

determinando um sentimento de repulsa, afastando-se da compreensibilidade” 20 ,

aplicada nos casos de falta de professor, ou de falta de preparação de aula, muito pelo

especialmente no caso do Direito Tributário, como colocado anteriormente.

contrário, “ao professor cabe o papel de ser um profissional ágil, dinâmico e que busque

o qual “[…] possui uma extrema teorização de conceitos e enunciados que dificulta a
compreensão precisa e correta das proposições apresentadas.”19

Por isso, é natural que o cinema venha a auxiliar a relação ensino-aprendizagem,

caminhos para ser inovador assim como a sociedade contemporânea” 28 , porquanto

haja vista que “o cinema apresenta ao espectador uma visão de mundo, com suas nuances

“utilizar filmes, como recurso auxiliar, é uma forma de enriquecer a aula, mas nunca de

sócio-históricas, que permitem uma interpretação analítica entre a ficção e a realidade”21,

ser um substituto do professor.”29
O cinema, aplicado à relação ensino-aprendizagem, tem a função de

podendo ser utilizado como “[…] ferramenta de facilitação/compreensão do Direito”.22

[...] a) sensibilizar os alunos para uma atitude diante da realidade; b)
ajudar os alunos a perceber qual o papel social da profissão que estão
começando a aprender; c) transmitir, compreender e fixar uma certa dose
de informação básica sobre temas jurídicos; d) exercitar a capacidade de
expressão, poder de síntese e habilidade de argumentação e; e) pensar.30

Ao utilizar o cinema em sala de aula, porém, é necessário lembrar o que Rodrigues
ensina sobre a utilização de vídeo projetado como estratégia didática, ou seja, que o

SOUSA, NASCIMENTO, 2011, p. 111
MODRO, Nielson Ribeiro. Cineducação 2. Joinville: UNIVILLE,
http://www.modro.com.br/cinema/Livros/cineducacao2.pdf. p. 163
16 SOUSA, NASCIMENTO, 2011, p. 109
17 MODRO, 2006, p. 154
18 SOUSA, NASCIMENTO, 2011, p. 110
19 SOUSA, NASCIMENTO, 2011, p. 105
20 SOUSA, NASCIMENTO, 2011, p. 105
21 MODRO, 2006, p. 163
22 CARVALHO, COSTA, 2010.

14

15

2006.

Disponível

em:
RODRIGUES, 2012, p. 339.
SOUSA, NASCIMENTO, 2011, p. 110-111
25 CARVALHO, COSTA, 2010.
26 PINHO, DEMARTINI, 2013, p. 579
27 PINHO, DEMARTINI, 2013, p. 587
28 MODRO, 2006, p. 127
29 MODRO, 2006, p. 127
30 CARVALHO, COSTA, 2010.
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Nesse mesmo sentido apontam Sousa e Nascimento, incluindo também a função

Carvalho e Costa destacam que “no cinema o direito se mostra em seu contexto

de unidades temáticas mais breves – o que não significa superficialidade, sendo o cinema

social […]”37, tendo o condão de ampliar a visão sobre o conjunto da realidade. Muito mais

uma ferramenta para aprofundar de forma breve – e a finalidade “espelho” – que pode

do que uma compreensão do real, o cinema proporciona empatia entre telespectador e

personagens31.

personagens e esse exercício, de nos colocarmos no lugar do outro, nos faz entender com

fazer com que o aluno se veja na tela, identifique sua vivência com a das
Estes autores explicam que

A finalidade da arte e do cinema em geral é de revelar emoções e
sentimentos escondidos no âmago do ser humano e que podem adquirir
consistência e vigor. Ambos expressam a visão do mundo para o artista e
revigoram a mente através do pensamento e da reflexão. Esse referencial
está diretamente ligado à estética, à beleza, à inspiração. As artes
enriquecem a cultura e o cinema representa essa cultura em forma de
encantamento. Arte e cinema recorrem às imagens como forma de
comunicação. Ambos são fontes de conhecimento, oriundos da sociedade
e valorizados por ela.32

Já para Pinho e Demartini, a utilização do cinema na prática pedagógica, tem a
“[…] função de trazer ao aluno reflexões acerca da condição humana e sua complexidade,

mais clareza o que é justo para cada um de dois lados opostos.
Como se vê o cinema se prova como um recurso valiosíssimo a ser aplicado em
sala de aula. É por isso que “[…] o Direito, enquanto ciência, não pode desconhecer a arte
como facilitadora de seu conhecimento interno nem tampouco ignorar seu potencial
humanístico […].38
O cinema é capaz de sensibilizar o telespectador e essa sensibilidade forma
operadores “[…] mais humanos e qualificados, bem como operadores do direito mais
preocupados em fazer realizar uma justiça social efetiva, proporcionado um maior bemestar coletivo.39

das questões suscitadas pela globalização, atuando como ferramenta para a

Em algumas disciplinas do curso de Direito é muito fácil aplicar o cinema como

contextualização de saberes, formação do pensamento crítico e consciência de mundo

estratégia de ensino. Por exemplo, na disciplina de Direito Constitucional, dentre tantos

[…].”33

na história do cinema, é possível trazer o filme The Hatefull Eight (2015) – no Brasil, Os
Pode-se dizer que a função de propiciar uma visão de realidade é a mais

Oito Odiados – um filme bastante atual e bem recebido pela crítica cujo roteiro e direção

enfatizada pelos autores. Para Carvalho e Costa, “[…] aponta-se o cinema como meio de

são de Quentin Tarantino. Os filmes deste roteirista e diretor geralmente são divididos em

conexão entre ensino jurídico e o mundo real […]”34. Segundo eles

capítulos, o que facilita a exibição de apenas uma parte do filme que seja relevante para

[...] a dimensão que o intérprete ou o jurista dá aos fatos desta vida social
é que vai indicar os sentidos das normas e permitir uma melhor
compreensão jurídica do real, a partir desta complexidade de visões,
abrindo cognitivamente espaço também para a multi e a
interdisciplinaridade com outras ciências sociais e humanas. [...]
Convidar o jurista a tomar parte no mundo com seu olhar de especialista,
através do cinema, é compreender que esta visão particular da realidade
também se imbrica com outras faces dela, em especial a social. [...]35

Sousa e Nascimento, corroborando com esse entendimento, apontam que
[…] o cinema pode ser concebido, ao mesmo tempo, como um
instrumento pedagógico rico que outorga aos alunos uma visão mais
realista do seu campo de trabalho e como recurso na formação de
profissionais dotados de habilidade e competência na dedicação de
fenômenos de caráter transdimensional.36

aula.
No filme em questão, no seu segundo capítulo, é possível trabalhar a dignidade
humana, prevista no inciso III, do artigo 1.º, da Constituição da República Referativa do
Brasil, pois nesse capítulo todas as personagens falam de dignidade, mas dela não
desfrutam. Há um oficial da lei acorrentado a uma criminosa, um xerife (Walton Goggins)
implorando por abrigo para não morrer no frio, um negro sofrendo discriminação
(Samuel L. Jackson), uma mulher apanhando, e, ironicamente, todos discutindo sobre
dignidade.
Já no capítulo 3 há um carrasco que dá um conceito bastante exótico de justiça.
Segundo ele, a diferença entre o carrasco (Tim Roth) enforcar a criminosa que aparece no

SOUSA, NASCIMENTO, 2011, p. 117-121
SOUSA, NASCIMENTO, 2011, p. 109
33 PINHO, DEMARTINI, 2013, p. 574
34 CARVALHO, COSTA, 2010.
35 CARVALHO, COSTA, 2010.
36 SOUSA, NASCIMENTO, 2011, p. 105

31

32

37
38
39

SOUSA, NASCIMENTO, 2011, p. 122
CARVALHO, COSTA, 2010.
CARVALHO, COSTA, 2010.
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A questão que se coloca, então, é se existe possibilidade de utilização de filmes no

capítulo anterior e a família da vítima enforcá-la é a indiferença com que o carrasco
executa a tarefa. E essa indiferença, para ele é a justiça.
Fica claro que o cinema, anteriormente utilizado somente para o lazer, agora pode
ser também utilizado na aplicação das estratégias didáticas, “[…] de modo a ofertar uma

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

ensino do Direito Tributário, especialmente na graduação, onde conceitos básicos como
hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, lançamento, crédito tributário,
etc., precisam ser ensinados.

aula diferente e prazerosa [...].40

E buscando respostas sobre o tema, identificamos o filme “Robin Hood” (2010),
estrelado por Russell Crowe, Cate Blanchett, William Hurt, Mark Strong, Max von Sydow,

4. Da Utilização do Cinema na Relação Ensino-Aprendizado do Direito Tributário

entre outros, é um filme hollywoodiano, que possui diversas cenas capazes de trazer
conceitos sobre Direito Tributário. Numa delas, Robin Wood traz a cabeça do rei para seu

Como se viu anteriormente, o ensino do Direito Tributário nos cursos de

herdeiro. Este é, então, coroado novo rei e dá a Robin Wood um anel de ouro maciço de

graduação em Direito é uma tarefa desafiadora, porque existe um estigma sobre a

recompensa. No mesmo ato lhe toma o anel como forma de pagamento dos impostos

disciplina, de forma que os alunos a odeiam mesmo antes de conhecê-la.

devidos pelo pai de Robin Wood à coroa. Com esta cena, que tem pouco mais de um

Alguns desconfiam que terão que desenvolver cálculos matemáticos (habilidade
rara entre os estudantes de Direito), outros acreditam no mito de que Direito Tributário

minuto, é possível trabalhar com os alunos a cobrança tributária, execução fiscal, sujeito
passivo da obrigação tributária, compensação, etc.
“Astérix & Obélix contra César” (1999), um filme francês muito bem recepcionado

é uma disciplina muito difícil de se aprender.
É difícil determinar quais são os motivos que levam os alunos de Direito a
detestarem o Direito Tributário, tendo em vista que se trata de uma matéria que está

pelo público, tendo em vista se tratar de uma comédia muito engraçada, também é um
filme capaz de cativar os estudantes de Direito Tributário com finalidade pedagógica.
Caso não seja adequado para a disciplina passar o filme inteiro, que tem 109

presente no dia-a-dia de qualquer pessoa que viva em sociedade.
Desde a compra de um simples chiclete até a compra da tão sonhada casa própria,
existe tributação. Na prestação dos serviços jurídicos aos quais os acadêmicos de Direito

minutos, é possível passar somente as cenas que dizem respeito à cobrança de tributos,
com aproximadamente 15 minutos.
O que ocorre neste trecho do filme é que

porventura prestarão há tributação. A diferença de preço entre um eletrônico importado

A pequena aldeia gaulesa onde viviam Asterix e Obelix era um problema
para o imperador Júlio César, pois não conseguia receber o pagamento
dos impostos. Os gauleses resistiam aos romanos graças à poção mágica
preparada pelo druida Panoramix e protegidos por Obelix, que ainda
bebê caiu num caldeirão de poção mágica e passou a ter naturalmente
seus superpoderes. Neste trecho do filme, uma legião romana tenta fazer
a cobrança de impostos e, depois disso, alguns legionários de César são
derrotados com extrema facilidade graças à poderosa poção mágica
gaulesa […].42

comprado no exterior ou no Brasil é determinada pelos tributos. O preço da passagem de
ônibus, do combustível, dos automóveis, das vestimentas, de tudo em sociedade tem como
um de seus critérios de fixação o custo tributário.
Portanto, o Direito Tributário é de interesse de todos. Daí poderia se deduzir que
é natural que as pessoas queiram aprender sobre o tema. Até mesmo porque para
questionar o preço das transações citadas, é crucial ter entendimento da sua formação.
Porém, infelizmente, essa não é a realidade.
Torna-se, assim, pertinente a colocação de Carvalho e Costa, para quem é
necessário realizar “[…] uma revisão da metodologia, sendo então indicada como uma das
possíveis soluções o cinema, como forma efetiva de aguçamento da criticidade, sem poder
deixar a parte, o seu lado lúdico e, portanto, prazeroso.”41

Dependendo do contexto da aula e da criatividade do professor é possível
trabalhar com os alunos conceitos de capacidade contributiva e de cobrança de tributos,
em especial, numa aula sobre execução fiscal.
Recentemente, a Rede Globo exibiu um episódio da série Mister Brau, em 21 de
junho de 2016, no qual o Mister Brau e sua esposa, Michele Brau, surpreendido com o
Secretaria da Educação do Paraná. Asterix e Obelix contra César - Cobrança de impostos. Disponível em:
http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=17345.
Acesso
em
11/12/2015.

42

PINHO, DEMARTINI, 2013, p. 567
41 CARVALHO, COSTA, 2010.

40

251

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

252

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

valor de Imposto de Renda a pagar, solicitaram ao seu advogado uma forma de pagar

dias atuais, além de não ter tido a mesma recepção pela crítica cinematográfica. Esses

menos. Este explicou que “Vocês já ganhavam muito, mas no ano passado, vocês ganharam

detalhes são importantes na escolha do filme para que o objetivo principal, que é cativar

um absurdo de muito. […] É uma questão de planejamento tributário. Vocês voltam para

a atenção dos estudantes, seja atingido.

antiga faixa se a empresa comprovar despesas, se vocês gastarem no mínimo um milhão...

Até mesmo “Os Smurfs 2” (2013) pode ser utilizado na disciplina de Direito
Tributário, tendo em vista que foi filmado em Paris, com a exibição de “[…] inúmeros dos

até sábado!”43.
Na sequência, o advogado chega à sua casa e em conversa com sua esposa critica

fantásticos e históricos monumentos, como o Arco do Triunfo, a Catedral de Notre Dame,

o fato do Mister Brau, que tem renda muito superior à dele, pagar a mesma alíquota de

o Teatro L´Opéra, dentre outros, além da própria Torre Eiffel”,44 porque a França concede

Imposto de Renda. Noutro corte de cena, Mister Brau tem a ideia de patrocinar um time

benefícios tributários de peso para as produções que, entre outros requisitos, incluem

feminino de hóquei com o objetivo de obter um “bônus fiscal”.

elementos da cultura francesa. 45 Não é difícil propor uma atividade aos alunos sobre

Continuando nos gastos do Mister Brau e sua esposa, esta compra um imóvel para

benefícios fiscais (com conceitos, requisitos, etc.) com base neste filme.

ajudar a chegar ao valor dos gastos necessários. O imóvel é de propriedade do seu

Muitos filmes sobre tráfico de drogas também podem ser adaptados à aula de

advogado – que fez o planejamento tributário – e de sua esposa. O advogado e a esposa

Direito Tributário, haja vista que muitos deles mostram a evasão fiscal, que consiste na

discutem sobre a venda do imóvel aos Brau, porque segundo eles a compra o imóvel não

prática de ilícitos para evitar o pagamento de tributos, bem como crimes tributários tal

diminui o valor do imposto.

qual a lavagem de dinheiro. Exemplo de filmes assim são “Tropa de Elite” (2007) e o

O advogado indica para a esposa do Mister Brau que compre ações que vão cair

seriado estadunidense “Breaking Bad” (2008–2013).

para que o imposto de renda diminua em razão do prejuízo. Ele recomenda que, no

O fato é que dependendo da criatividade do professor e do seu esforço para captar

exercício seguinte, quando as ações subirem, ela faça a venda das mesmas “[...] talvez até

a atenção dos seus alunos, especialmente em disciplinas estigmatizadas, como é o caso do

com algum lucro”.

Direito Tributário, é possível utilizar o cinema como recurso pedagógico, sempre

No fim do episódio, Mister Brau e sua esposa chegam à conclusão de que buscar

tomando em conta, na escolha do filme, o perfil da turma, como bem ensina Rodrigues.46

formas de pagar menos imposto de renda sai mais caro do que simplesmente pagá-lo e
decidem por simplesmente quitar o referido imposto.

5. Conclusão

Todo o episódio gira em torno da tributação sobre a renda e pode ser utilizado
como material de apoio no estudo sobre o tema. Um professor criativo pode propor um

Tendo em vista que ensino do Direito Tributário para os alunos da graduação em

trabalho em grupo para seus alunos, no qual todos assistem ao episódio e cada grupo deve

Direito é um desafio para o docente, por se tratar de uma disciplina estigmatizada, foi

encontrar a fundamentação jurídica de determinadas cenas, com a finalidade de

vislumbrada a possibilidade de captar a atenção dos alunos com a aplicação de estratégias

corroborar com a informação do programa de televisão ou refutá-la.

didáticas atraentes.

Outros filmes também podem ser trabalhados na disciplina de Direito Tributário,

Dentre elas, a sugerida neste artigo foi a utilização do cinema em sala de aula,

como por exemplo, “A Coletora de Impostos” (1987). Contudo, tendo em vista que este

tendo em vista ser um recurso amplamente utilizado para fins de lazer, de forma que

filme é muito antigo em relação aos demais, pode acabar desmotivando os alunos por não

poderá deixar a aula muito mais prazerosa e receptiva.

estar disponível em mídias de alta resolução (HD), qualidade fortemente valorizada nos

GSHOW. Michele decide comprar mansão de Andrea e Henrique. Disponível
http://gshow.globo.com/series/mister-brau/2016/vem-por-ai/noticia/2016/06/michele-decidecomprar-mansao-de-andrea-e-henrique.html. Acesso em 23/06/2016.

43

em:

44 KFOURI JR., Anis. Os Smurfs foram a Paris por uma questão tributária. Disponível em:
http://www.conjur.com.br/2013-ago-09/anis-kfouri-smurfs-foram-paris-questao-tributaria. Acesso em
11/12/2015.
45 KFOURI JR., 2009.
46 RODRIGUES, 2012, p. 324.
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Exemplos de filmes que podem ser tratados em sala de aula são “Astérix & Obélix
contra César” (1999), “Robin Hood” (2010), “Os Smurfs 2” (2013), “Mister Brau”, episódio
“Olimpo”, exibido em 21 de junho de 2016.
Além disso, viu-se que o cinema tem inúmeras funções, em especial, aproximar o
aluno da realidade e criar empatia entre o aluno e as personagens, para que entendam de
forma mais clara os direitos e deveres que serão tratados em sala de aula.
Como se viu, não há necessidade de que os filmes sejam perfeitamente adequados
ao conteúdo trabalhado em sala de aula. Por exemplo, não há necessidade de que uma
personagem diga no filme o conceito de tributos. Cabe ao professor utilizar o filme para
criar uma ligação entre ele e a disciplina.
Muitos são os filmes que poderão ser trabalhados, cabendo ao professor
identificar o perfil da turma e usar sua criatividade para trazer filmes relacionados com o
conteúdo que será trabalhado em sala de aula, sempre lembrando que o filme é um
recurso pedagógico e não um substituto do professor.
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ADOÇÃO E O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA:

pesquisa, portanto, demonstrou que o esforço do Estado na proteção à criança e ao

ACOLHIMENTO FAMILIAR COMO ALTERNATIVA PARA A

adolescente deve procurar efetivar as medidas previstas pelo legislador que garantam o
direito à convivência familiar e comunitária, bem como o desenvolvimento em ambiente

INSTITUCIONALIZAÇÃO

afetivo.

ADOPTION AND THE RIGHT TO LIVE TOGETHER FAMILY AND

Keywords: Adoption; family and community life; institutional care; foster family.
Abstract: Adoption has been the subject of much debate and, therefore, this article aims

COMMUNITY: HOST FAMILY AS AN ALTERNATIVE FOR

to conceptualize it as a legal institution, discussing it in accordance with the fundamental

INSTITUTIONALIZATION

right to family and community life and also examining the laws governing the formation
of a surrogate family, as well as the context of the Brazilian Children and Adolescents
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Statute and the law nº 12.010 from 2009. We emphasize also that, although the law

Palavras-chave: Adoção; convivência familiar e comunitária; acolhimento institucional;

focuses on the welfare of the adopted before the interests of the adopters, there is the

acolhimento familiar.

problem of prolonged institutionalization of children and adolescents. This, as it is an

Resumo: A adoção tem se constituído como tema de muitos debates e, dessa forma, o
presente

artigo

tem

por

objetivo

conceituá-la

enquanto

instituto

jurídico,

problematizando-a de acordo com o direito fundamental à convivência familiar e
comunitária. Além disso, serão analisadas as leis que regem a formação de uma família
substituta, tais como o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei nº 12.010 de 2009.
Enfatiza-se que, embora conforme a previsão legislativa a adoção possua enfoque no bemestar do adotando, antes do interesse dos adotantes, há o problema da institucionalização
prolongada de crianças e adolescentes. Essa, visto que é obstáculo ao direito fundamental
citado, demanda o estudo de alternativas, entre as quais se encaixa o acolhimento familiar.
Nesse contexto, por meio de pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa, o artigo
procura abordar o processo de adoção no ordenamento brasileiro sob a ótica da
efetivação do direito à convivência familiar e comunitária. Depois, ao aprofundar-se de
forma descritiva e exploratória no método de indução, ressalta o acolhimento

obstacle to the fundamental rights mentioned, requires the study of alternatives, among
which is the foster family. In this context, through bibliographical research with a
qualitative approach, the article seeks to address the adoption process in the Brazilian
legal system from the perspective of ensuring the right to family and community life. Then
to deepen descriptive and exploratory way in the induction method, it shows prolonged
institutionalized care as an obstacle to the realization of this right, as well as foster care
as an alternative. Thus, the main authors present are Madaleno (2011), Venosa (2008)
and Kreuz (2011). The legislative forecast of foster care is opposed to the little practical
implementation of the institute, which has characteristics compatible with adversities of
prolonged institutionalization. The survey therefore showed that the State's efforts in the
protection of children and adolescents should seek to take the measures provided by the
legislature to guarantee the right to family and community life, as well as growing in an
affective environment.

institucional prolongado como obstáculo para a efetivação de tal direito, bem como o
acolhimento familiar como alternativa. Sendo assim, os principais autores presentes são

1. Introdução

Madaleno (2011), Venosa (2008) e Kreuz (2011). A previsão legislativa do acolhimento
familiar se contrapõe à escassa implementação prática do instituto, o qual tem

Problema social significativo no Brasil se relaciona à criança abandonada. A

características compatíveis às adversidades da institucionalização prolongada. A

procura por formas de sobrevivência e interação social tem revelado histórias de ameaças
às condições de dignidade humana. Pela atenção às crianças e adolescentes em situação
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de risco social, o Estado promove auxílio para que, no processo de busca por um novo lar,

que “a proteção da criança deve ser soberana, e que a intervenção do Estado para

se dê prioridade ao bem-estar do indivíduo afastado de sua família natural.

salvaguardar seus interesses é cabível”. O processo de adoção, embora visto por parte da

Entretanto no Brasil há receio quanto ao sistema de filiação legal, diante dos
efeitos sociais, fato que acentua as dificuldades presentes no processo de adoção. Há

doutrina como demasiado burocrático, foi instituído pela legislação com base nas
garantias dos direitos da criança e do adolescente.

preocupação com as restrições burocráticas e com a aceitação do ato no âmbito social.

A adoção, de acordo com Madaleno (2011), é o modelo mais pungente de filiação

Quanto aos embaraços ocorridos durante a adoção, Souza (2007, p.75) afirma que “os

afetiva, psicológica e espiritual, porque se sustenta em vínculos de sentimentos de afeição.

trâmites legais, bem como as leis, precisam ser simplificados embora o processo seja

Por isso, o instituto deve ser analisado sob a solidariedade que lhe fundamenta, tendo em

necessário para o bem e segurança da criança e dos próprios pais receptivos".

vista o singular conteúdo humano, de altruísmo, carinho e apoio (MARMITT, 1993).

Isso se relaciona com o problema da institucionalização de crianças e

Também há de se atentar ao bem-estar das crianças e adolescentes que têm

adolescentes, visto que aqueles que não se encaixam no perfil mais procurado pelas

dificuldade em serem colocados em família substituta. Com base no melhor interesse da

famílias pretendentes à adoção sofrem as consequências do acolhimento institucional

criança a ser adotada, é necessária a busca por alternativas que suprimam as

prolongado (KREUZ, 2011). Apesar dessa realidade, a presente pesquisa demonstra que

consequências da institucionalização prolongada e efetivem o direito à convivência

o ordenamento jurídico prevê a convivência familiar como direito fundamental e

familiar e comunitária.

pretende assegurar a afetividade durante o desenvolvimento de crianças e adolescentes.

No Direito de Família, há ampla luta para que a sociedade reconheça e aceite a

Como a prática da adoção se prolonga no tempo, é evidente que tal instituto tenha

adoção, de modo a compreender os meios de filiação legal. Apesar do interesse daqueles

divergido bastante desde sua origem. As maneiras que levam à realização, assim como os

que desejam constituir família em agilizar a efetivação do processo, deve-se reconhecer

objetivos e as leis que o delimitam, têm sido atualizados de acordo com a evolução da

que tal burocratização é compatível quando se trata da formação de um novo círculo

sociedade e da própria família. Nesse contexto, Pessoa (2008, p.09) afirma que “hoje

familiar que deve ter como base o afeto.

delineia-se um novo tipo de família e, consequentemente, um novo Direito para ela”.

Nesse contexto, busca-se difundir a natureza jurídica e a legitimidade do processo

Na contemporaneidade as mudanças têm convergido para enfatizar a análise dos

com o objetivo de impor práticas seguras, a fim de evitar a chamada adoção pronta e o

objetivos na busca da filiação legal. Além disso, o Estado surge como participante ativo no

abandono de menores, práticas comuns à realidade brasileira, mas à margem da lei. A

processo, visto que tem a função de garantir a segurança do adotado e da família que o

adoção pronta é exemplo de prática social que ignora os trâmites legais pois ocorre

adota (VENOSA, 2008). É preciso, então, reconhecer e aceitar a inafastável intervenção

quando a mãe biológica deseja entregar seu filho a pessoa determinada, de forma a

estatal durante a adoção, assim como os motivos que levam à necessidade dessa

desconsiderar a espera organizada dos candidatos à adoção.

participação, uma vez que o instituto deixou de ser relação contratual entre adotante e
adotado.

Durante o processo, ocorre com frequência a oposição do perfil dos menores a
serem adotados ao desejado pela maioria dos adotantes. Visto que muitas famílias

Nestes dias, a constituição familiar preza pela afetividade. Essa se relaciona,

procuram meninas recém-nascidas e brancas (AMIM e MENANDRO, 2007), há a extensa

inclusive, com o desenvolvimento adequado da criança e do adolescente, os quais são

demora nesses processos devido à falta de disponibilidade de menores com esses perfis.

sujeitos do direito fundamental à convivência familiar e comunitária, previsto no art. 227

Isso com base no estereótipo favorecido socialmente, mas que se desconstrói diante

da Constituição Federal de 1988.

realidade brasileira.

Diante disso, a legislação atual foi redigida com o objetivo de preservar o bem-

Para minimizar os efeitos da institucionalização prolongada, o acolhimento

estar do menor a ser adotado. E, com a necessidade de garanti-lo, confirma-se o

familiar é alternativa plausível prevista no ordenamento brasileiro. As famílias

intermédio das instituições e agentes judiciários. Sobre isso, Lima (2008, p.123) afirma

acolhedoras, com o objetivo de favorecer o desenvolvimento social e afetivo das crianças
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Nestes dias, a filiação adotiva é baseada em vínculos jurídicos entre o adotante e

e adolescentes retirados do seio familiar, serão abordadas no presente trabalho sob o viés
de efetivar o direito à convivência familiar e comunitária.
Além disso, o presente artigo visa a análise da situação em que se encontra a
adoção no Brasil, ao considerar breves apontamentos sobre o percurso do referido

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

o adotado e, dessa forma, sustentado a partir de uma presunção afetiva e não biológica
(LÔBO, 2006). Isso decorre da evolução legislativa e, inclusive, dos modelos de família que
se constituíram e transformaram ao longo do tempo.

instituto na legislação brasileira. Isso para demonstrar que, nestes dias, há maior atenção

O instituto da adoção é compatível com a família atual, construída pela

ao princípio do melhor interesse da criança, fato que reflete na necessidade de busca pela

afetividade. Evidente que os valores vigentes não correspondem àqueles de épocas

efetivação do direito fundamental à convivência familiar e comunitária.

antigas, quando o instituto da adoção já existia. Alguns doutrinadores remontam ao
Código de Manu e Hamurabi e às civilizações grega e romana. Importante, porém,

2. Adoção e o direito à convivência familiar e comunitária: o acolhimento familiar

ressaltar que o instituto correspondia aos valores familiares de tais circunstâncias.
No Brasil, houve significativo avanço desde o Código Civil de 1916, que

como alternativa para a institucionalização

contemplou o instituto em seus artigos 368 a 378. Segundo aquela lei, a adoção tinha como

2.1. O processo para efetivar uma adoção legal no Brasil, o melhor interesse da

objetivo “dar filhos aos casais que não poderiam tê-los, tendo a finalidade de caridade”

criança e o direito a convivência familiar e comunitária

(FERREIRA, 2010, p. 28). Além disso, os requisitos para realizar a adoção configuravamse como obstáculos, visto que apenas os maiores de 50 anos e sem filhos legítimos

A adoção é modalidade não biológica de filiação que evoluiu de acordo com a
organização social em que foi inserida. Alguns doutrinadores mencionam as raízes
históricas da adoção, demonstrando o desenvolvimento do instituto de forma linear.
No entanto, a linearidade dos institutos do Direito, de acordo com Fonseca
(2010), é construída na análise histórica posterior. Para o autor, “a historiografia assim
orientada constrói um discurso histórico distanciado do passado e próximo do presente”
(2010, p. 19). Ressalta-se, portanto, que tal estudo relata uma falsa continuidade dos
institutos jurídicos e a impressão de que estes são resultado consequente da experiência
histórica.
Há que se atentar que a busca pelos precedentes históricos esbarra em
condicionantes específicos às instituições da época, os quais não se assemelham à
atualidade. Por isso, deve-se evitar a construção de uma suposta tradição histórica e o
estudo da história do Direito voltado aos parâmetros atuais.
Com o intuito de se evitar uma análise histórica do instituto da adoção e da
institucionalização que desemboque na falsa continuidade, também abordada por
Hespanha (2012, p. 18), o presente estudo se delimitará à realidade brasileira. No entanto,
será fundamental à pesquisa analisar os avanços legislativos, os quais não
necessariamente, como se observará, demonstram linearidade do instituto.

poderiam adotar e deveriam ter uma diferença de 18 anos com relação à idade do adotado.
Segundo Monteiro e Silva (2010), a adoção tratava-se, no passado, de instituto
visto pela sociedade com reserva e prevenção, alvo de contraditórias apreciações, e tinha
fundamento na proteção do patrimônio e da estrutura da família tradicional. Assim,
prezava-se pelo interesse da família adotante, que buscava um filho adotivo para
preencher espaço que faltava na apresentação do círculo familiar diante do modelo
esperado pela sociedade. Essa característica se confirmou pela legislação de cada época,
mas que fora modificada diante dos novos anseios e delineamentos sociais sobre o
instituto.
Com o Código de Menores, de 1979, verificou-se um avanço no sentido da maior
preocupação com a criança a ser adotada do que com os adotantes, mas muitos obstáculos
persistiram até a concretização da adoção que tivesse como objetivo o bem-estar do
menor.
A Constituição Federal de 1988 foi significativa para que cessasse, juridicamente,
o tratamento diverso entre os filhos biológicos e adotivos, com a redação de seu art. 227,
§ 6º, que dispõe que “Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção,
terão os

mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações

discriminatórias relativas à filiação”.
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deixou de apresentar o caráter contratualista, entre adotante e adotado, do direito
privado.

Valente (2013), afastou-se o paradigma da legislação que se preocupa com as crianças e

Note-se, ainda, que a adoção é medida excepcional a ser empregada apenas

adolescentes apenas em situação de risco ou delinquência para que a proteção abrangesse

quando criança ou adolescente não possa permanecer em sua família natural. Quando isso

a totalidade desses indivíduos. Consolidou-se, portanto, a perspectiva a proteção integral.

ocorre, a prioridade é a colocação em família extensa e, se não for possível, em família

Segundo Ferreira (2010), houve mudança radical no instituto da adoção com a

substituta, tendo em vista a efetivação do direito fundamental da convivência familiar e

revogação do Código de Menores pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069,

comunitária no Estatuto da Criança e do Adolescente 1 . Parte da doutrina, no entanto,

de 13 de julho de 1990), que dispõe sobre a proteção integral ao menor, dentro dos

critica a prioridade concedida aos laços consanguíneos em detrimento dos laços de

princípios decorrentes da Constituição Federal de 1988.

socioafetividade, os quais norteiam a formação da família contemporânea (DIAS, 2009).

As mudanças instituídas pelo ECA ocorreram em favor do bem-estar do adotando,

Até que se concretize a adoção, o adotante passa por minucioso processo que o

uma vez que lhe atribuiu os mesmos direitos e deveres que têm os filhos biológicos,

prepara para receber o filho. O processo judicial ocorre obrigatoriamente para concretizá-

inclusive os sucessórios. Ferreira (2010, p. 32) reforça que “com estas mudanças, e em

la, porque a adoção não pode ser deferida a qualquer pessoa que tenha interesse. Assim,

face do princípio de proteção integral do adotado pelo ECA, ficou patente que esta

torna-se fundamental a investigação da demanda da família que pretende adotar, com o

proteção inclui o direito da criança, ou do adolescente, de ser criado e educado no seio de

objetivo de evitar devoluções e outros atos prejudiciais ao adotado (LIMA, 2008; CORREA,

uma família”.

2003).

Depois, entrou em vigor o Código Civil de 2002 (Lei nº 10.406), que impôs

Durante todo o processo, o Estado tem a função de garantir o bem-estar do

mudanças estruturais ao instituto da adoção, mas manteve as linhas centrais

adotando nos acompanhamentos de pré e pós-adoção, de acordo com os requisitos e

estabelecidas pelo ECA. Entre os artigos 1.618 a 1.629, o Código Civil procurou

princípios previstos na legislação. Segundo o artigo 43 do Estatuto da Criança e do

acompanhar a evolução do referido instituto e o novo perfil que lhe foi dado pelo Estatuto

Adolescente, a adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando

da Criança e do Adolescente. Essa lei, no entanto, teve parte significativa de seus artigos

e fundar-se em motivos legítimos. Nesse sentido, Pereira (2014, p. 392) ressalta que a

que versavam sobre o instituto revogados pela Lei nº 12.010 de 2009.

adoção é “o ato jurídico pelo qual uma pessoa recebe outra como filho,

Nestes dias, a legislação do instituto se dá a partir da Lei nº 12.010, de 29 de julho
de 2009, que alterou vários pontos do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como do

independentemente de existir entre eles qualquer relação de parentesco consanguíneo
ou afinidade”.

Código Civil. Esta lei, denominada Lei Nacional da Adoção, unificou posicionamentos em

Desse modo, entende-se o papel da equipe técnica, que deve ser preparada para

relação ao instituto e segue o princípio de que a família deve se formar por laços de

uma intervenção satisfatória que identifique as expectativas do adotando. Essa

afetividade.

intervenção se dá como auxílio ao judiciário para que compreenda o interesse do menor

Para Madaleno (2011), a doutrina do melhor interesse da criança e do

a ser adotado. Sobre tal interesse, Leite (1977, p. 197), aponta fatos que levam a sua

adolescente, que prevalece inclusive no estudo do instituto da adoção, fez com que a

identificação, tais como “o desenvolvimento físico e moral da criança, a qualidade de suas

prioridade deixasse de ser a realização pessoal dos adotantes para prestigiar os interesses

relações afetivas e sua inserção no grupo social”.

superiores da criança ou do adolescente adotado. Portanto, o processo visa,
substancialmente, que os adotados integrem uma célula familiar que lhes proporcione
efetiva felicidade. Para isso é que o poder público interfere no processo da adoção, a qual

1 Art. 39 – (...)
§ 1º - A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os
recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo
único do art. 25 desta Lei.
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O direito à convivência familiar e comunitária está expressamente previsto na
Constituição Federal, em seu artigo 227 2 , como direito fundamental da criança e do
adolescente. Tal direito também está presente no texto do Estatuto da Criança e do
Adolescente, nos artigos 4º, 16, inciso V, e
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realidade implicou no afastamento da família de origem, até que seja possível o retorno a
esta ou, excepcionalmente, a colocação em família substituta.
Com base na doutrina da integral proteção do infante que, para Fachinetto
(2009), valoriza o direito fundamental de convivência familiar e comunitária, previsto

Há que se notar a dificuldade em se materializar esse direito em um cenário de

pelo art. 227 da Constituição Federal, é relevante visar à desinstitucionalização de

prevalência de instituições de acolhimento. Isso porque, conforme fora acima abordado,

crianças e adolescentes, com políticas públicas que os reinsiram no seio de sua família

inconvenientes na colocação de criança e adolescente em família substituta ocasionam a

natural, se possível, ou em sua família extensa, com quem mantêm vínculos de afetividade.

institucionalização prolongada.

Para Madaleno (2009, p. 610), essa busca é adequada porque “o infante será mais

A institucionalização, que é programa de abrigo em entidade, mesmo que seja a

feliz e encontrará maiores oportunidades e ambiente de hígido desenvolvimento de suas

principal forma de enfrentamento do problema do abandono e maus cuidados com

necessidades físicas e volitivas como ser humano se estiver integrado em sua família

crianças e adolescentes, gera consequências indesejáveis a sua formação e

natural ou extensa”. Ainda, quanto à família substituta, a intervenção do Estado na

desenvolvimento. Entre elas, a principal reflete-se no plano afetivo.

formação de um núcleo familiar, de acordo com Valente, demonstra que a família é

Nesse sentido, o acolhimento familiar é apresentado como proposta para a
eficácia da proteção prevista na lei. Visto que o Estado deve garantir o bem-estar do

“espaço privilegiado e insubstituível de proteção e socialização primárias, provedora de
cuidados aos seus membros” (2013, p. 64).

adotado nos acompanhamentos de pós-adoção, “através da participação da equipe
interprofissonal, cuja intervenção é insubstituível” (CURY, 2010, p.11), também há a

2.2. O acolhimento institucional como obstáculo ao direito à convivência familiar e

necessidade de intervenção para a garantir os direitos fundamentais das crianças e

comunitária

adolescentes que estão afastados de sua família natural.
Para a formação das famílias acolhedoras, processo que será sempre

Conforme fora acima demonstrado, a legislação pretende garantir a convivência

acompanhado pela equipe técnica, as candidatas são cadastradas, selecionadas,

familiar e comunitária das crianças e adolescentes através da sua previsão como direito

capacitadas e acompanhadas para receber crianças ou adolescentes. A recepção em

fundamental. Sobre isso, Fachinetto ressalta que “é na família, como primeiro

acolhimento familiar se trata de medida de proteção às crianças e adolescentes cuja

agrupamento de inserção do indivíduo, que se estabelece a primeira relação de afeto, na
qual se apoia todo o desenvolvimento posterior do indivíduo, dando unidade a sua

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
3 Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária.
(...)
Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
(...)
V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;
(...)
Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e,
excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente
que garanta seu desenvolvimento integral.
2

personalidade” (2009, p. 57).
Ao relembrar a importância do afeto na construção familiar, Kreuz (2011, p. 55)
destaca que “Dentre todos os direitos elencados na disposição constitucional, o direito da
criança a ter uma família organizada, estruturada, afetuosa, harmônica, certamente será
a garantia de que os demais direitos lhe serão respeitados”.
Os modelos contemporâneos de família, fundados na afetividade, compreendem
a convivência familiar e comunitária. No entanto, comuns são as situações em que a
criança ou o adolescente não podem permanecer em sua família natural. Isso ocorre, entre
outros casos, quando a família é desestruturada, negligente ou violenta (KREUZ, 2011).
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Nessas situações, o poder judiciário e os conselhos tutelares podem aplicar a
medida de acolhimento institucional quando a criança se encontrar em situação de risco
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recursos para a reinserção na família natural e como transição para colocação em família
substituta (CUNEO, s.d.).

pessoal ou social. Isso ocorre, por exemplo, quando os direitos reconhecidos pelo ECA

A institucionalização é solução, portanto, para a proteção da criança e do

forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade, do Estado ou dos pais

adolescente que não podem ser mantidos no seio da família natural. Entretanto, de acordo

(CUNEO, s.d.).

com Kreuz (2011), as unidades de acolhimento não podem ser comparadas com a unidade

O acolhimento institucional, assim como a colocação em família substituta, está
previsto como medida específica de proteção no art.

1014

do Estatuto da Criança e do

Adolescente, aplicável em alguma das hipóteses do art. 98 da mesma

lei5.

familiar, principalmente quanto ao plano afetivo, tendo em vista o expressivo número de
crianças acolhidas e a rotatividade dos funcionários. De acordo com o autor, o

O caput do art.

acolhimento institucional viola o princípio da convivência familiar e comunitária, na

19 e os parágrafos que o sucedem ressaltam a importância da convivência familiar e

medida em que retira a criança ou o adolescente da família natural, “o que até pode ser

comunitária ao esclarecer que o acolhimento institucional e o familiar são medidas

absolutamente necessário, em razão da violação de outros direitos” (KREUZ, 2011, p. 68).

excepcionais e provisórias (VALENTE, 2013).
De acordo com o art.

926

Isso porque a descontinuidade dos vínculos afetivos e a ausência de um

do Estatuto da Criança e do Adolescente, há princípios

referencial cognitivo contribuem para a formação insegura dos padrões de apego, o que

que norteiam os programas de acolhimento, os quais demonstram o objetivo de promover

pode levar a prejuízos de ordem somática, emocional, intelectual e social. Dessa forma, o

ambiente adequado ao desenvolvimento da criança e do adolescente, inclusive no que diz

indivíduo institucionalizado por longo período fica à mercê de um desenvolvimento que

respeito à efetivação da convivência familiar e comunitária. Pela análise legislativa

não corresponde às necessidades afetivas (CUNEO, s.d.), o que se contrapõe à aspiração

também se depreende que o acolhimento institucional é utilizado quando se esgotam os

legislativa – e social – quanto aos direitos das crianças e adolescentes.
Por isso, é “uma das mais graves chagas sociais dos tempos modernos” (KREUZ,
2011, p. 36). De acordo com o autor, as crianças e adolescentes institucionalizados

4 Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá
determinar, dentre outras, as seguintes medidas:
(...)
VII - acolhimento institucional
VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar;
IX - colocação em família substituta.
§ 1o O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais,
utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação
em família substituta, não implicando privação de liberdade.
5 Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos
reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:
I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;
III - em razão de sua conduta.
6 Art. 92. As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional deverão
adotar os seguintes princípios:
I - preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar;
II - integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou
extensa;
III - atendimento personalizado e em pequenos grupos;
IV - desenvolvimento de atividades em regime de co-educação;
V - não desmembramento de grupos de irmãos;
VI - evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados;
VII - participação na vida da comunidade local;
VIII - preparação gradativa para o desligamento;
IX - participação de pessoas da comunidade no processo educativo.

encontram-se em situação oculta à atenção da sociedade, que acredita que nestas
unidades se encontram protegidos e assistidos em todas as suas necessidades.
Contudo, em função da estrutura do espaço institucional, é comum que não haja
o fortalecimento dos vínculos da criança e do adolescente com o seu núcleo familiar e a
comunidade de origem. Por isso é que o espaço institucional não se assemelha ao meio
natural de desenvolvimento integral do indivíduo que lá permanece durante extenso
lapso temporal.
Quanto às desvantagens do acolhimento institucional, há a dificuldade de
responder aos problemas específicos de cada criança ou adolescente, bem como a
despersonalização, a rotina, a rotatividade dos funcionários, a imposição de disciplina a
partir de regras rígidas e, inclusive, a falta de recursos para manutenção da estrutura.
Essas se relacionam com a carência de afeto dos indivíduos institucionalizados e de
atenção específica à individualidade de cada criança ou adolescente. Note-se, por
exemplo, as diferenças nos cuidados e estímulos necessários de acordo com cada faixa
etária.
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Por isso, há que se atentar às consequências do acolhimento institucional quando

realçadas e que o acolhimento familiar se apresenta como alternativa à efetivação do

este se prolonga no tempo, o que ocorre, em suma, com crianças e adolescentes que fogem

referido direito e que, inclusive, tem preferência à institucionalização, de acordo com o

dos padrões procurados pelas famílias interessadas em efetivar uma adoção legal. Nesses

Estatuto da Criança e do Adolescente7.

casos é que são observadas as adversidades para a efetivação do direito fundamental à
convivência familiar e comunitária.

Inegável que o direito à convivência familiar pretende que a criança e o
adolescente sejam criados no seio de sua família natural (KREUZ, 2011). Dessa forma, o

Tendo em vista a significância negativa, ao desenvolvimento da criança e do

acolhimento familiar se prolongará com o objetivo de preparar a criança ou o adolescente

adolescente, das consequências do acolhimento institucional prolongado, o acolhimento

para concretizar a possibilidade de encaminhamento à família natural. Quando isso não

familiar é alternativa que pretende suprir tais desvantagens. Saliente-se que estas foram

for possível, à família extensa ou, então, adotiva.

destacadas, durante a pesquisa, diante da perspectiva da convivência familiar e

Conforme fora abordado ao longo deste artigo, há crianças e adolescentes que

comunitária como um direito fundamental assegurado pelo ordenamento jurídico

encontram dificuldades na tentativa de serem colocados em família substituta. Não

brasileiro e pelo modelo atual de família fundado na afetividade, de modo a encontrar

devem, porém, ficar à mercê das graves consequências do acolhimento institucional

alternativas a sua efetividade.

prolongado.
Diante disso, o acolhimento familiar trata-se de inserir a criança ou o adolescente

2.3. O acolhimento familiar como alternativa à efetivação do direito à convivência

em família já constituída, chamada de família acolhedora. Esta oferecerá ambiente

familiar

familiar e manterá a criança na comunidade, oferecendo apoio afetivo e específico
(FACHINETTO, 2009). Dessa forma, a família acolhedora também poderá permitir que a

Assim como ocorre com o acolhimento institucional e com a adoção, o Estatuto
da Criança e do Adolescente define expressamente que o acolhimento familiar é medida
provisória e excepcional, aplicável como medida específica de proteção diante da
ocorrência de alguma das hipóteses do art. 98.

criança ou adolescente continue vinculado à família biológica, quando recomendado ao
caso concreto.
De acordo com Lôbo (2011), a convivência familiar compreende-se pela relação
afetiva e duradoura entre pessoas que compõem um ambiente familiar, unidas ou não por

O acolhimento familiar se dá conforme uma política pública estabelecida, com

laços de parentesco. Tal ambiente comum, segundo o autor, não se identifica

plano de intervenção definido e praticado por profissionais a partir de uma determinação

necessariamente como espaço físico, mas sim um ambiente em que as pessoas se sintam

judicial (VALENTE, 2013). Além de o Estatuto da Criança e do Adolescente citar o

acolhidas e protegidas de forma recíproca e solidária.

acolhimento familiar em seu texto, a definição está presente no Plano Nacional de

Diante dessa posição doutrinária, a família acolhedora pode propiciar, quando

Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência

comparada à institucionalização prolongada e conduzida adequadamente, ambiente

Familiar e Comunitária (2006, p. 42):

afetivo. Além disso, habituar a criança e adolescente à convivência familiar, tendo em vista

O programa de Famílias Acolhedoras caracteriza-se como um serviço que
organiza o acolhimento, na residência de famílias acolhedoras, de
crianças e adolescentes afastados da família de origem, mediante medida
protetiva. Representa uma modalidade de atendimento que visa oferecer
proteção integral às crianças e aos adolescentes até que seja possível a
reintegração familiar.

que o objetivo do processo é sua colocação em família definitiva.
Entre as vantagens de tal modalidade, portanto, está o oferecimento do ambiente
familiar e convivência comunitária para a criança, desenvolvendo vínculos de afetividade
e auxílio em fases de transição características da adolescência. A atenção concedida à

Conforme fora acima demonstrado, o acolhimento institucional, apesar de ser
medida de proteção, vai de encontro ao direito fundamental à convivência familiar e
comunitária quando se prolonga no tempo. Nesse contexto é que as desvantagens são

7Art. 34. (...)
§ 1º - A inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu
acolhimento institucional, observado, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida, nos
termos desta Lei.
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criança ou adolescente é individualizada, visto que um grupo familiar terá a função de

Ainda que efetive o direito à convivência familiar e comunitária, deve-se atentar

acolhimento direcionada ao acolhido, ainda que este se identifique como um grupo de

às desvantagens, as quais se agravam, assim como ocorre com o acolhimento institucional,

irmãos.

com o desrespeito à excepcionalidade e provisoriedade. Isso porque, ao prolongar o
De acordo com Valente (2013), as crianças e adolescentes que experimentam o

acolhimento familiar em extenso lapso temporal, permite-se à criança ou adolescente que

acolhimento familiar são apresentados à sociedade pela própria família e, por isso, não

crie vínculos afetivos intensos, os quais serão rompidos de forma possivelmente

sofrem os mesmos estigmas daqueles que se apresentam em grandes grupos, como ocorre

traumática. Por isso é que, mesmo em acolhimento familiar, “a situação jurídica da criança

com os indivíduos em acolhimento institucional. Dessa forma, os vínculos comunitários

ou adolescente deve ser resolvida com a maior brevidade possível” (KREUZ, 2011, p. 122).

são desenvolvidos de forma particular, bem como a convivência familiar.

Nesse sentido, o acolhimento familiar deve ser acompanhado de forma rígida,

A inserção em família acolhedora será acompanhada, monitorada e auxiliada pelo

pois a permanência da criança ou adolescente em família já constituída e com dia-a-dia

poder público, que deve contar com equipe técnica interdisciplinar qualificada. Assim, a

distante dos cuidados da equipe técnica pode esconder situações de maus-tratos, por

família que deseja participar do programa passa por criteriosa seleção e qualificação.

exemplo. Além disso, o monitoramento constante implica em não ignorar a necessidade

Kreuz (2011) ressalta que devem ser investigados os requisitos sociais, morais e a

andamento do processo até a decisão definitiva.

legitimidade do interesse da família em participar de tal programa de acolhimento.

Cumpre ressaltar, portanto, que é preciso diligência da equipe técnica para que a

Além disso, a família também deve participar de programa de capacitação

criança ou o adolescente acolhido não fique esquecido pela autoridade judiciária. O

continuado, prestando informações sobre a criança ou adolescente acolhido à equipe

mesmo ocorre com a família, ante a indispensabilidade do recebimento de suporte, tanto

interdisciplinar, bem como auxiliar no retorno à família de origem ou extensa ou na

financeiro como no acesso a recursos sociais.

colocação em família substituta, de acordo com as possibilidades do caso concreto.

O programa de acolhimento familiar não se confunde com a adoção, uma vez que

A inserção em família extensa tem prioridade quanto ao acolhimento familiar. No

é serviço de acolhimento provisório até que se viabilize a solução definitiva para a criança

entanto, a família extensa também pode ser incluída no programa, tendo em vista a

ou adolescente. Enquanto solução, a família acolhedora tem como objetivo preparar o

previsão de auxílio financeiro às famílias acolhedoras. Desse modo, não se privaria a

indivíduo para reintegração familiar ou, excepcionalmente, colocação em família

convivência de uma criança ou adolescente com um parente que não tenha condições

substituta.

financeiras suficientes para sustentá-lo. Portanto, a convivência familiar e comunitária e
a afetividade devem ser prioridade durante esse processo.

O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (2006, p. 44) dá prioridade ao retorno

Outro exemplo quanto à busca pela efetivação do direito à convivência familiar é

à família natural, mas ressalta que não deve haver a “defesa intransigente dos laços

a previsão de que irmãos devem permanecer na mesma família acolhedora, de acordo com

biológicos, mas sim de laços afetivos e estruturantes para a personalidade da criança e do

a redação do Estatuto da Criança e do Adolescente, no §4º de seu artigo

288,

da mesma

forma como ocorre na colocação em família substituta.

adolescente”, o que se relaciona com os princípios legislativos e sociais abordados no
presente artigo.
Diante do exposto, nota-se a necessidade de que o programa de acolhimento
familiar “seja formatado de modo a se constituir em uma alternativa para permitir o

8Art. 28. A colocação em

família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente
da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta Lei.
(...)
§ 4o Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta,
ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a
excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos
vínculos fraternais.

resgate, mesmo que em caráter ainda precário, da convivência familiar e comunitária das
crianças e dos adolescentes institucionalizados” (FACHINETTO, 2011, p. 114) e, por isso,
respeitar o melhor interesse da criança para que não haja qualquer prejuízo em seu
desenvolvimento, quando este não ocorre no seio da família natural.
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O acolhimento familiar, portanto, pretende que a criança ou o adolescente que

família com base no amor. Conforme demonstrado pela pesquisa, uma vez que o interesse

enfrenta dificuldades em ser colocado em família substituta conviva com uma família, que

do menor deve ser priorizado, só será permitida a adoção que o garanta o direito de

pode ou não ser a família extensa. Assim, aqueles que sofreriam com uma

convivência familiar e comunitária, de forma a possibilitá-lo um desenvolvimento sadio e

institucionalização prolongada (com problemas de saúde mental e física ou idade

harmonioso.

avançada, por exemplo) têm a oportunidade de conviver em espaço familiar e social
(KREUZ, 2011).

Ainda que os marcos legais exibidos demonstrem a preocupação do legislador
quanto ao bem-estar do adotando, a persistência dos problemas resultantes da
institucionalização prolongada de crianças e adolescentes demanda o estudo de

3. Considerações finais

alternativas que concretizem a intenção da norma na realidade fática brasileira. A
institucionalização, apesar de ser medida excepcional e de proteção à criança e ao

A adoção de crianças e adolescentes é prática social que reflete os valores e os
padrões de comportamento construídos pela sociedade, fato que se confirma pela
evolução do instituto na história. Enquanto instituto jurídico, tem se constituído como
debate significativo quanto ao problema da criança abandonada.

adolescente,

quando

prolongada,

não

apresenta

condições

favoráveis

ao

desenvolvimento, especialmente afetivo, do indivíduo.
Diante dessa situação, a pesquisa demonstrou o acolhimento familiar como
alternativa que supre as desvantagens da institucionalização prologada, tendo em vista a

Nesse sentido, o presente artigo conceituou o instituto da adoção,

efetivação do direito fundamental à convivência familiar e comunitária (VALENTE, 2013).

problematizando-o de acordo com o direito fundamental à convivência familiar e

As famílias acolhedoras, também previstas no ordenamento como excepcionais e

comunitária. Tal abordagem se consolidou a partir da análise da institucionalização

provisórias, proporcionam afeto à criança ou ao adolescente que não pode ser mantido

prolongada como obstáculo à efetivação do referido direito, de modo a apresentar o

em sua família natural ou extensa, ou colocado em família substituta.

acolhimento familiar como alternativa a suprir as consequências negativas apresentadas.

A questão fora discutida, no desenvolvimento do artigo, ao serem sopesadas as

Ao tratar da evolução do instituto no ordenamento brasileiro, atentou-se à crítica

vantagens e desvantagens proporcionadas pelo acolhimento familiar em paralelo ao

de Fonseca (2010, p. 115) quanto à abordagem histórica do direito. Segundo o autor, “A

acolhimento institucional e sob a perspectiva do direito à convivência familiar.

análise dos institutos, conceitos ou teorias somente pode ser efetivada a partir de sua

A discussão demonstrou que a implementação do acolhimento familiar deve ter

inserção num dado tempo, considerando todos os condicionantes” que o circundam e

como fim assegurar com prioridade os interesses das crianças e adolescentes. Deve-se

delimitam.

respeitar o caráter provisório e excepcional previsto pela legislação para que se possa

Para a compreensão das alternativas à institucionalização, foram analisadas as
leis que regem a formação de uma família substituta, tais como Estatuto da Criança e do

usufruir das reais vantagens do instituto, identificadas no favorecimento à afetividade e
do atendimento individualizado e específico às necessidades do acolhido.

Adolescente e Lei nº 12.010 de 2009. A partir da vigência desta lei, importantes

A pesquisa demonstrou, também, as peculiaridades da concretização do

modificações foram implementadas no ECA. Entre elas, o processo de habilitação

acolhimento familiar, as quais demandam estrutura específica e preparação adequada das

daqueles que pretendem adotar, tornando-os aptos para a formação de uma nova família

famílias. Diante do adequado suporte financeiro e de acesso a recursos sociais das famílias

através de regras precisas que prezam pelo bem-estar do adotando.

que pretendem acolher, há a real possibilidade de consolidação do princípio da

Há, portanto, o esforço e a progressiva concretização do dever da família adotante
em colaborar para a construção de ambiente capaz de propiciar a realização da

afetividade e no desenvolvimento humano de crianças e adolescentes afastados da família
natural, de forma a garantir-lhes o direito à convivência familiar e comunitária.

personalidade do adotado e a efetiva fruição de seus direitos fundamentais (MADALENO,
2011; PEREIRA, 2006). Segundo Veronese (1997), seu objetivo é a construção de uma
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instituições de controle social formal e informal, as promessas não cumpridas, as funções
latentes e as declaradas, bem como o impacto da seletividade no sistema prisional
brasileiro. Trata-se, ainda, de uma introdução à justiça restaurativa, apresentando seus
princípios, características e valores próprios, destacando os papéis do ofendido, do
ofensor e da comunidade, e seu potencial de transformação do paradigma punitivo
vigente.

Keywords: Criminal justice system; social control; restorative justice.
Abstract: This article discusses the functioning of the criminal justice system, formal and
informal social control institutions, the broken promises, the latent functions and
declared as well as the impact of selectivity in the Brazilian prison system. It is also an
introduction to restorative justice, with its principles, characteristics and values,
highlighting the role of the victim, the offender and the community, and its potential to
transform the current punitive paradigm.

1. Introdução

A forma e a racionalidade burocrática do sistema de justiça criminal,
especialmente do processo penal, estabeleceram uma cisão irreparável entre ofendidos e
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277

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

278

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

ofensores. Em nenhum momento é permitida a construção de um espaço de escuta e de

contribuições dos procedimentos restaurativos como possibilidade de transformação do

aproximação entre os verdadeiramente envolvidos. Ao priorizar o delito em detrimento

paradigma punitivo.

do conflito, caracterizado pela infração à norma e não pela produção de um dano a uma
pessoa, a lógica do sistema de justiça penal atenua a importância do fato considerado

2. Sistema de justiça criminal: a importância de revisar o paradigma vigente

como crime na vida das pessoas, ao reduzi-lo a típico, lícito e culpável, merecendo, o
ofensor, a reprovação do Estado.
O abolicionismo constitui uma matriz teórica que, situada no campo das políticas
de controle social alternativo, busca enfrentar o paradigma punitivo existente. A principal

A princípio, salienta-se que a justiça restaurativa não é um modelo substitutivo
ao sistema de justiça criminal, mas sim uma potencial possibilidade de transformação
desse sistema.

“alternativa” apontada pelos abolicionistas se relaciona com a posição assumida pela

A primeira dimensão e imagem do sistema de justiça criminal é a da lei e das

sociedade na resolução das situações problemáticas e com a descentralização do exercício

instituições de controle formal: polícia, Ministério Público, sistema penitenciário, além

do controle social.

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Ou seja, o sistema é percebido como o

A “alternativa comunitária” representa, assim, uma mudança no controle social,

“outro” (ANDRADE, 2012, p. 132-133).

que passaria do Estado, para a comunidade. É de fundamental importância construir um

Contudo, conforme pontua Vera Regina Pereira de Andrade (2012, p. 133), o

espaço em que ofendidos e ofensores adquiram um papel de maior relevância e

“outro” não está só. O sistema de justiça criminal não se reduz a leis e a instituições. Ele é

consideração. As origens da justiça restaurativa possuem bases tanto teóricas quanto

um processo articulado e dinâmico de criminalização, ao qual concorrem não apenas as

empíricas, agregando conhecimento e experiência de práticas de justiça indígenas dos

instituições de controle formal, mas também aquelas de controle informal, tais como:

Estados Unidos, da Austrália, da Nova Zelândia e do Canadá. Esse modelo está centrado

escolas, moral, religião, mercado de trabalho, internet e mídia em todos os seus espaços

nos sentimentos e nas necessidades do ofendido, do ofensor e da comunidade, conferindo-

de fala.

lhes protagonismo durante o processo, por ser um espaço democrático de diálogo e
construção.

Com isso, vê-se que o sistema de justiça criminal é um macrosistema composto
tanto pelas instituições formais de controle, quanto as instituições informais, do qual nós

A justiça restaurativa desperta interesse crescente tanto na academia quanto na

integramos e participamos da mecânica de controle, seja como operadores, seja como

prática em diversas instâncias: jurídica, social, escolar, institucionais e na comunidade.

senso comum ou opinião pública, o que Vera Regina Pereira de Andrade chama de

Tal interesse proporciona o debate para o aperfeiçoamento de seus valores, princípios e

“dimensão ideológica ou simbólica do sistema penal”.

práticas. No sistema de justiça, as práticas restaurativas já foram implementadas em 15

Afirmar assim que o Direito Penal é simbólico não significa afirmar que
ele não produza efeitos e que não cumpra funções reais, mas que as
funções latentes predominam sobre as declaradas não obstante a
confirmação simbólica (e não empírica) destas. A função simbólica é
assim inseparável da instrumental à qual serve de complemento e sua
eficácia reside na aptidão para produzir um certo número de
representações individuais ou coletivas, valorizantes ou desvalorizantes,
com função de “engano” (ANDRADE, 2015, p. 291).

Estados brasileiros.
A pesquisa se justifica pela necessidade de ultrapassagem do paradigma punitivo
e do modelo de sistema de justiça criminal vigente, em virtude de sua crise de legitimidade
e de sua expansão, além da urgência em buscar alternativas à punição e ao controle social
exercido pelo Estado. A pesquisa tem por objetivo principal verificar qual o papel da
justiça restaurativa no sistema de justiça criminal brasileiro.
Para isso, contextualizar-se-á o modelo atual do nosso sistema de justiça criminal.
Após, tratar-se-á da justiça restaurativa, seus valores e princípios e, por fim, das

Isso leva à percepção de que, na verdade, o sistema de justiça criminal somos,
informalmente, todos nós, conforme ensina Vera Regina Pereira de Andrade (2012, p.
134):
Uma dimensão muito mais invisível e difusa (lato sensu) do sistema é a
dimensão ideológica ou simbólica, representada tanto pelo saber oficial
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(as ciências criminais) quanto pelos operadores do sistema e pelo
público, enquanto senso comum punitivo (ideologia penal dominante).
Esta capilaridade não deve obscurecer a sua onipresença, tanto ou mais
expressiva que a do Estado, e que obriga à percepção de que o sistema
somos, informalmente, todos nós: em cada sujeito se desenham e se
operam, desde a infância, um microssistema de controle e um
microssistema penal (simbólico) que o reproduz cotidianamente.

O sistema de justiça criminal, em suas funções oficialmente declaradas, promete
a proteção dos bens jurídicos dos cidadãos, mediante o combate à criminalidade,
instrumentalizado por meio das funções da pena (ANDRADE, 2012, p. 134).
Em nossa sociedade patriarcal, o cidadão representa o bem, ou seja, o homem
branco, jovem e proprietário. Por sua vez, a criminalidade representa o mal, isto é, o
homem negro, jovem e desempregado. Já a pena é uma combinação da retribuição ou
castigo com a prevenção – geral e especial –, a ser aplicada com base nos princípios do
direito penal e do processo penal liberal ao inimigo, o criminoso.
Entretanto, a função real do sistema de justiça criminal não é combater a
criminalidade, protegendo bens jurídicos universais e gerando segurança pública e
jurídica. A função real é construir uma criminalidade seletiva e estigmatizada e, nesse
processo, reproduzir as desigualdades sociais de classe, raça e gênero, fenômeno
intitulado pela autora como “eficácia instrumental invertida do sistema penal”
(ANDRADE, 2012, p. 136).
O sistema de justiça criminal estigmatiza e seleciona aqueles que já são
etiquetados pelo controle social informal. Todos – família, escola, igreja, mercado de
trabalho – interagem diariamente com esse sistema, ao selecionar figuras estereotipadas
dos criminosos como: homens pobres, desempregados, negros, moradores em situação
de rua; e das figuras estereotipadas das vítimas como mulheres frágeis (ANDRADE, 2012,
p. 137).
Dessa forma, verifica-se que a seletividade é “a função real e a lógica estrutural
de funcionamento do sistema penal, comum às sociedades capitalistas patriarcais”
(ANDRADE, 2012, p. 137), simbolizada pela clientela das prisões – selecionada pelos
pobres e excluídos socialmente, em sua grande maioria homens, não brancos, com baixo
nível de escolaridade.
A seletividade pode ser exposta da seguinte forma:
Todas as pessoas, de todos os estratos sociais, faixas etárias, etnias e
gênero, ou seja, todos nós (e não uma minoria perigosa da sociedade)
praticamos, diariamente, fatos definidos como crimes, contravenções
penais ou infrações administrativas, e somos, por outro lado, vítimas
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dessas práticas (o que muda é a especificidade das condutas). Assim,
tanto a criminalidade quanto a vitimação são majoritárias e ubíquas
(todos nós somos criminosos e vítimas), percepção heurística para um
senso comum acostumado a olhar a criminalidade como um problema
externo (do outro, outsiders), a manter com ela uma relação de
exterioridade e, portanto, a se autoimunizar (ANDRADE, 2012, p. 138).

A impunidade e a criminalização são orientadas pela seleção desigual de pessoas
de acordo com estereótipos (os inimigos) presente no senso comum dos operadores do
controle formal e informal, e não pela incriminação igualitária de condutas, como promete
o sistema de justiça criminal.
Não obstante a construção seletiva da criminalidade, Vera Regina Pereira de
Andrade enfatiza a construção seletiva da vitimação, a qual está intimamente ligada à
seleção do criminoso. Para a autora, “autor-vítima é um par que mantém, na lógica
adversarial do sistema de justiça, uma relação visceral: reconhecer autoria implica, tácita
ou expressamente, reconhecer vitimização” (ANDRADE, 2012, p. 139).
Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias do Depen,
atualmente, o Brasil possui a 4ª população carcerária do mundo, “perdendo” apenas para
os Estados Unidos (2.228.424), a China (1.657.812) e a Rússia (673.818). Ainda, se
considerarmos as pessoas em regime de prisão domiciliar, o Brasil sobe no pódio como
3º país com a maior população carcerária mundial (775.668).
No tocante às condutas criminalizadas, apesar de terem sido colhidos dados de
apenas 188.866 pessoas, verifica-se que 27% foram condenadas ou estão sendo
processadas pelo cometimento do crime de tráfico, seguido pelos crimes de roubo (21%),
homicídio (14%) e furto (11%).
Diante das promessas não cumpridas do sistema de justiça criminal, sobretudo
com relação à pena privativa de liberdade, máxime em sua ilusória proposta de
reabilitação; da decadência dos modelos de controle autoritários e da notória
incapacidade do sistema de enfrentar os desafios que lhe são impostos, vê-se o
fortalecimento, no âmbito desse sistema, da percepção de uma mudança profunda no
paradigma, com a adoção de novos conceitos, de estratégias mais eficazes e legítimas.
Acerca do da crise do sistema penal, Vera Regina Pereira de Andrade (2012, p.
316) pontua:
[...] nós vivemos uma crise do sistema penal e sobretudo da prisão, que é
uma crise de legitimidade. A prisão está deslegitimada, mas ela se
expande sob o modelo neoliberal, sobretudo norte-americano (a política
de tolerância zero é a principal matriz do eficientismo, embora não só,
não nos enganemos, há muitas outras coisas). Então nós temos uma
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situação de ornitorrinco, usando a metáfora que Francisco de Oliveira
utilizou para descrever a sociedade brasileira.

Por um lado, a política criminal atual apresenta um movimento de alternativas à
pena e ao encarceramento. Por outro, tensionando com este movimento, há o de expansão
punitiva, que lucra com a “mais-valia da dor”, conforme denunciado por Löic Wacquant e
Nils Christie (ANDRADE, 2012, p. 316).
Sob o olhar do “uso alternativo” do direito penal, é necessário considerar que os
meios alternativos de controle podem ter mais eficácia, apesar de aparentar menos rigor.
Ademais, deve-se evitar uma política reformista e “panpenalista”, a qual se fundamenta
em uma ampliação do direito penal e pode causar uma confirmação da ideologia da defesa
social, além de legitimar o sistema de justiça penal em sua totalidade (BARATTA, 2014, p.
202).
Mesmo diante da ineficiência do sistema penal, este resiste intocável e irredutível
a qualquer movimento de reforma mais profunda, introduzindo apenas modificações
superficiais, as quais apenas ratificam as inúmeras promessas não cumpridas do sistema
de justiça criminal. Nas palavras de Alessandro Baratta (2014, p. 221-222):
Nas teorias radicais de política criminal, como são as teorias
abolicionistas, o critério [de uma política criminal alternativa] funciona
no sentido de superar o sistema penal tradicional, e que dita superação
fosse efetivamente possível. Nesse sentido, um representante desta
perspectiva radical propõe uma tática baseada sobre a distinção
estratégica entre reformas positivas (que servem para conservar o
sistema em suas funções reais) e reformas negativas (que produzem reais
transformações qualitativas do sistema e servem para superá-lo
parcialmente).

Ainda, caso as alternativas penais não privilegiem a substituição das penas
aplicadas aos crimes de tráfico, roubo e furto – responsáveis pelo maior índice de
encarceramento, pela estigmatização e pelo retorno dos criminalizados à prisão – a
política de alternativas penais não afetará a criminalização dos pobres e negros, que é, na
visão de Vera Regina Pereira de Andrade (2012, p. 326): “um dos maiores obstáculos à
construção de uma sociedade mais solidária e democrática entre nós”.
O sistema penal distorce os interesses do ofendido e expropria seu direito de
dizer seus próprios interesses. Não há justificativa para a presunção do sistema em tutelar
interesses que vão além daqueles do ofendido. Sob esse prisma, um caminho estratégico
de descriminalização que contemple os conflitos sobre os quais incide a lei penal tem a
denominação programática de “privatização dos conflitos” (L. Hulsman, 1982; N. Cristie,
1977) (BARATTA, 1987, p. 12-13).
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Importantes indicações para a realização de um direito penal de mínima
intervenção e para obter êxito na diminuição dos custos sociais da pena, Alessandro
Baratta propõe: substituir, parcialmente, o direito punitivo pelo direito restitutivo;
conceder às partes oportunidades de restabelecer a relação abalada pelo crime; e garantir
os direitos indenizatórios das vítimas (BARATTA, 1987, p. 13).
O incoformismo com o sistema de justiça criminal encontrou um campo cultural
para o desenvolvimento de formas alternativas de se alcançar a justiça na década de 1960.
Esse inconformismo também fomentou o desenvolvimento de pensamentos críticos, sob
a denominação de “criminologia crítica”, “nova criminologia”, “criminologia radical” ou
‘criminologia marxista” nos anos 1970 (ANITUA, 2008, p. 657).
Três distintas correntes da criminologia crítica são mais exploradas, diante da sua
importância no movimento crítico: o abolicionismo, o realismo de esquerdas e o
garantismo penal. Entretanto, escolheu-se aprofundar o abolicionismo penal, pela sua
categórica crítica ao sistema de justiça penal, além de ser um dos fundamentos da justiça
restaurativa.
Primeiramente, salienta-se que não existe “o” abolicionismo, mas sim diferentes
abolicionismos (ANDRADE, 2012, p. 254-255). Vera Regina Pereira de Andrade faz uma
distinção entre abolicionismo em sentido lato e em sentido estrito, referindo-se ao
“abolicionismo em sentido mais amplo, quando não somente uma parte
do sistema de justiça penal, mas o sistema em seu conjunto é considerado
como um problema social em si mesmo e, portanto, a abolição de todo o
sistema aparece como uma única solução adequada para este problema”
(DE FOLTER, Rolf S. In: HULSMAN, Louk; CHRISTIE, Nils; MATHIESEN,
Thomas; SCHEERER, Sebastian; STEINERT, Heinz; DE FOLTER, Rolf S.
(Coords.). Abolicionismo penal. Traducción Del inglês por Mariano
Alberto Ciafardini y Mirta Lilián Bondanza. Buenos Aires: Ediar, 1989, p.
58) (ANDRADE, 2012, p. 255).

O que caracteriza o abolicionismo é o fato de terem sido criados grupos contrários
ao sistema de justiça criminal e de terem lutado para além dos “muros acadêmicos”,
aparecendo ao mesmo tempo como “teorização e militância social e, portanto, como
práxis” (ANDRADE, 2012, p. 255).
O objeto do abolicionismo é o sistema penal em que está institucionalizado o
poder de punir estatal e sua “complexa fenomenologia”, contendo a “engenharia” e a
“cultura” punitivas, a máquina e sua relação com a sociedade, de modo que o sistema é
tanto o “outro” quanto “nós” (ANDRADE, 2012, p. 260-261).
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Alessandro Baratta ensina que todos os projetos e práticas pertencentes à teoria

Há um questionamento acerca da utilidade de uma definição do tema, em razão

abolicionista não devem hesitar ao transpor a linha que divide os sistemas penais

do risco de engessamento da teoria (ZEHR, 2012, p. 48). Contudo, Howard Zehr sugere

alternativos das alternativas ao direito penal, citando a expressão de G. Radbruch: “a

uma definição para fins operacionais:
Justiça restaurativa é um processo para envolver, tanto quanto possível,
todos aqueles que têm interesse em determinada ofensa, num processo
que coletivamente identifica e trata os danos, necessidades e obrigações
decorrentes da ofensa, a fim de promover o restabelecimento das pessoas
e endireitar as coisas, na medida do possível (ZEHR, 2012, p. 49).

melhor reforma do direito penal não consiste em sua substituição por um direito penal
melhor, mas sua substituição por uma coisa melhor que o direito penal” (BARATTA, 2014,
p. 222).

O autor explica, ainda, o que não é a justiça restaurativa, ressaltando que o

3. Justiça restaurativa: um paradigma em construção

modelo não tem como objeto principal o perdão ou a reconciliação; não é mediação; não
tem por objetivo principal reduzir a reincidência ou as ofensas em série; não é um

A denominação “justiça restaurativa”1 é atribuída a Albert Eglash, que, em 1977,

programa ou projeto específico; não foi concebida para ser aplicada a ofensas de menor

defendeu a possibilidade de três tipos de respostas ao crime: a retributiva, fundamentada

potencial ofensivo ou ofensores primários; não é uma panaceia, nem um substituto para

na punição; a distributiva, focada na reeducação; e a restaurativa, cuja base seria a

o processo penal; não é uma alternativa ao aprisionamento e não se contrapõe à justiça

reparação. Entretanto, suas raízes e precedentes são ancestrais.

retributiva (ZEHR, 2012, p. 18-23).

Ainda que se apresente como um novo paradigma, os fundamentos e as origens

Segundo Howard Zehr, há dez valores mínimos a serem respeitados para que se

da justiça restaurativa não são novos, mas alicerçados em antigas convenções. Este

considere um procedimento como sendo restaurativo: focar principalmente nos danos

paradigma apresenta um vigoroso contexto histórico baseado nas práticas de justiça

causados pelo fato considerado como crime, e não nas regras que foram violadas;

indígenas e nas tradições de países como Austrália, Canadá, Estados Unidos e África do

preocupar-se com o ofendido e o ofensor e envolver ambos no processo de construção da

Sul. O modelo foi incorporado formalmente na Nova Zelândia após ter se identificado que

justiça; trabalhar pelo empoderamento dos ofendidos e atender às suas necessidades;

o sistema era incapaz de dar respostas satisfatórias para a comunidade maori, diante da

apoiar os ofensores, auxiliando-os a compreender e a cumprir suas obrigações;

constatação de que essa população era a clientela do sistema de justiça criminal.

reconhecer que as obrigações do ofensor não podem ser impostas como castigo, além de

Por não haver uma teoria monolítica que sistematize todas as experiências de

ser exequíveis; oferecer oportunidades de diálogo entre os envolvidos; encontrar uma

justiça restaurativa, parte-se da ideia de que ela é um conjunto de teorias e práticas, as

maneira de envolver a comunidade no processo; estimular a integração dos envolvidos;

quais configuram um universo plural e heterogêneo, cujos eixos de articulação se baseiam

atentar para as consequências indesejadas dos projetos de justiça restaurativa; respeitar

em princípios e valores. O que caracteriza a sua força é exatamente essa pluralidade.

todos os participantes (ofendido, ofensor, comunidade e operadores do Direito) (ZEHR,

Por isso, a justiça restaurativa não se trata, segundo Vera Regina Pereira de

2012, p. 52).

Andrade (2012, p. 334), de um “modelo monolítico”, mas plural, aberto e em construção.

Howard Zehr elenca três pilares ou conceitos centrais da justiça restaurativa: o

A justiça restaurativa considera o crime como uma ação causadora de dano a

foco no dano cometido, surgindo uma preocupação inerente com as necessidades do

outra pessoa ou à comunidade (SICA, 2007, p. 28). Esse dano não precisa,

ofendido e seu papel no processo, sem se esquecer do dano vivenciado pelo ofensor e pela

necessariamente, ser material, mas deve ser reconhecido nas dimensões social (entre as

comunidade; a consciência de que males ou danos resultam em obrigações, devendo o

pessoas e entre elas e a comunidade), interpessoal e institucional Assim, reconhece-se o

ofensor ser estimulado a compreender o dano que causou; e, por último, a promoção de

valor do conflito como elemento de compreensão e transformação das relações sociais.

engajamento ou participação, sugerindo que ofendidos, ofensores e membros da
comunidade desempenhem papéis significativos no processo (ZEHR, 2012, p. 36).

A expressão "justiça restaurativa" acabou por prevalecer na língua portuguesa, embora a tradução mais
apropriada de "restorative justice" pareça ser "justiça restauradora" (ANDRADE, 2012, p. 333).
1
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O sistema de justiça criminal está centrado no autor da infração, no
enquadramento legal do crime e na aplicação da pena, ou seja, no passado e em sua
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contemplar a sua plenitude”, não impondo rótulos às pessoas envolvidas no conflito
(SALM; LEAL, 2012, p. 211-212).

reprodução. Por outro lado, considerando que a justiça restaurativa se preocupa com as

Salienta-se que a justiça restaurativa não pode ser imposta aos envolvidos. Eles

consequências do crime, o foco está no pós-fato e nas consequências da conduta,

devem ser informados que se trata de uma ferramenta posta à disposição deles, cuja

buscando-se elementos para solucionar de forma justa cada caso individualmente,

participação é sempre voluntária e a aceitação pode ser revogada a qualquer momento,

importando-se com questões que não são tratadas pelo sistema de justiça criminal

sem qualquer prejuízo, pois garantido o retorno aos meios ordinários de jurisdição.

(ACHUTTI, 2014, p. 66-67).

Assim, a justiça restaurativa traz os envolvidos ao centro do processo

A justiça restaurativa foca nas necessidades da vítima, do ofensor e da

restaurativo, oferecendo-lhes autonomia para expor seus sentimentos e necessidades,

comunidade, conferindo-lhes protagonismo durante o processo, por ser um espaço

bem como a possibilidade de fala e escuta, por meio de um diálogo equilibrado. Diante

democrático de diálogo e integração. Ao permitir ao ofendido conhecer os motivos do fato

dessa situação, os participantes deverão construir, conjuntamente, a melhor forma de

que lhe causou um dano, outorga a ele uma maior intervenção, atende à sua carência de

reparação dos danos causados.

informações, permite-lhe reaver a independência e a autonomia retirada dele. O ofendido

A justiça restaurativa concentra-se na restauração das relações interpessoais e

assume o papel de protagonista no procedimento restaurativo, pois têm os espaços de fala

da comunidade que foram lesadas pelo fato definido como crime, na solução do conflito,

e de escuta resgatados (TIVERON, 2014, p. 337).

na reparação do dano e dos traumas, na satisfação das necessidades dos envolvidos –

No tocante ao ofensor, a justiça restaurativa é tão sensível às suas necessidades

ofensor, ofendido e comunidade –, transformando-os em protagonistas do procedimento

quanto às do ofendido. Ela inclui o ofensor de forma a possibilitar sua aceitação e

decisório, “devolvendo-lhes o conflito” que o sistema de justiça penal “confiscou” nas

incorporação na vida comunitária, por meio do cumprimento dos compromissos

mãos do Estado: o conflito não pertence ao Estado nem ao sistema penal ou a seus

acordados (TIVERON, 2014, p. 309). Essa medida colabora para o reconhecimento

operadores, mas às partes. “Este elemento participativo e democrático é considerado a

espontâneo da responsabilidade do ofensor, bem como o estimula a reparar a ofensa,

pedra de toque do modelo” (ANDRADE, 2012, p. 335-336).

resgatando sua autoestima e autoconfiança, geralmente abaladas pela situação. Além

A participação do ofendido na construção do acordo restaurativo; o fato de que a

disso, a partir de um diálogo com o ofendido, o ofensor pode descobrir emoções e

ausência de acordo no processo restaurativo e o consequente retorno do caso ao sistema

sentimentos de empatia; o conhecimento dos impactos de seus atos; e até mesmo seu

de justiça criminal não servirá como confissão ou agravará eventual condenação do

autoconhecimento.

ofensor; a possibilidade de as partes acordarem sobre como trabalhar a situação; e a

A comunidade tem o papel de apoiar e facilitar o processo restaurativo e as

transferência do protagonismo pelos operadores do sistema de justiça criminal às partes

decisões tomadas pelos envolvidos. Ao participar desse processo, a comunidade resgata

envolvidas no conflito são características importantes da justiça restaurativa (ACHUTTI,

seu lugar de fala, hoje ocupado pelo Estado (TIVERON, 2014, p. 339-342).

2014, p. 83).

Na justiça restaurativa, as pessoas envolvidas passam a ter diversas faces. O
ofensor deixa de ser visto somente como “o(a) criminoso(a)” ou “o(a) inimigo(a)”,
passando a ser enxergado como “o pai”, “o filho”, “a mãe”, “o(a) vizinho(a)”, “o(a) líder
comunitário”, “o(a) médico”, “o(a) jardineiro”, “o(a) morador(a) da comunidade”, “o(a)
filho(a) do fulano”. Assim, ao reconhecer a multidimensionalidade do ser humano, a
“justiça restaurativa, por meio das relações interpessoais e da ética coletiva, pode

Conforme Eduardo Rezende Melo (2005, p. 64):
o pluralismo que um modelo restaurativo de justiça nos permite entrever
é este, de que as avaliações que realizamos não se remetem logicamente
a valores dos quais deduzimos as condutas que haveremos de adotar, mas
se referem, pelo contrário, a maneiras de ser, de viver, de sentir que
haveremos, em nossa singularidade existencial, de procurar estruturar e
justificar, com tudo aquilo de que somos providos – sentimentos, paixões,
razões -, para nos afirmarmos no mundo. E esta afirmação há de ser feita
perante um Outro concreto com o qual nos relacionamos, com seu modo
de existência todo diverso, incapaz ele também de, por si, nos entender.
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Assim, redefine-se o papel do Estado na resposta ao fato definido como crime,

A concepção reparadora foca principalmente na reparação do dano causado ao

focando-se nas pessoas mais atingidas pela infração a fim de que se tornem protagonistas

ofendido. Dessa forma, quando um dano é cometido, “a questão central não deveria ser ‘O

na construção de um resultado satisfatório para todos os envolvidos (TIVERON, 2014, p.

que devemos fazer ao ofensor?’, ou ‘O que o ofensor merece?’, mas sim ‘O que podemos

288). Dessa forma, ofensor, ofendido e comunidade têm a oportunidade de assumirem

fazer para corrigir a situação?’” (ZEHR, 2008, p. 175).

suas responsabilidades e de se envolverem, de forma consensual, voluntária e ativa, na
reparação dos danos materiais e emocionais.

Para Howard Zehr (2008, p. 176-177 e 181), se o crime é um ato lesivo, a justiça
deve reparar a lesão e buscar a cura. Portanto, para o autor, o primeiro objetivo da justiça

Apesar de ser um modelo complexo, a justiça restaurativa é capaz de sustentar

deveria ser reparar e curar os ofendidos; e o segundo objetivo deveria ser o de reconciliar

um conceito aberto, que se renova continuamente e se desenvolve com base na

as partes ou, simplesmente, dar a oportunidade para que a reconciliação aconteça. Zehr

experiência ancestral e nas práticas do presente. Entretanto, a justiça restaurativa possui

também sugere que não se deve esquecer que o ofensor tem necessidades, ainda que isto

diferenças internas, merecendo análise três concepções com propósitos diferentes, mas

não o exima de responsabilização, pois a própria responsabilização pode significar

que se complementam: a concepção do encontro, a concepção da reparação e a concepção

mudança e cura.

da transformação.

Ainda segundo o autor, a reparação ou restituição é tão fundamental quanto a

A concepção do encontro manifesta uma das principais ideias do movimento, ao

retribuição, pois representa a recuperação das perdas e também um reconhecimento do

sustentar que ofendido, ofensor e outros interessados no caso devem ter a oportunidade

erro cometido pelo ofensor e a assunção de sua responsabilidade. A restituição

de encontrar-se em um local não tão formal como os fóruns e tribunais de justiça

“reconhece o valor ético da vítima, percebendo ainda o papel do ofensor e as

(PALLAMOLLA, 2009, p. 55).

possibilidades de arrependimento – assim reconhecendo também o valor do ofensor”

Renato Sócrates Gomes Pinto analisa a justiça restaurativa sob a perspectiva do
encontro. Para ele,

(ZEHR, 2008, p. 182).
Portanto, essa concepção se refere aos seguintes princípios restaurativos: a

o processo restaurativo tem seu clímax nesse encontro, que não é um
simples encontro, mas um encontro restaurativo, que só ocorrerá se
presentes os requisitos constitucionais e legais para sua admissibilidade
e continuidade, e se observados os princípios, valores e procedimentos
restaurativos para se alcançar os resultados buscados e os efeitos
projetados.
Nesse encontro as pessoas vivenciarão emoções e racionalidade para
formatar um plano que se denominará acordo restaurativo.
Não se trata de um encontro no cenário de um foro ou tribunal, mas fora
da estrutura e do ritual judiciário, e não haverá nem juiz, nem promotor,
nem advogado, nem escrivão, nem testemunhas, nem documentos, nem
perícias.
É um encontro de emoções fortes de ódio, ressentimento, luto, desespero,
sentimento de vingança, medo, pavor, mágoa, desconfiança, compaixão,
perdão, autoestima, coragem.
Mas se houver disposição, esse encontro restaurativo faz as pessoas
chegarem aonde o sistema não vai (PINTO, p. 16-17).

Salienta-se a necessidade de capacitar os profissionais que atuarão nas práticas
restaurativas, a fim de evitar que eles dificultem o diálogo entre as partes. Ademais, os
programas restaurativos devem sempre atentar para que não haja a perda do diálogo
devido à buroctatização e institucionalização da justiça restaurativa.

justiça deve agir de forma a curar ofendidos, ofensores e a comunidade atingida pelo
conflito; todos os envolvidos no fato devem ter a oportunidade de construir o processo de
justiça; e a necessidade de repensar os papéis e responsabilidades da comunidade e do
governo na promoção da justiça (PALLAMOLLA, 2009, p. 58).
Por último, a concepção da transformação propõe que a justiça restaurativa visa
a transformar o modo pelo qual as pessoas se compreendem e a forma como se
relacionam com o outro. Essa concepção compreende a justiça restaurativa como uma
forma de vida, rechaçando qualquer hierarquia entre os seres, e entre eles e o meio
ambiente (PALLAMOLLA, 2009, p. 59).
A mudança de linguagem – conforme proposta abolicionista – é umas das
características dessa concepção, que pretende abolir as distinções existentes entre crime
e outras condutas que causem dano à pessoa. Para a concepção da transformação todas
as condutas seriam danosas, sendo prioridade identificar quem sofreu o dano, quais suas
necessidades e como as coisas podem ser corrigidas (PALLAMOLLA, 2009, p. 59).

289

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

É necessário salientar que essas três concepções de justiça restaurativa possuem
diferenças, mas também ideias convergentes. Assim, verifica-se que não há apenas uma
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diálogo, na escuta ativa e no respeito entre os envolvidos no conflito, por meio da
comunicação não violenta.

resposta para a pergunta “o que é justiça restaurativa?”, mas sim diversas construções de
um paradigma que está constantemente em transformação.
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Resumo: O Governo Federal inseriu o sistema de cotas, reservando um percentual de
vagas nas universidades pú blicas para estudantes oriundos de escolas pú blicas (cotas
sociais) e outro percentual para estudantes negros e indı́genas (cotas raciais). A presente
pesquisa almeja analisar a aplicaçã o do princı́pio da igualdade a esse sistema de açõ es
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afirmativas, considerando a qualidade do ensino pú blico oferecido pelo Estado, bem como
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criminal. Brasília: Thesaurus, 2014.
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______. Trocando as lentes: um novo foco sobre o crime e a justiça. São Paulo: Palas
Athena, 2008.

predominantes. A abordagem se deu, inicialmente, quanto à aplicaçã o das cotas sociais,

a problemá tica existente na questã o racial, verificando se as açõ es afirmativas sã o
metodologia pela abordagem qualitativa bibliográ fica, baseada em pesquisa explorató ria
documental, baseada em mé todo dedutivo, verificando os entendimentos

analisando se estas consistem em um meio de reparar a precariedade do ensino pú blico
oferecido pelo Estado, verificando as peculiaridades deste tipo de ensino e a forma de
acesso à s universidades, concluindo a necessidade da aplicaçã o das cotas sociais, tendo
em vista que os alunos oriundos de escola pú blica nã o tê m condiçõ es de competir com
aqueles que tiveram a oportunidade de estudar em escolas particulares. No que diz com
as cotas raciais, o estudo analisou as repercussõ es socioló gicas dessas açõ es afirmativas,
constatando os motivos por que da implantaçã o das cotas raciais. De inı́cio, questionouse sobre uma possıv́ el dıv́ ida histó rica do Brasil para com os negros devido aos sé culos de
escravidã o que esse povo passou em nosso paıś . Poré m, a pesquisa concluiu que tal nã o
pode ser considerado motivo, porque devido à elevada miscigenaçã o brasileira, de logo
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nã o se pode identificar quem foram os realmente prejudicados com a escravidã o e os

problem of Brazil is social and not racial. Moreover, that people considered poor,

descendentes que devem ser beneficiados com as açõ es afirmativas. Verificou-se, ainda,

regardless of race, can compete in the social quotas. So, considering that the main problem

que as cotas raciais servem apenas para estimular o preconceito e a discriminaçã o racial,

of social including is the deficiency in the basic education, It can see the need of invest in

porque a problemá tica do Brasil é social, e nã o racial. Ademais, aqueles considerados

education and, alternatively, the adoption of social quotas. So, this work intends to analyze

“carentes”, independentemente de suas raças, podem concorrer à s vagas decorrentes das

if the principle of equality is been respected.

cotas sociais. A partir daı,́ considerando que o principal problema da falta de inclusã o
social é a deficiê ncia na educaçã o bá sica, verifica-se a necessidade de se investir neste

1. Introdução

ensino e, alternativamente, a adoçã o das cotas sociais. Assim, o trabalho pretende analisar
se o princı́pio da igualdade está sendo respeitado.

Keywords: Affirmative actions; quotas; education; discrimination.
Abstract: The Federal Government inserted the quota system, reserving a percentage of
vacancies at the public universities to students from the public schools (social quotes) and
other percentage to black and indigenous students (racial quotes). The present work of
course conclusion intends to analyze the application of the equality to this system of
affirmative actions, considering the quality of the public education offered by the
government and considering all the problems with the racial questions, to verify if the
affirmative actions are benefic or encourage racial discrimination. In this paper we used
the methodology the bibliographical qualitative approach , based on exploratory and
documental research, based on deductive method , checking the prevailing
understandings. Initially, the approach was about the application of the social quotas,
analyzing if they consist in a way to repair the precariousness of the public education
offered by the Government, checking that the peculiarities of this kind of education and
the form of access to the universities, concluding that It is necessary the application of the
social quotas, because the students from the public education cannot compete with those
students the had the privilege of to study in private schools. Regarding the racial quotas,
the research analyzed the sociological impact from these affirmative actions, analyzing the
reasons because they were inserted. Initially, they were asked about a possible historical
debit from Brazil to the black population due to centuries of slavery that these people
lived. However, the research concludes that It cannot be considered, because there is a big
Brazilian miscegenation, we cannot to identify who were the losers slavery and who are
their descendants that can be benefited with the affirmative actions. It was found that the
racial quotas serve to stimulate the prejudice and racial discrimination, because the

No Brasil, o sistema de cotas tem sido alvo de amplas discussõ es polı́ticas e
sociais, questionando-se a constitucionalidade dele, o respeito a princı́pios
constitucionais, notadamente no que diz com as cotas raciais. As cotas sociais sã o mais
aceitas em funçã o da precariedade do ensino pú blico, poré m, as cotas raciais sã o
questionadas em diversos pontos, chegando a questã o ao STF, que se posicionou por meio
da ADPF 186 DF ajuizada pelo partido polı́tico Democratas – DEM – em face da
Universidade de Brası́lia, tendo o Tribunal Superior entendido pela constitucionalidade
da implementaçã o do sistema de cotas raciais, com o fundamento de que o sistema nã o
viola o princı́pio da isonomia porque busca a promoçã o da igualdade material.
O objetivo deste trabalho é refletir a respeito da aplicaçã o do sistema de cotas
para ingresso nas universidades pú blicas a tı́tulo de inclusã o social, analisando as formas
como vem sendo aplicado, quem sã o os destinatá rios, a percentagem reservada a cada
minoria. E• de conhecimento pú blico e notó rio que estudantes de escolas pú blicas
concluem o ensino mé dio sem condiçõ es de competir em igualdade com aqueles que
cursaram o ensino bá sico em escola particular, por isso a necessidade de aplicaçã o das
cotas sociais. També m é sabido que o Brasil, durante sé culos, foi palco de escravidã o
contra os negros, discutindo-se muito acerca de uma dıv́ ida histó rica que o paıś teria com
os descendentes desses povos escravizados. Dessa forma, o governo implantou o sistema
de cotas raciais, considerando o fato de que alguns estudos revelam que, antes do sistema
de cotas, o nú mero de negros nas universidades era muito reduzido. Assim, a pesquisa
pretende analisar até que ponto essas açõ es favorecem essas minorias ou dilatam o
preconceito racial.
No presente trabalho foi utilizada a metodologia pela abordagem qualitativa
bibliográ fica, baseada em pesquisa explorató ria e documental, baseada em mé todo
dedutivo, verificando os entendimentos predominantes. Inicialmente, será feita uma
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explanaçã o acerca das polı́ticas pú blicas referentes ao direito à educaçã o, abordando

O art. 206, por sua vez, traz um rol de princı́pios nos quais o ensino deve ser

como este direito está previsto na Constituiçã o Federal de 1988 e como vem sendo

baseado, valendo destacar o inciso I2, que trata do princıp
́ io da igualdade de condiçõ es

garantido na prá tica. Apó s, será feita uma aná lise acerca do princıp
́ io da igualdade,

para o acesso e permanê ncia na escola, o qual garante que todos tê m direito de ingressar

explicando-se a diferença entre a igualdade formal e a igualdade material, e aplicando tal

na escola, sem distinçã o de qualquer natureza, inclusive, nã o podendo ser impedida a

princı́pio ao sistema de cotas, analisando, assim, em que pontos ele está sendo respeitado

permanê ncia de quem já teve acesso.

ou violado.

Assim, considerando esta visã o humanista, a Constituiçã o Federal de 1988,

Em seguida, será feita uma explanaçã o acerca das cotas sociais, constatando a sua

conhecida també m como constituiçã o cidadã , nã o se absteve de garantir a educaçã o, e,

real necessidade, e verificando se se trata de uma estraté gia do governo para corrigir as

mesmo de forma implı́cita em alguns artigos, bem como explicitamente em outros,

falhas nas polı́ticas pú blicas referentes à educaçã o, mostrando-se, també m, as

considerou a educaçã o fundamental à dignidade da pessoa humana, sendo, inclusive,

peculiaridades da educaçã o pú blica, tais como a insatisfaçã o dos professores com a

considerado crime tolher este direito do cidadã o. Por isso, pode-se afirmar que todos os

remuneraçã o, as constantes greves, falta de material didá tico de qualidade e incentivo do

indivı́duos, crianças, jovens e adultos sã o considerados titulares deste direito,

Estado. Por fim, serã o mostradas as repercussõ es socioló gicas do sistema de cotas,

caracterizando, assim, a universalidade deste direito.

analisando se existe ou nã o a dıv́ ida histó rica do Brasil com negros devido aos sé culos de
escravidã o, verificando a relaçã o das cotas raciais com o preconceito e a discriminaçã o
racial e, finalmente, como o sistema de cotas vem sendo aplicado no Brasil.

2. Das políticas públicas referentes ao direito à educação

A Constituiçã o da Repú blica Federativa do Brasil de 1988 traz a Educaçã o como
um Direito Social, previsto no art. 6º da Lei Maior 1 . Ainda, o art. 205 da Carta Magna
afirma: “A educaçã o, direito de todos e dever do Estado e da famı́lia, será promovida e
incentivada com a colaboraçã o da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercı́cio da cidadania e sua qualificaçã o para o trabalho.”
Neste sentido, Silva (2009, p. 313):
O direito à educaçã o significa, em primeiro lugar, que o Estado tem que
aparelhar-se para fornecer, a todos, os serviços educacionais, isto é ,
oferecer ensino, de acordo com os princı́pios estatuı́dos na Constituiçã o
(art. 206); que ele tem que ampliar cada vez mais as possibilidades de que
todos venham a exercer igualmente esse direito; e, em segundo lugar, que
todas as normas da Constituiçã o, sobre educaçã o e ensino, hã o que ser
interpretadas em funçã o daquela declaraçã o e no sentido de sua plena e
efetiva realizaçã o.

Vieira (2012, p. 35) destaca que:
A fundamentalidade do direito à educaçã o é inquestioná vel, notadamente
quando se trata do nıv́ el bá sico da educaçã o, o qual compreende desde a
pré -escola até o ensino mé dio. O efetivo exercı́cio do direito à educaçã o
nos primeiros anos de vida é primordial para o desenvolvimento do ser
humano, considerando suas capacidades intelectuais individuais, e sua
vocaçã o social. O efetivo acesso à educaçã o bá sica constró i a estrutura
necessá ria para que o indivı́duo se integre à sociedade, na medida em que
propicia ao mesmo as ferramentas necessá rias para o desenvolvimento
de suas potencialidades e aptidõ es.

Desta forma, infere-se que todos tê m direito ao acesso e à permanê ncia na escola,
brancos, negros, ın
́ dios, pardos, sem qualquer distinçã o. Ocorre que simplesmente o
acesso à educaçã o nã o é sinô nimo de garantia de educaçã o de qualidade, o que é
perceptıv́ el em nosso paı́s, o que, como consequê ncia, ao longo do tempo, fez surgir as
escolas particulares, como entidades privadas, fazendo da educaçã o uma mercadoria,
poré m, sobressaindo-se em detrimento do ensino pú blico e oferecendo melhores
oportunidades para os que detê m melhores condiçõ es financeiras, assim elevando o nıv́ el
de desigualdade nas competiçõ es por vagas nas universidades pú blicas.

3. Do princípio da igualdade

A Constituiçã o Federal, no caput do seu art. 5º, traz a seguinte redaçã o:
1 Art. 6º Sã o direitos sociais a educaçã o, a saú de, a alimentaçã o, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança,
a previdê ncia social, a proteçã o à maternidade e à infâ ncia, a assistê ncia aos desamparados, na forma desta
Constituiçã o. (sem grifo no original)

2 Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princı́pios: I - igualdade de condiçõ es para o
acesso e permanê ncia na escola;
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Este princıp
́ io foi ganhando força a partir das Revoluçõ es ocorridas no sé culo

Para cada situaçã o encontrada na sociedade como injusta e
discriminató ria, deve o Direito, por meio da lei, promover a equiparaçã o
dos desiguais atendendo dessa forma o princı́pio constitucional da
igualdade. Percebe-se, portanto, a dinamicidade com que atua o princıp
́ io
da isonomia para a concretizaçã o do preceito de igualdade, nã o mais se
limitando à forma está tica de outrora. Sendo que agora é aplicado e
elaborado para transformar a sociedade, para promover o bem de todos
visando à consecuçã o dos ideais de justiça que permeiam a sociedade.

XVIII, momento histó rico em que, de fato, a igualdade foi se tornando um princı́pio, e hoje

O texto constitucional, atravé s do princı́pio da igualdade, prevê a equidade de

este é considerado como um dos princı́pios constitucionais mais importantes, haja vista

possibilidades aos cidadã os de gozar de tratamento isonô mico pela lei. Atravé s deste

que garante a todos um tratamento igualitá rio.

princı́pio, que tem como escopo limitar a atuaçã o do legislador, do inté rprete, do agente

Art. 5º Todos sã o iguais perante a lei, sem distinçã o de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paıś a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes. (BRASIL, 1988) (sem grifo no
original).

Em outras palavras, no sentido jurı́dico, atravé s da igualdade formal, pressupõ e a

pú blico e até mesmo do particular, proibindo os tratamentos diferenciados discricioná rios

dispensa de um tratamento igualitá rio a todos, sem nenhuma distinçã o. Todavia,

e absurdos, injustificá veis pela Carta Magna. Todavia, essa igualdade a que se refere a

considerando certas particularidades e situaçõ es que permeiam nossa sociedade, surgem

Constituiçã o nã o é apenas uma igualdade meramente formal, mas sim uma igualdade

muitos desdobramentos e incertezas quanto à aplicaçã o deste princıp
́ io. Portanto, a regra

material, assegurando tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, de acordo com

é que os iguais devem ser tratados da mesma forma, sem nenhuma discriminaçã o. Poré m,

os crité rios razoá veis e justificá veis, para assim se atingir a igualdade. O texto destaca

há que se considerar a situaçã o dos desiguais, que, recebendo um tratamento igualitá rio,

diversos dispositivos que destacam a aplicaçã o do princı́pio da isonomia, tais como

estes acabariam por estar sendo prejudicados, por nã o disporem da mesma situaçã o dos

questõ es trabalhistas, em que coloca o empregado na condiçã o de hipossuficiente, direito

iguais, necessitando, assim, um tratamento diferenciado para poder se estar respeitando

do consumidor, igualdade tributá ria, aposentadoria, entre outros.

o princı́pio da igualdade o que se exemplifica com a situaçã o do deficiente fıś ico na

Nesse sentido, Nery Jú nior (1999, p. 204):
O princı́pio da igualdade pressupõ e que as pessoas colocadas em
situaçõ es diferentes sejam tratadas de forma desigual: Dar tratamento
isonô mico à s partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente
os desiguais, na exata medida de suas desigualdades.

questã o da acessibilidade. Por isso, quando se fala em igualdade formal, todos sã o tratados
da mesma maneira e em igualdade material quando existe um tratamento desigual na
medida de uma desigualdade existente.
Desta forma, constata-se que, tratando-se de igualdade formal, o Estado nã o
poderá interferir para conceder privilé gios a algumas categorias de indivıd
́ uos, deve
apenas assegurar um tratamento igualitá rio entre a sociedade em geral, nã o podendo
fazer nenhuma diferenciaçã o na aplicaçã o da lei. Todavia, o texto constitucional, em
diversos dispositivos, deixa claro que prevalece o princı́pio da igualdade material, també m
conhecida como princı́pio da isonomia, atravé s do qual o tratamento deve ser desigual na
medida da desigualdade existente, para assim se atingir o respeito a este princı́pio.
Ainda, a igualdade perante a lei ou igualdade formal, deve ser entendida como
igualdade diante da lei vigente e da lei a ser elaborada, devendo ser interpretada como um
impedimento à legislaçã o de privilé gios de classes, como igualdade diante dos
administradores e dos juı́zes (PINTO FERREIRA, 1983, P. 770).
Ainda no que tange à igualdade na sua acepçã o material, destaca Silva Filho
(2005, p. 18) que:

Para Mello (1995, p. 11): “difıć il é distinguir quem sã o os iguais e quem sã o os
desiguais, por isso é preciso estudar o preceito e emprestar-lhe cunho operativo seguro
para, entã o, transportá -lo do plano abstrato para o efetivo, exigê ncia esta da pró pria
Constituiçã o”.
Extrai-se, assim, que há de se ter muita cautela ao aplicar o princı́pio da isonomia,
a fim de nã o se disseminar uma possıv́ el discriminaçã o, ainda que positiva, pois, mister se
faz identificar expressamente se a situaçã o se encaixa em alguma das situaçõ es previstas
na Carta Magna ou se assemelha a elas, com o fim de evitar que, ao aplicar este princı́pio,
o pró prio Estado esteja criando uma divisã o entre a sociedade, o que nã o é bené fico.
No mesmo sentido, a igualdade material difere-se da igualdade formal porque
assegura aos indivı́duos um tratamento de acordo com suas peculiaridades individuais.
Afirma Lenza (2012, p. 973) que “no Estado Social ativo, efetivador dos direitos humanos,
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imagina-se uma igualdade mais real perante os bens da vida, diversa daquela apenas
formalizada perante a lei”.
Montesquieu (2004, p. 126) afirma que “os homens nascem na igualdade, poré m
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Considerando o que já mencionado acima, no tocante ao sistema de cotas sociais,
reservando um percentual de vagas para alunos de escolas pú blicas, é possıv́ el identificar
sim, a desigualdade existente entre estes alunos e aqueles que concluı́ram seus estudos

nã o podem permanecer nesse estado. A sociedade faz com que eles percam essa

no ensino privado. E• sabido que os estudantes mais pobres, em geral, tê m mais

igualdade, a qual somente é reencontrada por intermé dio das leis”.

dificuldades para obter um bom nıv́ el de escolaridade, por isso, imperioso se faz estimular

A polı́tica de cotas visa corrigir as desigualdades sociais existentes, contemplando

o avanço de todos os brasileiros, para isso proporcionando indistintamente o acesso à

pessoas que concluı́ram os estudos no ensino pú blico, bem como negros e ın
́ dios.

educaçã o de qualidade, e, para isso, mister se faz investir na qualificaçã o dos professores,

Embasando-se no princı́pio da igualdade material, o qual preceitua que para se atingir a

haja vista que a qualidade da educaçã o está aliada à qualidade de formaçã o dos docentes,

igualdade é necessá rio dispensar o tratamento de maneira isonô mica, ou seja, utilizar a

até porque nenhum outro recurso ou inovaçã o faria efeito positivo sem a presença do

forma razoá vel para tratar cada um no limite de sua igualdade, ou seja, havendo uma

professor.

desigualdade, o tratamento dispensado deve ser desigual. Todavia, a regra é a equiparaçã o
no tratamento, apenas se aplicando a desigualdade quando constatada e justificada a
diferenciaçã o sua aplicaçã o, do contrá rio, o tratamento é igualitá rio.
No estudo em tela, no tocante à s cotas sociais, a aná lise a ser feita é a comparaçã o
entre a qualidade do ensino oferecido pelas escolas pú blicas e pelas escolas particulares,
verificando, assim, se há desigualdade na educaçã o recebida entre estes dois grupos de
alunos. Quanto à s cotas raciais, há de se examinar a existê ncia ou nã o de algum crité rio
diferenciador entre as raças no quesito educaçã o, ou seja, averiguar se uma raça recebe
das escolas um ensino diferenciado, ou se há alguma constataçã o cientı́fica de que
determinada raça seja desfavorecida intelectualmente, de modo que justifique o
tratamento diferenciado.
A lei, que prevê o princıp
́ io da igualdade, é a mesma que protege o cidadã o, entã o,
por isso, ela mesma é capaz de criar as condiçõ es de desigualdade aos desiguais, para
assim se atingir uma igualdade mais justa, consagrando o conceito Aristoté lico de que se
deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas
desigualdades, destacando-se, aqui, as açõ es afirmativas. Trata-se, portanto, de um
tratamento diferenciado dispensado aos desiguais para que eles possam atingir os
mesmos direitos dos iguais (BRANDAŒ O, 2005, p. 18).

De acordo com o art. 206 da Constituiçã o da Repú blica Federativa do Brasil, o
ensino será ministrado com base nos seguintes princıp
́ ios:
(...) V - valorizaçã o dos profissionais da educaçã o escolar, garantidos, na
forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por
concurso pú blico de provas e tı́tulos, aos das redes pú blicas; (Redaçã o
dada pela Emenda Constitucional n° 53 de 2006); (...) VIII - piso salarial
profissional nacional para os profissionais da educaçã o escolar pú blica,
nos termos de e federal. (Incluı́do pela Emenda Constitucional n° 53 de
2006).” (BRASIL, 1988).

Ainda, tem-se que a estrutura oferecida pela escola pú blica está muito defasada,
tais como bibliotecas, laborató rios, materiais didá ticos, fatores essenciais para uma
melhor prestaçã o dos serviços educacionais.
Faria (2012, p. 56) menciona que:
Dados do Censo Escolar 2010 mostram que em alguns estados um
percentual considerá vel de escolas apresenta condiçõ es de infraestrutura
muito ruins. A inexistê ncia de energia elé trica, rede de esgoto e
abastecimento de á gua sã o situaçõ es nã o tã o raras em escolas localizadas
em zonas rurais. Já mesmo em á reas urbanas verificam-se muitas escolas
sem biblioteca e internet. Respostas dos professores das turmas avaliadas
na Prova Brasil també m apontam problemas de depredaçã o e de má s
condiçõ es nas salas de aula. Cerca de um quarto dos professores do
Amapá que responderam ao questioná rio, por exemplo, afirmaram que as
condiçõ es das salas de aula sã o ruins.

Assim, pode-se afirmar que, quanto mais fraco o ensino bá sico, mais dificuldades

Necessá rio se faz, assim, considerando o foco do presente estudo, identificar em

estes alunos terã o para ingressar nas universidades pú blicas e gratuitas, cujo ingresso é

que ponto a estes dois grupos (sociais e raciais) se justifica um tratamento diferenciado

mais difıć il por ser mais rigoroso e mais concorrido, estando, assim, mais bem preparados,

para ingresso nas universidades.

logicamente, aqueles alunos oriundos do ensino privado. (VIEIRA, 2012, p. 12).
Por isso, embora pareça uma tarefa difı́cil, imprescindıv́ el seria melhorar a

4. Das cotas sociais

qualidade do ensino, investindo o Estado em polı́ticas pú blicas referentes à educaçã o,
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qualificaçã o de professores, materiais didá ticos, estrutura fı́sica nas escolas, etc. Todavia,
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5. Das cotas raciais

considerando o atual sistema do governo brasileiro, em que a prioridade nã o é a educaçã o,
o acesso à s universidades pú blicas fica restrito aos alunos mais preparados e,

E• de conhecimento pú blico e notó rio que desde a descoberta do Brasil ı́ndios e

consequentemente, aqueles advindos de escolas pú blicas seguem impedidos de conseguir

negros foram alvo de perseguiçõ es e discriminaçõ es, e que ao longo da histó ria vem se

uma vaga, ou muito mais restritos a tanto, porque o sistema nã o consegue prepará -los de

tentando coibir tais atitudes, inclusive, atravé s do já mencionado princı́pio constitucional

maneira adequada para concorrer com aquele aluno oriundo do ensino privado.

da igualdade ou isonomia, que garante a todos tratamento igualitá rio, na medida de suas

Constata-se, assim, que a preocupaçã o constante no Brasil é o acesso à s

desigualdades. O sistema de cotas raciais se trata de uma açã o com o fim de defender a

Universidades Pú blicas diante da diferença nas classes sociais. De acordo com Gomes

igualdade racial, aumentando oportunidades a negros, por serem historicamente menos

(2001, p. 41):

favorecidos.
O acesso à universidade pú blica é ultralimitado: a seleçã o dos alunos se
faz atravé s de um exame classificató rio (vestibular) no qual sã o
aprovados, em sua maioria esmagadora, apenas os alunos egressos das
escolas privadas da elite, que alé m de terem tido o privilé gio de
frequentar boas escolas indiretamente subvencionadas pelo poder
pú blico, dispõ em de recursos financeiros para frequentar cursos
especı́ficos de preparaçã o para tal exame de admissã o ao curso superior.

Fragoso (2009, p. 1) discorre sobre a teoria da justiça compensató ria:
A teoria da Justiça Compensató ria justifica-se, basicamente, no fato de se
corrigir injustiças ou falhas cometidas contra indivı́duos no passado, ora
por particulares, ora pelo governo, ou seja, quando uma parte lesiona a
outra, tem o dever de reparar o dano, retornando a vıt́ ima à situaçã o que
se encontrava antes de sofrer a lesã o. Propriamente dita, a teoria
compensató ria é a reivindicaçã o para que se repare um dano ocorrido no
passado em relaçã o aos membros de determinado grupo minoritá rio.

No mesmo sentido, sã o as palavras de Santana (2010, p. 43):
Em uma comparaçã o superficial entre escolas pú blicas e particulares,
notoriamente é possı́vel perceber que escolas pú blicas e privadas
encontram-se em polos extremamente desproporcionais, nã o havendo
possibilidade de competiçã o de igual para igual entre os seus respectivos
alunos, já que a preparaçã o para ingresso nas universidades pú blicas
exige qualidade e incentivo que, por sinal, existem, de fato, nas escolas
privadas, em oposiçã o à inexistê ncia de tais requisitos nas escolas
pú blicas.

Todavia, parece-nos que, ao contrá rio do sistema de cotas sociais, que de fato
enfrenta um problema social, as cotas raciais estã o baseadas unicamente em um infeliz
episó dio histó rico em que a populaçã o negra sofre até hoje as consequê ncias. Todavia, nã o
há que se confundir um passado histó rico com um problema social e mesclá -los, porque
sã o institutos independentes. Fragoso (2009, p. 2) muito bem explana:

A extrema fragilidade do ensino fundamental e mé dio da rede pú blica faz com que

Desse modo, almejar dividir com as pessoas de hoje a obrigaçã o de
reparar os erros e as falhas cometidas pelos ancestrais poderia ensejar
um perigoso jogo de responsabilizaçã o ad infinitum, baseado em pedidos
igualmente absurdos. Em sendo assim, por que nã o pleitearmos
indenizaçã o a Portugal, devido à espoliaçã o das riquezas brasileiras —
açú car, café , tabaco, miné rios, ouro e diamantes? Por que nã o
direcionarmos a Portugal e à Inglaterra a indenizaçã o a ser devida aos
afrodescendentes, já que foram os portugueses e ingleses quem
organizaram o trá fico de escravos e a escravidã o no Brasil? Poderıá mos
ainda pleitear indenizaçã o dos holandeses, que esbulharam o Nordeste,
especialmente Pernambuco. E dos franceses, que invadiram o Paıś
diversas vezes, chegando a formar a França Antá rtica, no Rio de Janeiro e
a França Equinocial, no Maranhã o.

as classes sociais passem literalmente por uma peneira, fato que resulta em uma subrepresentaçã o das classes de menor renda no ensino superior. Ao longo dos anos
escolares, ocorre uma depuraçã o social dos alunos. No final do ensino mé dio, sobram, em
mé dia, 20% dos que iniciaram. Na sua maioria, sã o os que tiveram melhores condiçõ es, o
que mostra um processo que, de longe, nã o tem nada de aleató rio, mas de intencional
(CASTRO, 2001, p. 6).
Diante disto, e preocupando-se em aplicar uma medida imediata, apta a prover
aos economicamente desfavorecidos o acesso à educaçã o superior, reconhecendo que sem
uma polı́tica eficiente, estes nã o teriam condiçõ es de ingressar no meio acadê mico em
funçã o do conhecimento precá rio que obteve no ensino bá sico pú blico, instituiu-se o
sistema de cotas, com o fim de reduzir essa desigualdade no acesso ao ensino pú blico
gratuito, o qual se mostra positivo, diante da ineficiê ncia do Estado na prestaçã o dos
serviços de educaçã o.

Nã o há que se transferir a responsabilidade de eventual dıv́ ida histó ria com os
negros para as pessoas de hoje, até porque nã o há como se definir quem exatamente é
descendente de escravo, e quem é descendente dos “brancos que foram beneficiados com
a escravidã o”.
Ademais, vale frisar as palavras de Macê do (2015, p. 3):
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As açõ es afirmativas, de uma forma geral, sã o criadas como medidas
temporá rias e compensató rias de certas injustiças sociais impostas por
algum tipo de opressã o racista, poré m, historicamente, a prá tica nã o
corresponde ao planejado, pois acabam por transformar-se em um
instrumento de divisã o da sociedade em classes e da concessã o de
privilé gios – os quais, no lugar de remediar conflitos, somente servem
para incitar preconceitos.

Ainda, justifica tal argumento porque há muitos brancos em situaçã o de extrema
pobreza e també m muitos negros com elevado padrã o de vida, oriundos de famı́lia
favorecidas socioeconomicamente e, com acesso a um ensino de qualidade, e que apenas
por serem negros, mesmo nã o estando em condiçõ es de desigualdade social, concorrerã o
pelo sistema de cotas, o que vai de encontro ao real problema de inclusã o social, a pobreza.
Deste entendimento comungam Soares e Duarte Neto (2014, p. 2):
Assim, nã o merece prevalecer a tese de que um candidato a vaga numa
universidade pú blica seja beneficiado em detrimento de seu concorrente
de pele clara, em virtude de possuir a pele mais escura, com base na
presunçã o de que seria descendente de escravos, uma vez que nada
impede que aquele estudante de pele escura seja descendente de exescravo que se tornou proprietá rio de escravos, enquanto o seu
concorrente de pele mais clara pode possuir ascendentes africanos
escravizados, sendo, por tal raciocı́nio, o legıt́ imo detentor ao direito à
compensaçã o. Logo, o argumento da reparaçã o histó rica nã o pode ser
argumento plausıv́ el para justificar um tratamento desigual entre brancos
e negros a uma vaga a uma universidade pú blica.
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Tal preceito, ainda, vai de encontro a um dos objetivos fundamentais da Repú blica
Federativa do Brasil, aquele previsto no inciso IV: “promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminaçã o”3 (BRASIL, 1988, p. 5, sem grifo no original).
E• sabido que, qualquer forma de discriminaçã o, ainda que positiva, nã o traz
benefıć ios, pelo contrá rio, tira daquelas pessoas a satisfaçã o de alcançarem seus objetivos
pelos seus pró prios mé ritos.
Aguiar (2012, p. 3) menciona que:
Com a adoçã o das cotas sociais pelas universidades, percebe-se que há
uma institucionalizaçã o do racismo, pois, por nã o haver nenhuma
diferença fıś ica ou intelectual entre os negros e o resto da populaçã o
brasileira que justifique um tratamento diferenciado, o que deve ser
combatido é o preconceito. A questã o da dificuldade de ingresso de
alunos negros nas universidades pú blicas trata-se, apenas, do
descumprimento do governo de seu dever para com todos os brasileiros,
que é fornecer um ensino de qualidade que garanta, indistintamente a
toda populaçã o, a qualificaçã o necessá ria para ingressar nas
universidades pú blicas.

Assim, nã o há dú vida de que o sistema de cotas raciais estimula sim a
discriminaçã o, mesmo indiretamente, até porque negros e brancos, sendo pobres, tê m o
mesmo acesso à educaçã o e as mesmas dificuldades em ingressar em universidades

Assim, o benefıć io deveria ser estendido aos menos favorecidos, sendo eles de

pú blicas, o que demonstra ser a pobreza, e nã o a raça, o obstá culo a ser superado. Ademais,

qualquer raça, considerando que a raça nã o é um fator determinante no ingresso a

nã o há um crité rio objetivo para a adoçã o do sistema de cotas raciais, o qual se baseou

Universidades, mas apenas o mé rito define quem ingressa na universidade pú blica ou nã o.

apenas em uma construçã o cultural de uma suposta inferioridade da populaçã o negra, o

Assim, acrescenta Penna (2014, p. 5) que:

que condiz muito mais com um preconceito histó rico do que com um problema social.

Há realmente uma dı́vida histó rica para com o “negro pobre” no Brasil,
mas o herdeiro desta dıv́ ida e quem deve pagá -la é a burguesia, e ela
jamais será devidamente cobrada sem a uniã o do “negro pobre” com o
“branco pobre”. Portanto, apresentar um programa diferente, um para o
“negro pobre” e outro para o “branco pobre”, é politicamente um completo
absurdo.

Vale salientar, també m, que nã o há comprovaçã o cientıf́ ica e sequer indı́cios de
que uma determinada raça seja portadora de algum dé ficit intelectual em relaçã o a outras,

De acordo com Sousa e Aragã o (2011, p. 14):
As cotas raciais no Vestibular das Universidades Pú blicas podem ser
vistas como uma forma de discriminaçã o e de evidenciar ainda mais a
desigualdade dessas pessoas, ferindo o princıp
́ io de igualdade em que
todos sã o iguais em direitos e obrigaçõ es perante a lei, tendo como
caracterı́sticas marcantes o preconceito, a segregaçã o racial, levando em
consideraçõ es que todos, independentemente de sua cor e raça, devem
ter condiçõ es de igualdade, competê ncias, liberdade de expressã o e
oportunidades.

assim, sendo um grande risco colocar algué m em situaçã o de hipossuficiê ncia intelectual,
para mais de estar, mesmo indiretamente, estimulando uma diferença (que nã o existe)
entre pessoas em funçã o da sua cor e, consequentemente, dividindo a sociedade em raças,
o que vai de encontro ao que preceitua o princıp
́ io da igualdade, o qual vem há muito
tempo tentando acabar com as divisõ es na sociedade.

3 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da Repú blica Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidá ria;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalizaçã o e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminaçã o.
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Desta forma, percebe-se que as principais razõ es que justificam a discriminaçã o

cotas, será possıv́ el possibilitar a este aluno que conclui o ensino bá sico pelo ensino

racial estabelecida pelo sistema de cotas nã o sã o suficientes para esclarecer qual a relaçã o

pú blico uma concorrê ncia mais equilibrada com aqueles que tiveram o privilé gio de

entre a raça e o eventual prejuı́zo decorrente das desigualdades sociais.

estudar em colé gios particulares na formaçã o bá sica. Ressalta-se, no entanto, que o

Militã o (2006, p. 4) menciona que:
Por seu lado, as cotas raciais nã o sã o acolhidas na elaborada doutrina
jurı́dica de Açõ es Afirmativas, pois trazem consigo o gene do racismo: a
adoçã o de cotas representará sim, a estatizaçã o de raças no dia a dia das
pessoas e contemplará o ideal racista da identidade jurıd
́ ica racial. A
negaçã o disso tã o evidente é como afirmar que adiçã o de anilina nã o
turvará a á gua cristalina. O direito contempla um princıp
́ io universal: de
á rvore venenosa, as flores podem ser belas, mas frutos e sementes serã o
sempre venenosos. Num certame, ao retirar vagas de brancos (menores
notas) e entregá -las a negros (melhores notas), pessoas oriundas da
mesma escola pú blica, que vivem num mesmo espaço social, embora a
intençã o possa ser boa, resultará como fruto, o surgimento de conflitos
raciais nã o desejados.

Ainda, cabe esclarecer que falta estrutura té cnica para a aplicaçã o deste sistema,
tendo em vista a ausê ncia de crité rios objetivos para definir quem seria de fato
considerado negro, já que o aluno apenas declara sua raça no momento da inscriçã o.
Alé m do mais, nã o há um crité rio cientıf́ ico que indique, sem possibilidade de
fraudes, quem é negro em nosso paıś , podendo assim ser concedido esse benefı́cio para
indivı́duos que nã o se enquadram na descriçã o dos destinatá rios do sistema de cotas,
principalmente quando utilizado o crité rio da autodefiniçã o para determinar quem é ou
nã o afrodescendente (GUIMARAŒ ES, 2003, p. 211).
Igualmente, diante da estrutura atual para se concorrer a uma vaga pelo sistema
de cotas, é perfeitamente possıv́ el que pessoas de elevada classe social, que tiveram
oportunidades e acessos a um ensino de qualidade, possam entrar nas universidades
pú blicas pelo sistema de cotas, pelo simples fato de serem negros, o que vai de encontro
aos padrõ es almejados por uma sociedade justa e igualitá ria.

sistema de açõ es afirmativas nã o resolve o cerne do problema da educaçã o, apenas
ameniza, num perı́odo de tempo, os efeitos à quelas pessoas que cursaram o ensino bá sico
em escolas pú blicas, dando a eles oportunidades de ingressarem no ensino superior
pú blico e gratuito, nã o se olvidando, portanto, que por se tratar de açã o afirmativa,
transitó ria, o ideal seria que houvesse, por parte do Estado, investimentos mais
acentuados em educaçã o e oferecimento de um ensino bá sico pú blico de qualidade.
Todavia, por ora, enquanto isso nã o acontece, as cotas sociais tê m apresentado resultados
positivos.
No que diz com as cotas raciais, a pesquisa mostrou que um tratamento
diferenciado entre negros e brancos nã o encontra respaldo no ordenamento vigente, eis
que, inicialmente, verifica-se a inexistê ncia de relaçã o entre intelecto e raça, ou seja, o gene
nã o é um crité rio para definir se uma pessoa é mais inteligente que outra ou nã o, sendo
que como há negros pobres, també m existem brancos pobres, e o ú nico fator que
influencia no ingresso de algué m na universidade é o mé rito. Por isso, se o Estado
oferecesse um ensino bá sico de qualidade, as cotas nã o seriam necessá rias e, em sendo,
frisa-se que, tratando-se de um problema social, podem concorrer pelas cotas sociais
aqueles desfavorecidos economicamente, independente de sua etnia.
No tocante à eventual dıv́ ida histó rica do Brasil com os negros em funçã o dos
sé culos de escravidã o, vemos que tal assertiva nã o merece prosperar. A uma, porque o
crité rio para definir quem é negro o Estado ainda nã o definiu, ficando a cargo de cada
universidade, ou seja, um mé todo muito frá gil quando se trata da disputa de uma vaga na
universidade. A duas, porque nã o é possıv́ el definir quem é descendente de escravos, pode
haver negros que nã o sã o descendentes daquele povo escravizado, bem como brancos que

5. Considerações Finais

possam ter ancestrais que sofreram as consequê ncias da escravidã o. Assim, o sistema de
cotas nã o estaria sendo justo com todos, focalizando no tom de pele para instituir

Com a presente pesquisa, foi possıv́ el concluir que o princı́pio da igualdade vem

privilé gios. Por fim, conclui-se que o sistema de cotas raciais é uma forma de racismo e

sendo aplicado em parte no que diz com o sistema de cotas, tendo em vista que, diante de

discriminaçã o contra os negros, pois os coloca em posiçã o de inferioridade em relaçã o aos

todo o exposto, necessá rio se faz a aplicaçã o das cotas sociais, considerando ser a

brancos sem nenhum crité rio cientıf́ ico definido com clareza e segurança, porque,

educaçã o dever do Estado, e este nã o oferece um ensino pú blico de qualidade, diante da

qualquer forma de discriminaçã o, ainda que positiva, gera efeitos negativos. Vale frisar,

falta de investimento em polı́ticas pú blicas em educaçã o, por isso, havendo a aplicaçã o das

ainda, que, infelizmente, a discriminaçã o e o preconceito sã o realidades enfrentadas por

307

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

todos os brasileiros, nã o somente no quesito raça, mas també m quanto a cor, credo,
religiã o, opçã o sexual, idade, o que deve ser, sem dú vida, combatido, e o Estado tê m
demonstrado açõ es a fim de coibir tais comportamentos, o que se constata, por exemplo,
nas leis de combate ao racismo, igualdade de direitos à s mulheres, liberdade de credo
religioso, etc.
Em conclusã o, e volvendo os olhos ao caso em tela, conclui-se que, apesar de todas
as polı́ticas pú blicas, leis, incentivos contra o racismo, o pró prio Estado tem criado
mecanismo de estım
́ ulo à discriminaçã o racial, porque, atravé s do sistema de cotas raciais,
o negro sempre vai ser visto como cotista na universidade, disseminando ainda mais o
preconceito e atribuindo a este povo uma inferioridade, a qual nã o existe.
Assim, no tocante ao assunto discutido, é perceptıv́ el a desigualdade de
competiçã o existente entre alunos oriundos de escolas pú blicas e de escolas particulares.
No entanto, nã o é possıv́ el vislumbrar uma desigualdade intelectual simplesmente pela
diferença de raças, apenas a desigualdade de cunho social, que já seria resolvida com as
cotas sociais. Assim, percebe-se que as cotas sociais se adé quam perfeitamente ao
princı́pio da igualdade, o que nã o ocorre com as cotas raciais que, pelo contrá rio,
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MILITAŒ O. José Roberto Ferreira. Cotas Raciais x Ações Afirmativas: Uma reflexão.
2006. Disponıv́ el em: http://www.nacaomestica.org/cotas_militao.htm. Acesso em: 10
abr. 2015.

AGUIAR. Lilian Bastos Ribas. O racismo das cotas raciais. Disponıv́ el em:
http://jus.com.br/artigos/21863/o-racismo-das-cotasraciais#ixzz3kdMJ6BvQPrincı́pio
da igualdade Art_Emerson.htm. Acesso em 15 jun. 2015.

MONTESQUIEU. Do Espírito das Leis. Traduzido por Jean Melville. Sã o Paulo: Martin
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AS ALTERAÇÕES DA ORDONNANCE Nº 2016-131 NO CÓDIGO CIVIL
FRANCÊS COMPARADAS ÀS MUDANÇAS TRAZIDAS PELO NOVO CPC
BRASILEIRO EM RELAÇÃO AOS MEIOS ADEQUADOS DE RESOLUÇÃO DE
CONFLITOS
THE AMENDMENTS PROPOSED BY THE ORDONNANCE N. 2016-131 IN
THE FRENCH CIVIL CODE COMPARED TO THE INNOVATIONS OF THE
NEW BRAZILIAN CODE OF CIVIL PROCEDURE CONCERNING
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTIONS
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Feliciano Alcides Dias**
Palavras-chave: Direito Civil Francês; acesso à justiça; resolução de conflitos; Novo
Código de Processo Civil.

Resumo: Recentemente, a França realizou uma reforma significativa na legislação civil ao
publicar a Ordonnance n° 2016-131, de 10 de fevereiro de 2016. Importante ressaltar que
o Código Civil francês permaneceu quase imutável desde 1804, amparado muitas vezes
pela jurisprudência para o julgamento das situações atuais e complexas. Sendo assim, a
renovação de muitos dispositivos legais há tempos se fazia necessária. A proposta de
reforma no Código Civil francês promoveu alterações, principalmente, no direito das
obrigações e contratos objetivando conferir segurança jurídica; maior esclarecimento do
direito francês e, consequentemente, torná-lo novamente atrativo internacionalmente
nos quadros político, cultural e econômico. Na busca do cumprimento de tais objetivos as
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recentes modificações também influenciam os meios adequados de resolução de conflitos.

natureza do conflito. Entretanto, as mudanças favoráveis à conciliação, mediação e

Esta pesquisa objetiva contextualizar as mudanças feitas pela Ordonnance n° 2016-131,

arbitragem não são incentivadas apenas em terras tupiniquins.

em especial, seus impactos na dinâmica do direito francês com os contratos e as relações

O direito anglo-saxão emprega de forma mais habitual os métodos diversos da

internacionais, com enfoque na análise desses elementos e seus reflexos na resolução

tradicional tutela jurisdicional. Nos Estados Unidos, a citar, há maior utilização de

pacífica através dos meios adequados de resolução de conflitos, em uma comparação com

mecanismos adequados de resolução de conflitos, assim como há um histórico mais

o funcionamento de tais métodos no Brasil.

consistente de pesquisas universitárias em relação ao assunto. Um exemplo a ser

Keywords: French Civil Law; access to justice; conflict resolution; New Code of Civil

mencionado é o Tribunal Multiportas, com estudos em resolução de conflitos iniciados já

Procedure.

Abstract: Recently, France has present a significant reform in civil law by publishing the
Ordonnance n ° 2016-131 of February 10, 2016. It is noteworthy that the French Civil
Code remained almost unchanged since 1804, often supported by the jurisprudence for
the judgment of current and complex situations. Therefore, the renewal of many legal
provisions for some time was needed. The proposed reform of the French Civil Code
promoted changes mainly in the law of obligations and contracts, aiming to provide legal
certainty; further clarification of French law and thus make it internationally attractive
again in the political, cultural and economic frameworks. In pursuit of the fulfillment of
these intents while prioritize the balance between the contracting parties, the recent
changes also influence the alternative dispute resolutions. This research aims to
contextualize the changes made by Ordonnance n ° 2016-131, in particular its impact on
the dynamics of French law to the contracts and international relations, focusing on the
analysis of these elements and their reflections in the peaceful resolution by alternative

na década de 1970 e desenvolvidos ao longo dos anos, inclusive, com projetos de
implementação na América Latina (ALMEIDA; CRESPO, 2012).
Na Europa, ao longo das últimas duas décadas, surgiu uma tendência em se
uniformizar as leis sempre que possível, em especial no direito dos contratos, em que os
meios adequados de resolução de conflitos, muitas vezes, são utilizados (JORF, 2016).1
A França recentemente passa por uma atualização em seu Direito Civil, que
possibilita a transição de boa parte do conteúdo legal de um Código Civil praticamente
inalterado ao longo de mais de duzentos anos, para um texto mais adequado à realidade
dinâmica contemplada por este século.
Após longos anos de desenvolvimento de pesquisas com caráter participativo, em
que vários setores apresentaram suas colaborações, neste ano, em 10 de fevereiro de
2016, foi publicada na França a Ordonnance nº 2016-131 que altera vários dispositivos
do Código Civil francês. Primeiramente, apresentar-se-á uma breve contextualização da
Ordonnance que representa uma modernização significativa no Direito Civil francês,

dispute resolution, in comparison with the operation of these methods in Brazil.

1. Introdução

O Novo Código de Processo Civil brasileiro há certo tempo é assunto fortemente
debatido na seara jurídica, por ser tão atual. O conteúdo de alguns dispositivos legais
estimula os meios adequados de resolução de conflitos, que se mostram cada vez mais
necessários e úteis na contemporaneidade. Como opção auxiliar ao sistema judiciário
tradicional em determinados tipos de litígio, os referidos instrumentos recebem a atenção
de pesquisadores e profissionais por apresentarem celeridade, economia e adequação à

1 Dans le même temps, au cours de ces vingt dernières années, les projets européens et internationaux
d’harmonisation du droit des contrats se sont multipliés : les principes Unidroit relatifs aux contrats du
commerce international publiés en 1994 et complétés en 2004, les principes du droit européen des contrats
(PDEC) élaborés par la commission dite Lando, publiés entre 1995 et 2003, le projet de code européen des
contrats ou code Gandolfi, publié en 2000, le projet de cadre commun de référence (DCFR), qui couvre tout
le droit privé et a été remis officiellement au Parlement européen le 21 janvier 2008, et enfin les travaux
menés par la société de législation comparée et l’association Henri Capitant des amis de la pensée juridique
française qui ont abouti à la rédaction de principes contractuels communs (PCC) publiés en février 2008
(JORF, 2016, p.2).
“Ao mesmo tempo, durante os últimos vinte anos, os projetos europeus e internacionais de harmonização
do direito dos contratos se multiplicaram: princípios "Unidireito" relativos aos contratos de comércio
internacional publicados em 1994 e concluídos em 2004; os Princípios de Direito Europeu dos Contratos,
desenvolvidos pela Comissão Lando publicados entre 1995 e 2003; o projeto de código europeu de
contratos ou código Gandolfi, publicado em 2000; o projeto de Quadro Comum de Referência , que cobre
todo o direito privado e foi oficialmente apresentado ao Parlamento em 21 de Janeiro de 2008 e, finalmente,
os trabalhos organizados pela sociedade de legislação comparada e a associação Henri Capitant dos amigos
do pensamento jurídico francês, que elaboraram a redação dos princípios contratuais comuns (PCC),
publicados em Fevereiro de 2008” (JORF, 2016, p.2, tradução nossa).
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assim como seus motivos e objetivos, tendo em vista o dinamismo do cenário
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Evidentemente, diversas mudanças ocorreram no campo jurídico, econômico e
social ao longo dos dois séculos. Com efeito, o direito se atualizava em outros países, de

contemporâneo.
Em segundo momento, pretende-se expor as mudanças pertinentes aos meios

modo que a lei francesa não mais constava dentre as principais fontes de inspiração legal

adequados de resolução de conflitos trazidas pela referida Ordonnance e breve quadro da

de outros países. Os sistemas de Common Law, a título exemplificativo, gradativamente

relação da França com a gestão de conflitos.

conquistaram seu espaço na seara jurídica, conferindo ao direito francês um caráter

Por fim, será possível comparar as atualizações legais trazidas pela Ordonnance
nº 2016-131 para o Direito francês, com as inovações do Novo Código de Processo Civil
para o Direito brasileiro em relação à resolução de conflitos.

“complexo, imprevisível e pouco atrativo” (JORF, 2016, p. 2). A nível econômico e
internacional, isto representa prejuízo para o país.
Não obstante, também em âmbito nacional, pode se afirmar que a própria
sociedade francesa se distanciava da antiga versão do Código, tanto em questão de

2. Contextualização da Ordonnance nº 2016-131 no cenário atual do direito civil

adequação da própria linguagem como em questão de economia. A utilização da

francês

jurisprudência como meio de atualização do Código Napoleônico não mais representava
a segurança e eficácia jurídica almejada pelos profissionais do direito. Seria necessária,
Certamente, apenas a apresentação de todo o contexto e processo de pesquisa do

que então tomou a forma da Ordonnance nº 2016-131 poderia ser explorada, inclusive,
em mais de uma publicação científica. No entanto, este artigo limita-se, conforme
proposto, a apresentar uma breve contextualização dos principais pontos para

portanto, uma modernização do arcabouço legal que aproximasse o ordenamento jurídico
ao dinamismo da sociedade atual (JORF, 2016).
Com o intuito de garantir efetividade às alterações a serem realizadas, diversas
esferas da sociedade participaram de pesquisas.
Il faut dire surtout que notre Livre III a profité d’un travail et d’une
effervescence intellectuelle sans équivalents. Certes, rien n’aurait pu se
faire sans la volonté politique, [...] mais ce sont surtout les fruits d’une
pensée juridique foisonnante qui ont été recueillis par l’ordonnance. Ceux
d’une décennie réformiste, à laquelle Pierre Catala et François Terré,
chacun leur tour, ont apporté un projet d’ensemble. (MOLFESSIS, 2016,
p.322).2

compreensão da inserção de dispositivos participativos e de incentivo à resolução
adequada de conflitos no Código Civil francês.
As conquistas francesas ao Direito foram numerosas, de modo que o direito
francês tornou-se inspiração mundial em muitos aspectos. De modo ilustrativo, é possível
mencionar que os primórdios do Estado Democrático de Direito foram influenciados por
movimentos político-sociais, dentre os quais consta a Revolução Francesa:
[...] o primeiro desses movimentos foi o que muitos denominam de
Revolução Inglesa, fortemente influenciada por LOCKE e que teve sua
expressão mais significativa no BilI of Rights, de 1689; o segundo foi a
Revolução Americana, cujos princípios foram expressos na Declaração de
Independência das treze colônias americanas, em 1776; e o terceiro foi a
Revolução Francesa, que teve sobre os demais a virtude de dar
universalidade aos seus princípios, os quais foram expressos na
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. (DALLARI,
2011, p. 147)

Todavia, conforme já mencionado, o Código Civil francês – também conhecido por

Além do auxílio dos mencionados grupos acadêmicos de pesquisas de Pierre
Catala e de François Terré, dos profissionais da área jurídica, acadêmica e econômica
(JORF, 2016), houve também a participação popular, por meio de um ano de consultas
coordenadas pelo Ministério da Justiça, tornando a reforma uma obra coletiva
(MOLFESSIS, 2016).
A construção participativa de uma reforma tão importante para o direito francês
é algo sem dúvida positivo, que aproxima a lei da efetividade. O envolvimento
democrático de diversos grupos permite espaço a discussões, em especial, em caso de

Código Napoleônico – não apresenta mudanças significativas desde a sua entrada em
vigor, no ano de 1804. Sendo assim, o direito civil francês, durante todo esse período,
encontrou amparo na jurisprudência e doutrina como fonte de atualização da
aplicabilidade do direito.

2 “Sobretudo, é importante dizer que nosso Livro III aproveitou um trabalho e efervescência intelectual
incomparável. Certamente, nada teria sido possível sem a vontade política, [...].mas principalmente pelos
os frutos de um pensamento jurídico abundante que foram recolhidos pela ordonnance. Aqueles de uma
década reformista a qual Pierre Catala e François Terré, cada um a seu momento, conduziram um projeto
global” (Molfessis, 2016, p. 322, tradução nossa).
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uma reforma que diz respeito a fragmentos do direito que afetam diretamente o cotidiano
de cada cidadão.
Em mais de doze anos de estudos reunidos, estabeleceram-se os principais
pontos do Código Civil a serem atualizados, conferindo atenção especial ao direito dos
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A busca pela eficácia como segundo principal objetivo da Ordonnance consiste,
conforme Jornal Oficial da República Francesa, em reforçar a atratividade do direito
francês nos campos político, econômico e cultural, propondo soluções inovadoras às
modificações realizadas (JORF, 2016).

contratos e obrigações. Concluiu-se, até então, que as modificações realizadas pela

Enfim, a justiça contratual, como terceiro principal objetivo a atender às

Ordonnance esperam atender a três principais objetivos: segurança jurídica, eficácia e

modificações no Código Civil francês, pretende equiparar da melhor forma possível, as

justiça contratual (JORF, 2016).

partes contratantes. Apesar de as modificações muito girarem em torno da eficácia

No tocante a de segurança jurídica, é possível reconhecer que a redação do Código

econômica, não se torna menos importante a atenção voltada ao equilíbrio dos polos e de

Civil francês de 1804 traz uma linguagem já desatualizada e que cada vez mais se distancia

suas prestações no contrato. Há, portanto, artigos direcionados à liberdade contratual,

tanto da sociedade francesa contemporânea, quanto do direito europeu (MÄSCH,

assim como, também, há dispositivos garantindo sua revisão (JORF, 2016).

MAZEAUD, SCHULZE, 2009).
Para facilitar a compreensão de todos, o texto das modificações feitas pela
Ordonnance nº 2016-131 foi adequado à linguagem atual. Além disso, diversos dos artigos

Dentre os artigos alterados no Código Civil francês, tendo como base os objetivos
acima apresentados, alguns deles dizem respeito, direta ou indiretamente, aos meios
adequados de resolução de conflitos.

modificados trazem um caráter didático, a fim de conceituar no próprio diploma legal,
muitos termos jurídicos e possibilitar uma leitura explicativa de fácil compreensão a

3. Análise dos dispositivos relativos aos meios adequados de resolução de conflitos

qualquer cidadão que o leia (JORF, 2016).

nas atualidades do direito civil francês e do direito processual civil brasileiro

Como exemplo, o artigo 1101 do Código Civil francês (em versão alterada pela
Ordonnance) traz, inclusive, uma nova definição de contrato: “[...] un accord de volontés

Os métodos utilizados como alternativa às vias judiciais são refletidos na

entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des

Ordonnance nº 2016-131 em medidas preventivas e participativas, ao longo de todas as

obligations” (RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 2016, online).3 Há também, nos artigos 1106 a

etapas da vida útil do contrato. Isto significa dizer que, desde a elaboração de um contrato

1111-1 do mesmo texto legal, a explicação de cada tipo de contrato em linguagem clara e

as partes contam com a liberdade contratual como princípio dirigente (MOLFESSIS,

acessível, assim redigida justamente para facilitar a compreensão não apenas dos

2016), assegurada a justiça contratual. Durante a vigência contratual, contam as partes

profissionais do Direito, mas de qualquer cidadão francês.

com a possibilidade de renegociação de que trata o artigo 1195 apresentado pela

Em relação à harmonização das relações internas e externas, dada a situação em

Ordonnance e, por fim, a sessão própria à resolução contratual menciona de forma

que se encontrava o direito civil francês, enquanto o projeto de pesquisa dirigido por

expressa os meios adequados de resolução de conflitos, conferindo-lhes maior segurança.

François Terré – denominado “projet Terré” – objetivou uma integração nas relações

Até então, ressalta-se o art. 1230 Código Civil francês como a principal e mais

europeias, o denominado “projet Catala” buscou integrar no texto do Código Civil francês

direta modificação feita pela Ordonnance concernente ao assunto, que considera que a

as jurisprudências produzidas ao longo de dois séculos (MÄSCH, MAZEAUD, SCHULZE,

resolução do contrato não afetará as cláusulas relativas à resolução de conflitos e,

2009). Tal propósito garante maior facilidade em reconhecer o direito dos contratos

tampouco, as que estão destinadas a produzir efeito mesmo em caso de resolução.4

dentro do Código Civil, conferindo a cada dispositivo um campo de atuação claro e
definido (JORF, 2016).

“[…] um acordo de vontades entre duas ou mais pessoas destinado a criar, modificar, transmitir ou cessar
obrigações” (RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 2016, online, tradução nossa).
3

4 Art. 1230. “La résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées
à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence”
(RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 2016).
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Apesar de o citado artigo demonstrar proteção às cláusulas contratuais

uma ou mais formas de resolução de conflitos diferente das vias judiciais tradicionais. O

referentes aos meios adequados de resolução de conflitos, nota-se que em questão de

número de dispositivos brasileiros que versam sobre meios adequados de resolução de

resolução de conflitos, a Ordonnance não apresenta vasta quantidade de artigos que

conflitos, inclusive, aumenta consideravelmente. Alterações na lei da arbitragem (Lei nº

tratam abertamente da mediação, conciliação e arbitragem. Reconhece-se que a

9.307, de 23 de setembro de 1996) através da Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, bem

Ordonnance referida nesta pesquisa não é a única atualização legal no direito francês no

como a Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015 que dispõe sobre a mediação são exemplos

decorrer dos últimos anos no que se refere a meios adequados de resolução de conflitos,

de incentivos legais à ampliação ao acesso à justiça.

conforme apresenta Cadiet (2013, p. 458):
Du coup, les modes alternatifs de règlement des conflits ont leur place
aussi bien sur le terrain des solutions judiciaires que sur le terrain de
solutions extrajudiciaires et l’on sait que, depuis une vingtaine d’années,
le droit positif a largement engagé l’institution judiciaire dans la voi des
règlements aimables, en multipliand les passerelles entre celle-ci et ceuxlà.5

A lei que passou a regulamentar a mediação no Brasil, estabelece que esse meio
não adversarial de solução de conflitos também poderá ser estendido à administração
pública, quando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios for parte e
dependendo das mesmas, o resultado do procedimento poderá ser celebrado por termo
de ajustamento de conduta. (MEDINA, 2015).

Não obstante, a utilização da mediação, conciliação e arbitragem na França é

No Brasil, o Conselho Nacional de Justiça institucionalizou a “Política Judiciária

muito presente no cotidiano de forma habitual, sendo mesmo prioritária em relação às

Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário”

vias judiciais. Ainda que tais métodos, reconhecidos pela doutrina francesa como

através da Resolução nº 125 de 29 de Novembro de 2010. Nesse contexto, recentemente,

contratuais em seu modo extrajudicial (CADIET; CLAY, 2016), estivessem pouco

foram aprovados 56 enunciados originados do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação

regulamentados no Código Napoleônico, a resolução de conflitos através de meios

(Fonamec) nos anos de 2014, 2015 e 2016 que tratam de situações não previstas pela

amigáveis manteve-se notavelmente praticada no país.

elucidada Resolução, pela Comissão de Acesso à Justiça do CNJ. Referidos enunciados, uma

La faveur est telle qu’en cas de concours, voire de conflit entre une
clause d’arbitrage et une clause de compétence, entre une
procédure arbitrale et une procédure judiciaire, la prime est plus
souvent donnée à l’arbitrage que l’inverse (CADIET, 2013, p. 453).6

vez aprovados pelo Plenário do CNJ terão força vinculante para todos os tribunais do país

Entretanto, apesar do crescente incentivo legal às opções de resolução de

[...] esta iniciativa lançada pela Res. CNJ 125 gerou os melhores frutos, a
ponto de, definitivamente, conscientizar juristas e o legislador envolvidos
com a reforma do Código de Processo Civil, fazendo com que no Diploma
de 2015 a mediação e a conciliação tenham especial destaque,
introduzida sistemática pela qual, como regra, estes meios amistosos de
solução de conflito passam a representar uma etapa especial do processo
[...].

conflitos, o conteúdo de direito positivo acerca do tema ainda se apresenta sutil em
comparação à utilização prática na França de métodos alternativos às vias judiciais
tradicionais no que tange ao direito dos contratos. A Ordonnance nº 2016-131, apesar de
promissória, em muitos pontos ainda suscita dúvidas a serem provavelmente sanadas
pela futura jurisprudência (MOLFESSIS, 2016).
O direito brasileiro, em comparação ao direito francês, possui uma maior
quantidade de regulamentação sobre a matéria e leis que se referem, expressamente, a

(CNJ, 2016, online).
Acerca desse assunto, Cahali (2015, p. 44) pondera que:

Dentre as novidades na legislação brasileira consta ainda a Lei nº 13.105, de 16
de março de 2015, Novo Código de Processo Civil, que ao longo dos últimos anos, foi
assunto tão fortemente debatido no Brasil quanto o foi a recente Ordonnance de 10 de
fevereiro de 2016 na França. Ambos tratam dos meios adequados de resolução de
conflitos e reconhecem a necessidade de inclusão e incentivo da prevenção e resolução

“Assim, métodos alternativos de resolução de conflitos têm o seu lugar tanto no campo de soluções
judiciais quanto no domínio das soluções extrajudiciais e sabemos que há vinte anos, o direito positivo
amplamente envolveu a instituição judicial nas resoluções pacíficas, multiplicando as conexões entre um
domínio e outro” (Cadiet, 2013, p. 458, tradução nossa).
6 “O benefício é tal que, em caso de concorrência ou conflito entre uma cláusula arbitral e uma cláusula de
competência, entre o procedimento arbitral e a via judicial, a preferência é geralmente dada à arbitragem
do que o inverso” (Cadiet, 2013, p. 453, tradução nossa).

5

pacífica dos conflitos. Entretanto, assim como as realidades dos países diferem, os
motivos pela inclusão do assunto no texto legal de certa forma também.
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O texto do já mencionado artigo 1230 que traz a Ordonnance nº 2016-131 foi

É importante destacar, entretanto, que o cadastro de mediadores e conciliadores

assim redigido em razão da intenção em harmonizar a lei francesa às leis europeias, como

a que se refere o artigo 168, além de conter seus dados, apresentará também informações

os princípios do direito europeu dos contratos (PDEC), publicados entre 1995 e 2003 e o

acerca da atuação desses profissionais para fins de estatística, conforme observa Pinho

projeto do Código europeu dos contratos do ano de 2000, citado como code Gandolfi

(2015). Apesar de vantagens como transparência e melhor controle dos referidos meios

(JORF, 2016).

autocompositivos, é preciso ter cautela em relação à ideia de “ranking”, em que são

Enquanto o direito francês inclui inovações legais que expressam a possibilidade
de utilização dos meios adequados de resolução de conflitos, motivadas especialmente

visados prioritariamente os resultados numéricos em detrimento à efetividade da
resolução das controvérsias e a conscientização das partes. (PINHO, 2015).

pelas relações econômicas internacionais, o novo Código de Processo Civil brasileiro

Em face de ambos os institutos integrarem a autocomposição, torna-se ainda

apresenta como motivos aspectos de ordem interna. No Brasil, há muito se reconhecia a

mais importante a plena conscientização dos envolvidos em questão de participação na

necessidade de implementação de vários métodos da tutela judicial que amenizassem, de

construção de um acordo, ou de, no mínimo, tentativas de resolução. Os resultados dessa

um lado, a cultura do litígio e, consequentemente, da decisão judicial (WATANABE, 2012)

conduta na gestão dos próprios conflitos pode apresentar resultados mais positivos a

e, por outro, o elevado número de processos judiciais em tramitação. (CNJ, 2015).

longo prazo, no que diz respeito a eficácia e maior utilização de vias não tradicionais pela

No ordenamento jurídico brasileiro, tanto a mediação como a conciliação vem

população brasileira.

recebendo espaço e crescimento, notadamente, diante do seu principal foco em romper

Pela novel legislação, os institutos da conciliação e mediação são diferenciados

com o monopólio do Poder Judiciário na composição dos conflitos (THEODORO JÚNIOR,

nos parágrafos 3º e 4º do artigo 165: “O conciliador, que atuará preferencialmente nos

2015).

casos em que não tiver havido vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções
Além disso, há a necessidade de mecanismos que incitem a participação na

para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou

resolução dos conflitos. Na novel legislação processual civil brasileira houve o incentivo

intimidação para que as partes conciliem”. O parágrafo seguinte refere-se ao mediador

expresso à utilização de meios adequados de resolução de conflitos já nos primeiros

que, de forma preferencial, poderá atuar “nos casos em que tiver havido vínculo anterior

artigos. (GUIMARÃES; RIBEIRO; SCALABRIN, 2010). O artigo terceiro do novo Código, no

entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em

capítulo referente às normas fundamentais do processo civil, de forma literal estimula a

conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por

solução consensual dos conflitos.

si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos”. (BRASIL, Novo Código

Nesse sentido, pelo referido dispositivo legal, a nova codificação reconhece a

de Processo Civil, 2015).

prevenção e resolução de conflitos reforçando uma nova concepção e ampliação do acesso

Cumpre ressaltar que, tanto a conciliação quanto a mediação, são informadas

à justiça estabelecida pela Constituição Federal, sejam por meios autocompositivos

pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da

(conciliação e mediação) ou heterocompositivos (jurisdição estatal ou arbitragem).

confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada, os quais estão

O novo CPC faz-se a ressalva também para o Título IV, Capítulo III, que apresenta

previstos no artigo 166 do CPC/2015. (GARCIA, 2015).

seção própria aos conciliadores e mediadores (Seção V) e novamente se incentiva a

Todavia, em relação à efetividade prática dos meios adequados de resolução de

resolução de forma participativa através da autocomposição. Deste modo, o novo diploma

conflitos, a situação brasileira recente ainda não acompanha o mesmo fluxo de incentivos

processual prevê em seu artigo 165 e seguintes, a criação dos Centros Judiciários de

legais e políticas públicas a esses destinados. Como demonstração, é possível notar que

Solução dos Conflitos, notadamente, definindo a atuação dos conciliadores e dos

mesmo havendo as pesquisas mais recentes do Relatório ICJ Brasil apontado,

mediadores, perante audiência de conciliação ou de mediação a ser previamente

reconhecidamente, resultados positivos, indicadores como o perfil restrito dos

designada para determinados conflitos.
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utilizadores dos métodos7 ainda assinalam um longo caminho a ser percorrido rumo à

políticas públicas quanto acerca de artigos trazidos pelo novo Código de Processo Civil –

harmonização dos dispositivos legais de incentivo e os resultados da adequada utilização

o que se pode considerar favorável – a aderência na prática desses métodos até então

dos mecanismos de solução de controvérsias, especialmente que questão de inclusão e

caminhou a passos lentos. Apesar disso, é positivo o fato de o novo CPC apresentar de

receptividade (CUNHA et. al., 2015).

forma tão clara o estímulo à mudança cultural do brasileiro rumo a uma conduta mais
pacífica e participativa na gestão de seus conflitos, assim como também é positiva a

4. Considerações finais

inserção de dispositivos legais sobre o tema na legislação francesa.
Quanto ao equilíbrio entre lei e prática, como já dito notam-se poucas inovações

Nota-se que, em comparação às inovações na legislação brasileira, as atualizações

em relação aos meios adequados de resolução de conflitos no caso da Ordonnance nº

na legislação francesa, ao menos por meio das alterações trazidas pela Ordonnance nº

2016-131. Todavia, a iniciativa francesa na participação e opção por resolução de

131-2016, mostram-se sutis em relação a artigos que incentivam expressamente a

conflitos através de meios adequados, conforme visto, é característica presente na cultura

utilização de meios adequados de solução de conflitos. De certa forma, entretanto, a

do país.

reestruturação do direito francês dos contratos e das obrigações com vistas à segurança
jurídica e eficácia já se tornam, consequentemente, formas de prevenção de conflitos.

Considerando a mesma questão no quadro brasileiro, as recentes inovações
legais concernentes aos meios adequados de resolução de conflitos, em especial, as

Evidentemente, a Ordonnance aqui citada não é a única fonte legal no direito

trazidas pelo novo Código de Processo Civil, conferem atenção muito maior ao tema em

francês que apresenta dispositivos relativos à resolução de controvérsias através de

relação às atualizações legais francesas publicadas neste ano. Evidentemente, em termos

meios complementares às vias judiciais. É reconhecido o aumento de textos legais

de aplicabilidade prática dos mecanismos de gestão de conflitos, os resultados ainda não

referentes ao tema no direito positivo francês ao longo dos últimos anos.

correspondem na intensidade esperada em pontos de vista como o de confiabilidade,

A cultura participativa francesa, por conta de seu histórico democrático, torna

custos ou inclusão.

mais propícia a prevenção e resolução pacífica dos conflitos. Ela tanto influencia na

Contudo, o forte estímulo à justiça participativa e o incentivo a ampliação do

faculdade de desenvolver os conflitos de forma pacífica sem que muitos deles cheguem

acesso à justiça através do conteúdo do novo CPC, trazem novos ares ao direito brasileiro,

aos tribunais quanto, desde antes da publicação da recente Ordonnance, é inclusive

com perspectivas de maior harmonização da legislação e efetividade.

prioritária em relação aos meios adequados de resolução de conflitos em detrimento das
vias judiciais.
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AS INFLUÊNCIAS NO BRASIL DO SISTEMA FRANCÊS DE

ausência de definição clara inclusive no direito francês do conceito de “faute”, o qual pode

RESPONSABILIDADE CIVIL E A AMPLITUDE DO CONCEITO DE “FAUTE”

abranger tanto as noções de ilicitude e de antijuridicidade, quando de culpabilidade e, por
vezes, de imputabilidade. Discute-se na doutrina, portanto, a possibilidade de

FRENCH’S TORT LAW SYSTEM INFLUENCE ON BRAZIL AND THE SCOPE
OF THE CONCEPT OF “FAUTE”

responsabilização pela simples antijuridicidade do ato, sem análise da culpabilidade,
porém com a adoção da fundamental ideia de “faute” da conduta - trata-se da construção
de responsabilidade sem culpa, porém com “faute”. Por outro lado, levanta-se a questão
do caráter "moralizador" do direito, incutido, para alguns, no vocábulo, enquanto conduta

Joana de Souza Sierra*
Mark Pickersgill Walker**

reprovável porque culposa e imputável, que seria perdido quando da aplicação da
previsão de responsabilidade objetiva. Nesse sentido, a própria forma de interpretação da

Palavras-chave: Responsabilidade civil; Faute; culpa; ilicitude; antijuridicidade; “falta”.

existência, ou não, de “faute” quando da causação de dano passa ao enfoque, na medida

Resumo: O Código Civil francês, atualmente conhecido como Código de Napoleão em

em que são adotadas ambas a visão objetiva (abstrata), ligada à ideia de homem médio, e

homenagem a seu idealizador e artífice, foi concebido como uma forma de confirmar a

subjetiva (concreta), voltada a determinar as intenções particulares do agente. Por fim,

unidade legislativa daquela nação, contribuindo não só para o desenvolvimento do direito

aborda-se a evolução da responsabilidade civil no sentido de objetivação da obrigação ou

francês como um sistema harmônico – apoiado nos pilares da propriedade, do contrato e

de responsabilização pela criação do risco, analisando-se os reflexos da “faute” na

da responsabilidade civil –, mas também para a superação do jusnaturalismo e o

construção do direito civil contemporâneo.

surgimento da escola exegética. Sua importância se faz sentir pela influência direta que

Keywords: Tort law; Faute; liability; unlawfulness; illegality; ”fault”.

exerceu sobre o direito europeu, africano e americano, servindo de inspiração para o
desenvolvimento das codificações correspondentes em quase todos os países latinoamericanos. No Brasil, em particular, relevante o influxo do direito francês especialmente
no campo da responsabilidade civil (subjetiva), havendo uma quase identidade na
redação das cláusulas gerais que estabelecem a obrigação de reparação do dano causado
por ato doloso ou, ao menos, culposo. Constituiu-se, assim, um modelo principiológico que
torna desnecessária a enumeração exaustiva dos ilícitos civis e que vincula a
responsabilidade à finalidade ressarcitória e à noção de “faute”, amplamente traduzida
como "culpa", enquanto elemento central da obrigação de indenizar. No entanto,
passando pela evolução histórica da codificação, objetiva este trabalho demonstrar a

Abstract: The French Civil Code, nowadays known as the Napoleon Code in a tribute to
its creator, was conceived as a way of confirming the legal unity of that country,
contributing not only for the development of French law as a harmonic system –
supported on the pillars of property, contract, and tort law –, but also marking the decline
of natural law and the ascension of the exegesis school. Its importance is felt by the direct
influence it exercised on European, African, and American law, serving as an inspiration
for similar codified law in almost all Latin American countries. In Brazil, particularly, its
influx can be felt especially in tort law: the French and Brazilian general clauses on this
matter are almost identical. A model based on principles was thus constructed, one that
makes unnecessary the exhaustive enumeration of civil wrongs and that binds liability to
the goal of compensation and to the concept of “faute”, roughly translated as fault, as a
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central element of the obligation to pay damages. However, in passing through the
historical development of codification, this article seeks to demonstrate that there is no
clear definition, even in French law, for the concept of “faute”, which can refer to the
unlawfulness, illegality, culpability, and sometimes even imputability of an act. There's a
tendency among legal scholars to discuss the possibility of determining if someone is
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liable to pay damages based solely on the illegality of a conduct, without giving

francesa alcança desde logo a possibilidade de objetivização da responsabilidade, sem

consideration to the culpability, adopting the notion of the “faute” of the conduct for that

necessidade de superação da “faute”.

purpose – it's an attempt to establish liability without guilt but instead with “faute”. On
the other hand, concerns are raised about the “moralizing” character of the law, which

2. A influência no Brasil do sistema francês de responsabilidade civil

some authors consider to be inseparable from that concept – a character that would be
lost in strict liability cases. Considering that, the very interpretation of the existence or

Inicia-se o presente estudo com uma breve contextualização histórica acerca da

not of “faute” when someone harms someone else is taken into account, analyzing both

elaboração do Código Civil francês, de 1804. Este Código surge e marca um momento tido

the objective (abstract) approach (linked to the idea of the average man) and the

como de transição na história mundial: o da ascensão da burguesia e do liberalismo e

subjective (concrete) approach (aimed to determine a particular person’s intentions). To

passagem do feudalismo para o capitalismo. Vive-se uma transformação econômica e

conclude, one takes into account the development of tort law towards strict liability,

social profunda, a partir de uma valorização da propriedade em oposto aos estamentos

analyzing the reflections of the “faute” in the construction of contemporary civil law.

do período anterior.

1. Introdução

para o contrato”. Isso porque, com o aumento das transações comerciais e da circulação

Henry Maine celebremente descreve esta transição como “a passagem do status
da propriedade, surge a necessidade de conferir alguma segurança a esse tipo de
O estudo da responsabilidade civil no Brasil não pode deixar de passar pela

transação. E é justamente isso que propulsiona o movimento codificatório – hoje

apreciação, mesmo que breve, do direito francês. A ele se deve grande parte dos conceitos

intitulado de codificações oitocentistas –, que busca, a partir de uma unificação legislativa

nacionais e, pode-se dizer, a própria redação dos artigos de lei que preveem o ato ilícito e

nos nascentes Estados-nações, conferir segurança jurídica às transações comerciais.

a responsabilização pelo dano dele decorrente. O que se busca com esse trabalho, nesse

Pois é justamente o Código Civil francês que, em 1804, inaugura esse movimento

sentido, é nada menos do que o entendimento do alcance de um dos originais conceitos

codificador. A primazia e proeminência deste código está além da mera primogenitura,

franceses, aquele de “faute”, traduzido para o Brasil como culpa, para determinar a

contudo. São inegáveis a influência e o impacto que esta lei tem nas demais sociedades

consequência das observadas diferenças e tratar da evolução, ao menos na França, em

civilizadas,

direção à responsabilização objetiva. Certamente, em tão sumário estudo, não se poderá

contemporaneamente, disputa espaço apenas com o modelo alemão enquanto

abordar com a desejada profundidade a questão, no entanto, não menos válida se

representantes maiores do sistema de direito continental europeu, também dito civil law.

considera a empreitada.

inaugurando

um

verdadeiro

modelo

francês

de

direito

que,

Não faltam hipérboles históricas para qualificar o advento dessa legislação. Em

Para este fim, analisa-se na primeira parte deste estudo o surgimento do Código

sua magistral obra sobre a boa-fé, por exemplo, o professor português Menezes Cordeiro

Civil francês – diploma legal considerado como bastião da modernidade, pontuando

chega a afirmar que após o Digesto, de 832, o acontecimento jurídico mais marcante teria

algumas de suas influências no ordenamento jurídico pátrio, em especial no que diz

sido justamente o aparecimento do Código Napoleônico, em 1804 (MENEZES CORDEIRO,

respeito à responsabilidade civil.

1984, p. 226).

Em seguida, adentra-se na questão da (in)definição do vocábulo “faute” no direito

Não à toa, ainda, este nome pelo qual ficou conhecido o diploma: Código de

francês, analisando-se a evolução do pensamento doutrinário naquele país a respeito.

Napoleão, ou Código Napoleônico. Isso porque Napoleão Bonaparte não se limitou apenas

Conclui-se que, apesar de ser ampla a previsão de responsabilidade no direito pátrio,

a ordenar a elaboração deste Código: das 102 sessões realizadas pela Comissão de

superada é ela pela própria noção de “faute”, que abrange em seu seio não só a culpa, mas

Legislação do Conselho de Estado, responsável por elaborar o projeto, Bonaparte teria

também a antijuridicidade, e por vezes a imputabilidade. Nesse sentido, a previsão

pessoalmente presidido 57, participando ativamente das discussões. Seu envolvimento
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foi tamanho que o jurista francês Savatier, anos mais tarde, reconheceria que o código fora

Estas questões pesaram nas dificuldades encontradas por Teixeira de Freitas na

obra de um homem só: Napoleão. Narra-se ainda que, com certa humildade característica,

elaboração de seu Esboço, que não consegue reproduzir fidedignamente o modelo francês.

quando do seu exílio na ilha de Santa Helena, o líder francês teria dito que embora

Consequência disso, tentou-se elaborar um código possuindo um teor muito mais

Waterloo fosse apagar as memórias de todas as suas vitórias militares, seu código civil

cosmopolita (FRADERA, 2010, p. 270). O projeto desenvolvido por Teixeira de Freitas

viveria para sempre (SOUZA, 2004, p. 37).

acabou servindo de base para o Código Civil Velez-Sarsfield, argentino (que

Caracteriza-se o Código de Napoleão como um código de matriz filosófica

assumidamente fundava-se nos trabalhos do Esboço) (AZEVEDO, 1993, p. 189).

racionalista e individualista, sendo considerado como uma verdadeira constituição da

Desse modo, ficamos durante todo o período imperial sem um código civil: a

classe emergente: a burguesia (LEITÃO, 2009, p. 50). Destarte, o código em alguma

abolição da escravidão ocorre em 1888 (sendo o Brasil o último país do continente a fazê-

medida é norteado pelos ideais da Revolução francesa (SOUZA, 2004, p. 39). O Código

lo), e em 1889 a república é proclamada. Após a proclamação da república, a característica

“apoiou-se, portanto, em três pilares fundamentais: a propriedade, o contrato e a

mais notável do nosso direito é que, dependendo da área, varia o país que influenciou tal

responsabilidade civil” (STOCO, 2005, p. 2).

ramo: o direito processual e penal sendo influenciados pela Itália, o direito comercial

Conforme já brevemente referido, “é quase universal a influência do Código Civil

sendo influenciado pelos Estados Unidos, e o direito civil sendo influenciado pela França,

francês” (AZEVEDO, 1993, p. 189). Esta influência, no novo mundo, é representada pela

Alemanha, e Portugal (AZEVEDO, 1993, p. 190). Antonio Junqueira de Azevedo (1993, p.

adoção dos princípios da autonomia privada, da liberdade contratual e da igualdade entre

191) chega a afirmar “paradoxalmente, que a originalidade do atual direito brasileiro está

nacionais e estrangeiros, nas legislações civis e comerciais desses países (FRADERA, 2010,

em saber copiar”.

p. 269). Afirma ainda Vera de Fradera (2010, p. 269): “é fácil verificar como a imitação dos

Assim, com a promulgação do nosso primeiro código civil brasileiro, o Código

princípios da política europeia resultaram, naturalmente, na elaboração de codificações

Beviláqua, em 1916, resta clara alguma influência francesa. Do Código de Napoleão,

inspiradas e, não poucas vezes, imitadas do Code Napoleón na América do Sul”.

herdamos a dicotomia entre código civil e código comercial (que foi só superada em 2002,

Assim, é possível dizer que, de maneira geral, o direito civil da maior parte dos

a partir da unificação desses códigos, como originalmente queria Teixeira de Freitas).

países da América latina é de inspiração francesa – tendo o modelo francês

Ademais, fomos influenciados pelo direito civil francês também na ideia de regular a vida

verdadeiramente circulado o mundo (FRADERA, 2010, p. 269).

privada mediante um Código e não por uma legislação aberta (como queria Freitas) e no

Mesmo antes dessa força exportadora jurídica, destaca-se que o Brasil já sofria

plano do direito contratual (em que se recepcionou a ideia francesa de que o contrato faz

influência intelectual francesa. Antonio Junqueira de Azevedo (1993, p. 188) comenta

lei entre as partes) (FRADERA, 2010, p. 271). Adotou-se também o regime da comunhão

como, à época da Inconfidência Mineira, tudo o que os revolucionários leram acerca da

universal de bens como sendo o regime legal, assim como no sistema francês, o que

independência americana foi a partir de traduções francesas.

vigorou até a lei do divórcio (STOCO, 2005, p. 4). A teoria das nulidades dos atos jurídicos

Contudo, ao contrário dos demais países da América do Sul, o Brasil demora a

acompanha de tal maneira o direito francês que Rene David chegou a aconselhar que

adotar um Código Civil que refletisse esta influência. A codificação tardia em nosso país

aquele que pretendesse estudá-la o fizesse a partir da obra do jurista francês Solon

decorre, em parte, da questão da escravidão (eufemisticamente referida nos círculos

(AZEVEDO, 1993, p. 192).

políticos, à época, como “a questão servil”). Havia uma inconsistência insuperável na

No que diz respeito à responsabilidade civil, assunto de maior interesse para o

recepção do modelo francês – fundado na ideia de liberdade – para uma sociedade

presente estudo, há unanimidade entre os autores analisados. Assim as manifestações de:

escravocrata. Da mesma forma, o princípio da igualdade daquele ordenamento não se

Antonio Junqueira de Azevedo (1993, p. 46-47), para quem “a teoria da responsabilidade

coadunava com nosso sistema de governo do período, monárquico (FRADERA, 2010, p.

civil no Código Civil brasileiro é totalmente derivada do Código de Napoleão”; Sylvio

270).

Capanema de Souza (2004, p. 46-47), asseverando que “no importante campo da

331

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

332

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

responsabilidade civil o Código Napoleão nos serviu de indiscutível modelo [...] para

Como se viu, o Direito francês teve grande influência na construção, não só dos

sancionar o dever moral e determinar a regra de conduta”; Rui Stoco (2005, p. 4),

conceitos do direito brasileiro, mas das normas efetivamente positivadas, em especial no

defendendo que “no fundamental campo da responsabilidade civil o Código francês de

campo da responsabilidade civil extracontratual. Foi nesta área que o sistema francês,

1804 foi suporte e modelo para o nosso estatuto civil revogado [...] a culpa como

com suas cláusulas gerais de responsabilidade, voltado sempre à reparação da vítima do

pressuposto da responsabilidade, acolhida no art. 159 do CC/1916, teve por inspiração o

evento danoso, mais contribuiu para a concepção brasileira de dispositivos de

art. 1383 do Estatuto francês”; e Vera de Fradera (2010, p. 271), que afirma “outro aspecto

semelhantes conteúdos.

em que a influência do Code Civil se fez presente, no direito brasileiro, foi no terreno da
responsabilidade civil fundada na culpa”.

De fato, em primeira leitura, é sem óbice a constatação de que os dispositivos
sobre responsabilidade civil inseridos nos códigos civis nacionais de 1916 e 2002 têm

Em matéria de responsabilidade civil, portanto, seguimos fortemente na esteira

destacada semelhança de redação com aqueles encontrados no Código de Napoleão, e são

do direito francês. O que não recepcionamos foi a dicotomia entre “delitos” e “quase-

considerados, por vezes, como tradução literal do seu conteúdo. Este ponto, entretanto,

delitos”, utilizada naquele ordenamento para diferenciar os ilícitos cometidos

merece maior elaboração.

culposamente dos cometidos dolosamente, uma distinção que não se demonstrou

Traz a redação do Code Civil nos artigos 1382 e 1383 que “Todo fato causado pelo

relevante no nosso sistema já que independentemente da forma de culpa lato sensu, a

homem, que causa prejuízo a outrem, obriga aquele por cuja culpa este aconteceu, a

indenização haveria de se medir pela extensão do dano. Também não recepcionamos a

reparar o dano” e que “Todo homem é responsável pelo prejuízo que causou, não somente

própria nomenclatura de “delitos”, uma vez que o vocábulo já era utilizado pelo direito

por seu fato mas também por sua negligência e imprudência” (grifou-se) (AZEVEDO,

penal – preferimos falar então de ato ilícito (STOCO, 2004, p. 5).

1993, p. 193). Note-se, desde logo, que o autor usou o termo culpa para traduzir o

Em compasso com esta proximidade entre as doutrinas sobre a responsabilidade,

vocábulo “faute”. O Código Civil brasileiro, por sua vez, prevê em seu artigo 186 que

o desenvolvimento da responsabilidade por fato de terceiro ou por fato das coisas

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e

acompanha o direito francês. Igualmente, o desenvolvimento doutrinário gradual da

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, já no artigo

responsabilidade objetiva é desbravado pelos autores brasileiros a partir da obra de

927 “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a

Josserand no início do séc. XX (AZEVEDO, 1993, p. 193). Hoje, com o advento do Código

repará-lo”.

Civil de 2002, a responsabilidade objetiva encontra-se positivada na legislação.

Num primeiro momento, o que se destaca da leitura dos dispositivos acima

Sobre o atual código, que se pode chamar de Código Reale, constata-se que se

transcritos, que se sobrepõem, é a abrangência de seu conteúdo, capazes de serem

trata de um diploma legal com textura aberta, pautada em cláusulas gerais e conceitos

invocados, tanto o texto francês quanto o nacional, para a reparação de quaisquer danos,

indeterminados, buscando garantir flexibilidade e adaptação (FRADERA, 2010, p. 271-

independentemente da vinculação taxativa a direitos subjetivos juridicamente tutelados,

274). Essa característica é similar ao Código francês, que também foi concebido para ser

desde que observados o dano, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso

duradouro, e efetivamente “sobrevive” a várias Constituições – pode-se depreender que

e a atuação, no mínimo, negligente (VAN DAM, 2006, p. 47; FRAZÃO, 2011, p. 758). Por

mudam os valores da sociedade, e com eles a interpretação das normas, mas a estrutura

vezes, como se demonstrará, nem mesmo a observância deste último requisito subjetivo

(o Código Civil) permanece. As diferentes constituições francesas “permitiram, de certa

se faz necessária para a responsabilização segundo a previsão francesa.

maneira, a manutenção da permanente juventude do Code Napoleón” (FRADERA, 2010, p.
275).

Não por outra razão reconhece a doutrina ser o artigo 1382 do Código de
Napoleão uma das provisões mais gerais de responsabilidade já escritas (VAN DAM, 2006,
p. 46), chegando a ser referida como de abrangência ilimitada: quando não existe outra

3. Sistema de responsabilidade civil francês

via, a responsabilidade pela “faute” atende seu papel de remédio geral às lacunas do
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Ponderam Geneviève Viney e Patrice Jourdain (1998, p. 318) que apesar de
criticável, esse “desvio” do seu papel poderia trazer grandes vantagens práticas ao direito

Para que seja cabível a responsabilização, há que se seguir o duplo mandamento

francês, ao permitir a destilação de uma verdadeira definição do termo a ser aplicada por

emanado: um simples ato não é suficiente para engendrar a responsabilidade, ele deve

todas as jurisdições. Não obstante, observa-se que a Corte não tem usado de suas

constituir um ato “fautif” (configurado como uma “faute”); por outro lado, uma “faute” é

prerrogativas, apreciando caso a caso as demandas sem formular diretivas de ordem geral

necessária, mas uma “faute” qualquer é suficiente (“une faute est nécessaire, mas une faute

– seja devido à diversidade de opiniões da doutrina, seja por uma opção pela abertura

quelconque est suffisante”). Ou seja, toda “faute”, ainda que leve, gera o dever de reparação

sistemática. Entende-se que ela optou deliberadamente por conservar um elemento de

e será correto dizer que quem vier a lesar alguém será responsabilizado pelo mal que

incerteza e de flexibilidade à noção pivot do direito francês de responsabilidade

causou (LE TOURNEAU, 2008, p. 755; LEITÃO, 2011, p. 53).

extracontratual (DESCHEEMAEKER, 2010, p. 14).

No entanto, e aqui está o cerne da controvérsia, o fator que aparece como central

Não obstante, se, por um lado, a jurisprudência da Corte de Cassação não traz uma

na possibilidade de reparação dos danos causados, a “faute”, não é conceito unívoco.

solução determinante à definição da “faute”, e se, da mesma maneira, seu conceito não é

Segundo Cees van Dam (fl.48, 2006), já em 1948 Rabut contou 23 definições diferentes

explorado pelo Code Civil, por outro, a doutrina tem se ocupado de tentar defini-la. Patrice

daquele termo na literatura jurídica. Isso se dá devido à grande abrangência do termo,

Jourdain, por exemplo, (2007, p. 44) concebe-a como uma simples transgressão a um

que incluiria, em seu domínio, tanto as noções de ilicitude, quanto de antijuridicidade, de

direito preexistente, que pode alcançar diversos graus, a depender da natureza da culpa

culpabilidade e, por vezes, de imputabilidade (VINEY; JOURDAIN, 1998, p. 320). Dessa

– em princípio, apenas qualificadora da “faute” (simple, lourde, inexcusable e dolosive). Já

maneira, a tradução do termo por “culpa”, no português, pode levar, e leva, a

Le Tourneau (2008, p. 753) intenta sua definição da seguinte maneira: a faute é um

incongruências na construção da teoria da responsabilidade extracontratual, tanto

comportamento ilícito que contraria um dever imposto pela lei ou pelo costume, que pode

subjetiva quanto objetiva.

ser cometido intencionalmente ou por um erro de conduta (culposamente).

3.1. Abrangência do conceito de “faute” e a competência para sua definição

“faute” implica a existência de um ato ou de uma omissão ao mesmo tempo antijurídica e

Efetivamente, na concepção majoritária (VINEY; JOURDAIN, 1998, p. 320), a
imputável ao seu autor, de modo que comporta tanto o elemento objetivo, que consiste na
O problema que tentaremos aqui enfrentar, logo, se não há tradução literal que

violação de um dever ou obrigação jurídicos e se traduz em um distanciamento entre a

possa ser utilizada, passa pela definição, tanto quanto possível, do conceito de “faute”.

conduta requerida e a efetivamente observada, e um subjetivo, que exprime a

Compete tal encargo nada menos que à Corte de Cassação, a qual avocou a tarefa

aptidão/capacidade psicológica do agente de compreender os seus atos e assumir suas

asseverando que “se pertence aos juízes de primeiro grau constatar soberanamente os

consequências (que por sua vez pode ser medida objetiva ou subjetivamente).

fatos donde deduzem a existência ou ausência de ‘faute’, a qualificação jurídica da ‘faute’
pertence ao controle da Corte de Cassação” (VINEY; JOURDAIN, 1998, p. 317).
Com essas palavras a Corte se reservou a faculdade não só de verificar se as
decisões que aditem ou rejeitam a “faute” estão corretas e suficientemente motivadas,
mas também de controlar e eventualmente censurar a apreciação do conceito pelos juízes
de primeiro grau, ultrapassando o mero controle de legalidade. Atua a Corte, nesses casos,
como verdadeiro terceiro grau de jurisdição (VINEY; JOURDAIN, 1998, p. 317-318).

Logo, em contraposição à pura noção de culpa utilizada no Direito nacional, o
francês abrange, em um único conceito, a antijuridicidade e a culpabilidade e/ou a
imputabilidade da conduta.
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207), no sentido de que a visualização da culpabilidade se faz objetivamente. Em
contundente crítica a essa interpretação M. Bosc enuncia que a corte perdeu de vista o

A doutrina francesa sempre questionou sobre ser oportuno subordinar a

texto do artigo 1382, que trata de todo o ato do homem imputável, ao que respondem os

existência da “faute” à imputabilidade do fato danoso a seu autor; se essa deve, ou não, ser

Mazeaud, que quem perdeu a lei de vista foi o próprio Bosc porque a questão de

uma de suas condições.

imputabilidade não está em nenhuma parte do artigo. “Faute” civil e “faute” moral, para

Para Savatier, Esmein, Rodière, Starck e Jean Carbonnier, que se situam com a

eles, não coincidem.

corrente majoritária, a “faute” comporta um elemento subjetivo que alguns qualificam

Somente os elementos de “superioridade” individual seriam considerados, então,

como "moral" e outros como "psicológico". Para ser faltoso (fautif), o ato, assim, deve ser

para o agravamento da culpa, tal qual a competência profissional, conhecimentos

imputável ao seu autor, que age em plena consciência e com capacidade de compreender

especiais ou aptidões físicas (JOURDAIN, 2007, p. 47).

o que faz – parte-se da noção de livre arbítrio. Esse posicionamento ainda recebe destaque

Assim segue a discussão na França sobre a aplicação da “faute” (em seu elemento

por corresponder ao sentimento geral dos não-juristas de que a responsabilização civil

subjetivo), de forma abstrata ou concreta. Abstratamente, como busca da segurança,

tem como um de seus objetivos a censura das condutas culpáveis, como forma de

compara-se a atuação do homem com aquela exigida do padrão de conduta do homem

"moralizar" os comportamentos (VINEY; JOURDAIN, 1998, p. 323-324). A “faute”, nesse

médio; concretamente (como busca da justiça), buscam-se os elementos subjetivos,

sentido, poderia ser entendia como um “pecado” (ESMEIN, 2001, p. 217).

psicológicos do homem (LE TOURNEAU, 2008, p. 753-754).

Em que pese majoritário, tal entendimento, desde os anos 1930 tem sofrido

A solução desse debate teria sido de grande valia, tivessem os tribunais adotado

ataques de parte da doutrina considerada "objetivista", representada pelos irmãos

explicitamente posições sobre a definição de “faute”. Em não o fazendo, encontra-se

Mazeaud, por Dejean de la Bâtie, por François Chabas e por Philippe Le Tourneau (VINEY;

bastante controvérsia sobre o tema da responsabilização dos “não culpáveis”

JOURDAIN, 1998, p. 324). Para eles, é suficiente à caracterização da “faute” a constatação

(inimputáveis), em que pese verificar-se o progresso nos julgamentos da tendência

de um desvio de conduta ou da transgressão de um dever imposto pelas regras jurídicas,

"objetiva" (VINEY; JOURDAIN, 1998, p. 325).

sem que se deva questionar sobre o estado de espírito do agente. Se a “imputabilidade”

Nas últimas décadas, a jurisprudência francesa vem inclusive abandonando a

ou a culpa não é um elemento essencial da “faute”, torna-se possível responsabilizar

ideia de culpabilidade como um elemento necessário da “faute”, assim como qualquer

diretamente as pessoas jurídicas, os indivíduos cujas capacidades mentais sejam

conteúdo moral: é um conceito social e objetivamente verificável, em comparação com o

reduzidas e até as crianças (JOURDAIN, 2007, p. 69). Pode-se dizer, assim, que a noção de

standard de conduta esperada (VAN DAM, 2006, p. 48).

“faute” se aproxima daquela de antijuridicidade.
Argumentam, nesse sentido, sobre a necessidade de indenização da vítima e de

3.1.2. O papel da antijuridicidade

proteção do público em geral contra comportamentos “anormais”. Contrariamente,
defende-se a possibilidade de utilização do conceito de responsabilidade pelo “risco”, sem

Foi Planiol que, definindo a “faute” como a "violação de uma obrigação

igual “deformação” do conceito de “faute”. Responde M. Tunc, entretanto, que "Na

preexistente", sendo o vocábulo obrigação utilizado no sentido de dever (LEITÃO, 2011,

verdade, o juiz só pode considerar os homens a partir do exterior. Se ele pretende ver seu

p. 53), colocou em destaque o seu papel de ilicitude (em acepção ampla) ou de violação de

interior, ele começará a encontrar as razões de todos os seus defeitos e, assim, jamais

um dever. A antijuridicidade como elemento constitutivo da “faute” civil resulta do

poderia condená-los" (VINEY; JOURDAIN, 1998, p. 324-325).

desrespeito a um direito ou a uma obrigação preexistente, seja contratual, seja

A corte de Montpellier chega a afirmar, em um de seus julgamentos, que a lei “não
dá conta nem da vontade, nem da intenção” (MAZEAUD; MAZEAUD; MAZEAUD, 2001, p.

extracontratual. A partir de então, tornou-se esta ideia indispensável, para muitos
autores, para a sua definição (VINEY; JOURDAIN, 1998, p. 321).
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Em relação às normas juridicamente obrigatórias violadas e, a partir disso, os

De todo modo, indiscutível a importância do reconhecimento desta controvérsia,

diferentes tipos de “faute” observados, tem-se que ela pode ser classificada de um lado

considerando que ela indica o reconhecimento do papel da “faute” objetiva no direito civil

como contratual, e, de outro, como delitual ou quase delitual. A primeira, sendo aquela

francês, destacando o elemento da antijuridicidade não integrante ao conceito brasileiro

que resulta da inobservância de normas ligadas a um contrato e a segunda, que viola a lei,

de culpa. Evidente então a carência na tradução, proposital ou não, dos artigos que

os regulamentos os costumes ou usos consagrados pela jurisprudência (VINEY;

permitem a responsabilização civil.

JOURDAIN, 1998, p. 326).
A “faute” delitual ou quase delitual pode advir do desrespeito a uma norma

3.2. Responsabilidade sem “faute”

voltada para o próprio agente, ou para a proteção de terceiros, que podem, assim, se
defender do comportamento fautif. Proteção essa que pode se dar com base em uma

Pela resistência à imputabilidade acima demonstrada, assim como se verifica no

norma expressa, ou fundada em uma norma geral de conduta social (LEITÃO, 2009, p. 53),

Brasil, vem crescendo na França o alcance da responsabilidade objetiva. Embora a

que obriga a agir sempre com prudência e diligência (retirada dos artigos 1382 e 1383 do

preocupação do sistema francês fosse facilitar a reparação do dano, a indissociável ligação

Code Civil). Referem-se os autores franceses, nesse caso, a uma “norma fundamental de

da reparação à moral – pela exigência de “faute” como culpabilidade – tornava difícil o

comportamento” ou uma “norma geral de civilidade”, que permite inclusive a

alcance de sua finalidade (FRAZÃO, 2011, p.751).

responsabilização da omissão, e obriga ao respeito da boa-fé, da lealdade, da honestidade,

A responsabilidade objetiva, que até então se aplicava a um número bem limitado

de respeito aos outros, de prudência, de precaução, de vigilância, de informação, de

de casos (danos causados por animais nos artigos 1384 a 1386 do Code) foi sendo

perícia (JOURDAIN, 2007, p. 45).

alargado pela Corte de Cassação e hoje abrange, também, a responsabilidade pelo fato da

Contrariamente, os autores que criticam a divisão interna da “faute”, sustentam

coisa e pelo fato da pessoa (crianças e empregados) (VAN DAM, 2006, p. 42).

que o conceito de ilicitude/antijuridicidade é ambíguo, inútil e mesmo perigoso. Diante

Há quem fale, nesses casos, de “faute” pela criação do risco (em especial nos casos

disso, ao se depararem com a noção de ilicitude (illicéité), preferem evitá-la, trabalhando

de responsabilidade do empregador e responsabilidade pelo fato da coisa), que seria uma

diretamente com o conceito de “faute” (FRAZÃO, 2011, p. 760). Nesses trilhos, G. Marty e

“faute” presumida e afastável apenas pela demonstração do caso fortuito, força maior ou

os irmãos Mazeaud hostilizam a noção de ilicitude/antijuridicidade incutida na “faute”,

“faute” exclusiva da vítima (SALEILLES, 2001, p. 23). A “faute”, assim, estaria no fato de

porque consideram de insuperável dificuldade a definição dos deveres que, violados, a

possuir algo perigoso (RIPERT, 2001, p. 73) ou atuar em uma atividade perigosa. A “faute”,

ensejariam.

novamente, se reportaria, nesses casos, à simples antijuridicidade (“faute” puramente

Além disso, León e Henri Mazeaud reforçam a ideia de que a referência à ilicitude
é perigosa, porque traz a noção de que o cumprimento dos deveres legais nunca resultaria

objetiva). Para não recorrer à noção de “faute”, fala-se ainda de presunção de
responsabilidade (JOSSERAND, 2001, p. 81).

em responsabilização, o que não é verdade (VINEY; JOURDAIN, 1998, p. 322): é bem

A intrínseca sensação de justiça atrelada à “faute”, novamente, trouxe críticas à

sabido que existe possibilidade de responsabilização por atuação lícita, ou mesmo

responsabilização que prescinde do elemento subjetivo. Louis Josserand (2001, p. 39), por

abraçada por excludente de ilicitude. Sugerem, assim, que se utilize a denominação “écart

exemplo, entende tão ligada a culpa à responsabilização, que compara a objetivização da

de conduite” para os atos contrários ao direito.

responsabilidade com um retorno às legislações primitivas, em que o homem se vinga da

Quanto a este último ponto, pertinente a colocação de Geneviève Viney e Patrice

causa direta do seu mal (sem apreciar a reprovabilidade moral da conduta), como uma

Jourdain que consideram essa discussão superficial e inútil, dado que ambos os conceitos

criança se vinga da pedra que a fez tropeçar. Para ele, a responsabilidade é inseparável da

geram o mesmo resultado (1998, fl. 323), ou seja, o reconhecimento do afastamento da

ideia de culpa “faute”, assim como esta é inseparável da culpabilidade.

conduta observada do que é abrangido pelo direito.
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Esmein (2001, p. 221), nos mesmos trilhos, diz que a “faute” tem seu sentido

Em sentido semelhante, sugerem Geneviève Viney e Patrice Jourdain (1998) que

social na noção de justiça – de punir o culpado –, fazendo com que a responsabilização

a responsabilização daqueles que não têm o discernimento necessário para entender a

sem culpa choque o senso comum de modo que não pode ser aceita a não ser que tipificada

reprovabilidade da conduta (como crianças e pessoas com o desenvolvimento mental

e enumerada taxativamente na lei. Somente assim seria restituída a sua função social.

incompleto), e não poderiam ser responsabilizadas diretamente sob pena de retirar o

Poder-se ia dizer, também, que o próprio sistema de responsabilidade civil é
fundado na “faute” de maneira tal que a ausência de “faute” seria ofensiva ao sistema

caráter normativo da responsabilidade civil, tornando-a um simples mecanismo de
indenização, deviam ter por si instituído um seguro obrigatório.

(especialmente quando se considera que o título do capítulo da “faute” já a divide em
delitual ou quase delitual, que implicam a noção de culpa lato sensu).

4. Considerações finais

Planiol, mesmo, sugere que é um erro a separação da “faute” da noção de
responsabilidade de maneira completa, substituindo-a pela criação do risco, pela qual

O Código de Napoleão, dentre suas muitas contribuições ao direito, como a

seria a pessoa responsável. Para ele, é a “faute” que identifica o ato ilícito, dado que os atos

superação do jusnaturalismo e a transição para o justpositivismo, teve suas influências

em si são indiferentes, mas só os fautifs são indenizáveis. A ideia de “faute”, diz ele,

sentidas inclusive para além mar. O Código Civil brasileiro, por exemplo, importou parte

reaparece assim mesmo na teoria da “faute” objetiva, porque a responsabilidade sem

de seus conceitos e dispositivos, especialmente no que diz respeito à responsabilidade

“faute” seria uma responsabilidade sem causa (PLANIOL, 2001, p. 47).

civil extracontratual.

Para ele, a questão se resolve pela simples identificação do conteúdo da “faute”,

A reprodução quase literal das previsões de responsabilização aquiliana

que pode ser acionada tanto por um ato desonesto (doloso), quanto inábil (culposo) e

francesas no ordenamento nacional, por sua vez, permitiram, e ainda permitem, a garantia

ainda antijurídico (contra a legalidade/irregular) (PLANIOL, 2001, p. 47). Na

de reparação integral de vítimas de eventos danosos nas mais diversas situações; mérito,

responsabilidade objetiva, portanto, apenas desapareceria a culpa, mas não a “faute”,

sem dúvida, da abrangência da criação napoleônica. No entanto, em análise mais

assim entendida como antijuridicidade da conduta, ou ilicitude em acepção ampla, como

aprofundada, o que se percebe é que a tradução brasileira, ao tratar de “faute” como culpa,

no modelo brasileiro.

em certa medida reduziu o alcance que tem no Brasil a previsão estrangeira.

Essa mesma definição mais abrangente de “faute” chega a ser cogitada por Eric

A “faute” traz consigo não só a mera noção de culpa, mas também aquela de

Descheemaeker (2010, p. 9) ao tratar da dualidade “faute” delitual e quase delitual, vendo

antijuridicidade, e, por vezes, de imputabilidade, sendo possível, por meio dela, aventar

a “faute” como a violação de um dever, independentemente de toda consideração de culpa,

até mesmo o que aqui viemos a chamar de responsabilidade objetiva. Rica, nesse sentido,

moral ou social. Segundo ele, a Corte de Cassação, em alguns casos, chegou a aceitar a

a discussão travada ainda hoje pela doutrina e pelos tribunais franceses – cogitando-se

responsabilidade sem culpa – mas não sem “faute”–, sem, entretanto, fixá-la como norma

inclusive ter permitido deliberadamente a Corte de Cassação francesa, a quem caberia

geral (DESCHEEMAEKER, 2010, p. 17). Para ele, o direito francês se aproxima cada vez

delimitar a definição de “faute”, a abertura das diversas significações possíveis do

mais a esse sentido, de “faute” como ilicitude objetiva em si.

vocábulo.

Outros, em discordância, tratam a responsabilidade sem “faute” não como um

Neste artigo, o que se intentou fazer foi, justamente, a partir do brevíssimo estudo

caso de responsabilidade propriamente dito, mas como um seguro. Tratar-se-ia da

da codificação francesa, e de suas influências no direito civil brasileiro, assim como da

garantia de uma indenização às vítimas do ato não fautif danoso, por parte daquele que

evolução do entendimento da doutrina estrangeira, demonstrar a abrangência da “faute”

teria a obrigação legal de segurá-las (como o empregador ou o dono da coisa cujo fato

em relação à noção de culpa, buscando entender que consequências trazem essas

levou a dano) (HAURION, 2001, p. 55).

diferenças para a evolução do direito em direção à objetivização da responsabilidade.
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AS INTER-RELAÇÕES SISTÊMICAS ENTRE DIREITO E RELIGIÃO NA

relações cooperem na construção de direitos e sobretudo na segurança humana

SOCIEDADE COMPLEXA

garantindo a singularidade na nossa sociedade complexa. Sempre objetivando melhora e
preservação nas relações.

THE INTER- RELATIONSHIP BETWEEN SYSTEMIC LAW AND RELIGION

Keywords: Right; religion; interference.
Abstract: Article search through your search problematic understand and discuss the

IN COMPLEX SOCIETY

interrelations between law and religion from the General Theory of Niklas Luhmann's

Gabriele Juli Gandolf *
Paulo Roberto Ramos Alves**
Palavras-chave: Direito; religião; interferências.

systems as well as observe how the two systems - direct and religion - operate in society
and analyze how occur reciprocal or not interference as functional subsystems.
Conducted by systemic method as a form of scientific observation of the relationship
between law and religion, being qualitatively through investigative study of bibliographic

Resumo: O artigo busca através de sua problemática de pesquisa compreender e discutir
as inter-relações entre direito e religião a partir da Teoria Geral dos Sistemas de Niklas
Luhmann, bem como, observar como os dois sistemas – direto e religião – operam na
sociedade e analisar como ocorrem interferências recíprocas ou não como subsistemas
funcionais. Realizada pelo método sistêmico enquanto forma de observação científica das
relações entre direito e religião, constituindo-se qualitativamente através de estudo
investigativo de caráter bibliográfico, bem como traça um paralelo com a realidade
legislativa, social e, em especial, com o contexto histórico que circunscreve a realidade,
tanto jurídica como religiosa. Olhar para a interferência religiosa ou a relação da religião
e direito na sociedade contemporânea sob a teoria sistêmica é dar novas roupagens, e/ou
construir novas possibilidades de leitura desta relação que se constituí historicamente,
mas que não é mais a mesma. A religião é um reflexo de símbolos, tratados pelo autor,
como a tentativa de explicar o desconhecido perdeu sua forte relação e acoplamento

and draws a parallel with the legislative reality, social and, in particular, the historical
context that circumscribes in fact, both legal and religious. Look for religious interference
or the relationship of religion and law in contemporary society under the systems theory
is to give new clothing, and / or build new possibilities for reading this relationship which
is constituted historically, but that is not the same. Religion is a reflection of symbols,
treated by the author, as an attempt to explain the unknown lost its strong relationship
and structural coupling built with the state, politics and law of the average company. It is
treated in modernity by him as an expression of individual will, that is, the will prevails
and personal convictions. So you can not override such wills the community, not to
infringe on vested interests, it is then necessary to understand this relationship so that
dialogue happen, especially in horizontal so that the interrelationships cooperate in
building rights and especially in human security by ensuring the uniqueness in our
complex society. Always aiming to improve and preserve the relationships.

estrutural construído com o estado, política e direito da sociedade média. É tratada na
modernidade por ele como expressão da vontade individual, ou seja, prepondera a
vontade e convicções pessoais. Portanto não se pode sobrepor tais vontades a
coletividade, para não se infringir em direitos adquiridos, é então preciso compreender
tal relação para que diálogos aconteçam, sobretudo na horizontalidade, para que as inter-

1. Introdução

A sociedade contemporânea, pós-moderna, se diferencia, o que realmente a
diferencia não são datas, e sim os fatos capazes de rompimentos brandos, ou não, mas que

* Graduada em História e acadêmica do curso de Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina –
Unoesc Xanxerê, no qual desenvolve projeto de pesquisa com bolsa na condição de bolsista do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento da Educação Superior - FUNDES com o financiamento do Governo do Estado de
Santa Catarina por meio do Art. 171; gabrielejuli@gmail.com. http://lattes.cnpq.br/5742853868779014
** Doutor em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, com Estágio Pós-Doutoral pela
Universidade de Passo Fundo - UPF; Professor na Universidade do Oeste de Santa Catarina - Unoesc;
advogado; pauloalvess@yahoo.com.br. http://lattes.cnpq.br/3195712988464313

desencadeiam profundas mudanças. No século XXI podemos identificar e nominar sem
dificuldades, principalmente nas últimas décadas, significativas mudanças, tecnológicas,
científicas, financeiras, políticas, regionais, internacionais que rompem com fronteiras
geográficas e estatais, e consequentemente, mudanças sociais, que refletem no mundo
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jurídico. O indivíduo não é mais o mesmo nem a leitura e sua relação na sociedade é a
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2. A proposta de Luhmann

mesma.
Assim faz-se necessário buscar novas explicações para problemas e angustias

Luhmann aponta uma nova perspectiva sociológica a partir de estudos de teorias

sociais, respostas estas que a sociologia clássica, mesmo com releituras novas, não

dos sistemas, uma teoria interdisciplinar, pouco estudada no direito. Faremos aqui

consegue explicar ou já não pode justificar. Niklas Luhmann com a teoria dos sistemas

apontamentos voltados para e o direito e inevitavelmente com pinceladas da sociologia

sociais proporcionou à sociologia, em especial à sociologia jurídica novas perspectivas

sempre levando em consideração o alto grau de abstração para compreendermos a teoria

para explicar os relacionamentos, interações na sociedade complexa. Sempre observando

dos sistemas, conforme Fedozzi (1997, p.18) é importante levar em consideração o “alto

o “alto nível de abstração e complexidades que caracteriza toda produção intelectual de

nível de abstração e complexidades que caracteriza toda produção intelectual de

Luhmann.” (FEDOZZI, 1997, p. 18).

Luhmann.”

E a partir do ponto que uma sociedade altamente complexa produz comunicação

Luhmann buscou em sua obra explicar uma teoria geral da sociedade, que

e é fruto da comunicação. Sendo que para Luhmann (1997, p. 83-84) “a sociedade é o

compreendesse a complexidade da sociedade moderna, conseguindo fazer aportes entre

conjunto globalmente percebido enquanto sociedade mundial”. Cada vez mais

o micro e o macro, universalizando a sociedade, pois para ele seria impossível determinar

diferencialmente funcional, então num sistema autopoiético inexiste diferença entre

um conceito de sociedade que levasse em conta fronteiras geográficas, bem como, ter

produto e produtor. A religião é um reflexo de símbolos, tratados por Luhmann (1991, p.

como ponto de partida a sociedade moderna, esta como sinônimo de complexidade. Para

56) como a tentativa de explicar o desconhecido, de dominar o medo pela domesticação e

Schwartz (2006, p.02) “cabe ressaltar que a sociedade contemporânea é outra, fruto de

adoração, tornando o temido e desconhecido, familiar e confiável, perdeu sua forte

uma evolução social, e, também, sistêmica [...] que trabalha com outras ideias

relação e acoplamento estrutural construído com o estado, política e direito da sociedade

(circularidade, fluidez, redes, etc)”.

média.

Devemos observar que para Azevedo e Freire (2014, p. 04) “a teoria social de
Utilizar o viés de Luhmann para fazer conexões, paralelos entre sociedade e

Niklas é construída a partir de um contexto de guerra fria (70-80), e pensada sob uma

direito é dar um novo olhar, ou colocar novas lentes para ver velhas discussões. Olhar

ótica que analisa pontos relevantes do tecnicismo e cientificismo pós-moderno e de um

para a interferência religiosa ou a relação da religião e direito na sociedade

possível aprisionamento simbólico do indivíduo nesta teia”, sendo que para Luhmann a

contemporânea sob a teoria sistêmica é dar novas roupagens, e/ou construir novas

modernidade não pode ser afastada do sinônimo de complexidade, e cada vez mais

possibilidades de leitura desta relação que se constituí historicamente, mas que também

marcada por uma diferenciação funcional entre as atividades (política, direito, direto civil,

não é mais a mesma. E inevitavelmente se faz presente.

direito penal, direito criminal, etc.), funções dependentes e independentes entre si,

O artigo é fruto de projeto da pesquisa intitulado “as inter-relações sistêmicas

mantendo conexões. Portanto, a sociedade moderna para Luhmann tem como

entre direito e religião na sociedade complexa”, e teve como problema de pesquisa,

característica a complexidade e a diferenciação funcional, basta então compreender esta

utilizando-se da metodologia, de leitura bibliográfica, compreender e discutir a inter-

complexidade. Então:

relação entre direito e religião a partir da teoria geral dos sistemas de Niklas Luhmann.
Para tal, nas linhas que seguem, foram feitos apontamentos para a compreensão da
proposta teórica do autor para conseguir entender como a religião e o direito opera neste
sistema. E assim tornar possível a compreensão dos limites e necessidades que se fazem
preciso para manter a segurança do funcionamento de nossa sociedade complexa.

Vale considerar que Luhmann não pressupõe um desenvolvimento
homogêneo entre todos os sistemas autopoiéticos, pois eles podem
apresentar diferentes graus de diferenciação interna, de acordo, por
exemplo, com seus acoplamentos estruturais ou seus respectivos meios
de comunicação simbolicamente generalizados. (BACHUR, 2011, p.02)

Sua obra pode ser dividida em duas etapas, na primeira o autor desenvolveu a
diferenciação entre sistema e ambiente. “O sistema define-se por diferença ao ambiente,
através de um mecanismo de seleção de equivalentes funcionais que servem para a
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redução de complexidade” (NEVES, 1997, p.10), esta etapa considera os sistemas como

um elemento básico de uma sociedade. A sociedade produz comunicação e é fruto da

abertos. Logo, “sistemas abertos são aqueles que, através de relações de trocas com seu

comunicação. Por isso você só terá uma sociedade global, para Luhmann (1997, p. 82-83)

ambiente, através de input e output, podem manter-se num estado de ordem complexa.”

“a sociedade é o conjunto globalmente percebido enquanto sociedade mundial”. Portanto

(LUHMANN, 1997, p. 39)

se há comunicação há relações que ultrapassam as fronteiras geográficas.

Na segunda etapa o autor buscou referências em dois chilenos biólogos e
neurofisiólogos, Humberto Maturana e Francisco Varela mudando a concepção de

3. Sociedade como comunicação

sistemas abertos para sistemas autopoiéticos “fechado e auto referenciado.” (NEVES,
1997, p. 11), que não atuam “além do espaço que é ao mesmo tempo simbólico
(pensamento) e real (meio)”. (AZEVEDO e FREIRE, 2014, p. 05).

A Teoria de Luhmann promoveu uma evolução para sociologia jurídica, pois
trouxe conhecimentos novos (e mais recentes) sobre o sistema social, fazendo com que

Enquanto para os chilenos todo o fazer remete ao conhecer e o conhecer ao fazer,

este assunto fosse refletido com outros conceitos como os trazidos por Marx, Weber e

há assim uma expressão de circularidade, e assim como uma célula produz tudo o que

Durkheim. Um novo olhar sobre, ou para o sistema social. Para Luhmann, ( 1997, p. 80)

precisa para se manter como célula (viva e funcionando sistematicamente), para

“uma sociedade é um sistema social abrangente que inclui todos os demais sistemas

Luhmann, nosso sistema social, deve produzir tudo o que precisa para se manter como

sociais. Isto implica que o conceito da sociedade em Luhmann se identifica com a

sistema, justificando sua existência pelo instrumento cognitivo: a linguagem. É preciso

sociedade global. Você só pode ter uma sociedade”. Sendo que o elemento básico de uma

entender o comunicado para dar condições para que a comunicação a seguir aconteça,

sociedade é a comunicação. A sociedade produz comunicação e é fruto da comunicação.

para Aggio (2012, p.04) “a comunicação é um processo que inclui a ação, mas não é ação.

Logo, pode-se dizer que,

Ela é apenas a intenção de continuar ou suspender a conversa.” Ou seja, ela é o meio de

dentro da lógica sistema social-comunicação-pensamento, Luhmann
(1991) entende que as comunicações, quaisquer que sejam, se produzem
por meio dos pensamentos, sendo que essa comunicação só acontece
socialmente, ou seja, onde o homem estiver, pois fora deste sistema não
há pensamento, muito menos, sociedade. (AZEVEDO e FREIRE, 2014, p.
05).

percepção.
Um sistema autopoiético sempre será marcado pela diferenciação entre si nas
estruturas, isso garante a permanência de suas características e sua sobrevivência ao
meio. Portanto, são sistemas autônomos, mas organizados entre si, sendo que inexiste
diferenciação entre produtor e produto.

Tratado por muitos como o ápice da teoria dos sistemas sociais de Luhmann, pois
para ele só há sociedade se houver comunicação, ou seja, ela é o operador central da

Segundo Mello (2004, p. 355), “Luhmann criou a teoria da autopoiese para

sociedade. Será um fragmento da construção teórica do sociólogo alemão, quando este

afirmar que os sistemas produzem sua própria estrutura e todos os elementos que os

aborda os sistemas sociais, a partir do conceito de comunicação e do conceito de sistema.

compõem, ocorrendo um fechamento autopoiético”. Mas sua relação com o meio é

Sendo que “somente a própria comunicação é uma operação social”. (LUHMANN, 1997, p.

fundamental, pois o meio provoca e é capaz de estimular o sistema, para que internamente

82).

produza ou tenha reações. Azevedo e Freire (2014, p. 05) buscam no grego a definição da

Ele ainda trabalhará com a existência de outros dois tipos de sistemas; os

palavra poiesis como “criação, ação, confecção e fabricação “sendo que desta forma “a

sistemas vivos e os sistemas psíquicos ou pessoais, sendo o conceito de sociedade tratado

construção social do indivíduo se dá por autopoiesis, ou seja, simultaneamente em seu

como um sistema autopoiético, portanto, se reproduz (autorreferente) e

pensamento e no meio em que está”.

(operacionalmente). Observa que “um sistema é a forma de uma diferenciação, possuindo,

Desta forma “o sistema social nasce e finda na autopoiesis; este simplesmente
está em seu meio”. (AZEVEDO e FREIRE, 2014, p. 05). Porém outra característica
necessária para que um sistema seja definido como sistema social é a comunicação, ela é

fechado

pois, dois lados: o sistema (como lado interno da forma) e o ambiente (como lado externo
da forma)”. (LUHMANN, 1997, p. 82).
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É característica principal dos sistemas serem produtores e produtos de si mesmo.

históricas a religião perdeu esta estrutura, mas não devemos tratá-la com menos

Conforme Luhmann (1997, p. 58) “comunicações são operações sociais compulsórias. São

importância que na premissa, pois segundo Bachur (2011, p. 180), “religião representa

constituíveis somente através de uma reticulação recursiva com outras comunicações”,

um caso peculiar de diferenciação funcional”, trataremos destas peculiaridades na

não podendo ocorrer isoladamente.

sequência.

Para Luhmann (1997, p. 83) “a sociedade é o sistema abrangente de todas as
comunicações, que se produz autopoieticamente, na medida em que se produz, na rede de

4. Como direito e religião operam diante da complexidade da sociedade

conexão recursiva de comunicações, sempre novas (e sempre outras) comunicações”.
Sendo que não é possível controlar o recebimento e interpretação de uma informação
dentro de um sistema, pois cada sistema tem sua própria estrutura de absorção.

Ao pensarmos a relação entre sociedade e religião entramos numa análise de
perspectiva histórica e social com inevitáveis proporções e delimitações geográficas, ou

Conforme Kunzler (2004, p.129), “o sistema possui estruturas fechadas e

seja, devemos guardar as proporções inerentes a cada contexto mesmo em tempos que a

relaciona-se com o ambiente, entretanto, nem o sistema pode influenciar a sociedade, nem

comunicação proporciona tamanha mundialização. Para Martel (2007, p.13) “apesar de

a sociedade pode influenciar o sistema”. Existindo uma fronteira entre o indivíduo e o

envolver um elemento individualista, a religiosidade normalmente manifesta-se em

ambiente. “Separados por um exterior infinitamente complexo. [...] a comunicação no

grupos formados por pessoas que compartilham das mesmas convicções”. Ainda para

interior deste sistema atua seccionando uma quantidade limitada de informação

autora “temos muitos tipos de agremiações religiosas”, algumas com “milhões de fiéis em

disponível no exterior”. (AZEVEDO e FREIRE, 2014, p. 05).

todos os recantos do globo até aquelas mais restritas tanto geograficamente quanto

O homem está fora do sistema social, ou seja, o homem está no ambiente que faz

numericamente.”

interação com os sistemas sociais. O homem é que realiza a comunicação no sistema

A religião é um reflexo de símbolos, tratados por Luhmann, como a tentativa de

social. “Torna-se claro que as pessoas concretas não são parte da sociedade e sim de seu

explicar o desconhecido, de dominar o medo pela domesticação e adoração, tornando o

ambiente” (LUHMANN, 1997, p. 78). Tendo como ponto de partida a comunicação como

temido, desconhecido em familiar e confiável. Para Luhmann (1991, p. 56) “la magia se

“emergência produzida no transcurso das operações autopoiéticas em sistemas

convierte en la construcción paralela de la causalidade indomable en la forma de la

funcionalmente diferenciados” (BACHUR, 2011, p. 179)

causalidade domable.”

Para Bachmann e Stehr (2001, pag. 192), Luhmann com sua Teoria do Sistema

Na idade média a religião deve ser tratada como um sistema autopoiético, com

Social defende sua tese de que o homem não interfere no sistema social, ou seja, este

forte comunicação e acoplamentos estruturais entre ela e a política. “Originalmente, a

ocorre independente da ação humana, por meio de interações interna, pela comunicação,

segurança da religião estava na sociedade mesma; religião e sociedade não se permitiam

sendo que o sistema constrói os elementos do próprio sistema e um sistema possui vários

distinguir.” (BACHUR, 2011, p. 180)

subsistemas, dentro dos quais existem vários ambientes, mantendo relações, influências
e interferências recíprocas.

Esta realidade pode ser vista como uma forma de controle nas sociedades
estratificadas, o discurso religioso serve, nestes casos, para conformar os menos

É preciso ressaltar que o desenvolvimento dos sistemas não é igual para todos os

favorecidos da situação em que se encontram, ter esperanças em uma salvação após a

sistemas autopoiéticos, isso depende do seu grau de diferenciação interna, bem como os

morte, bem como temer castigos divinos pela não obediência, por isso estava fortemente

acoplamentos estruturais construídos com outros sistemas.

ligada a formação moral da sociedade.

A relação ou adaptação

mútua entre sistema e ambiente (continua entre o mesmo sistema e ambiente), foi

Luhmann (1991) acredita que no decorrer dos séculos a moral foi incorporada

chamada por Luhmann de acoplamento estrutural. Para o autor por diversos momentos

pelos líderes religiosos como vontades divinas, pois as vontades divinas dependem de um

a religião deve ser tratada como um sistema autopoiético, porém dadas as circunstâncias

interlocutor para comunicar-se com Deus e repassar seus desejos e desígnios a sociedade,
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justificando, muitas vezes, as desgraças e sofrimentos do povo, servido de cortina para

prova e refletir sobre as imposições decorrentes da fé” tronou-se um problema com a

outros interesses políticos ou sociais.

imprensa, com a reprodução em volumes e a distribuição mercadológica. Então:

cristianismo que através da Bíblia registrou valores divinos de sua crença, bem como

A passagem à sociedade funcionalmente diferenciada tem então duplo
significado: enquanto os sistemas funcionais se diferenciam da sociedade
e, nessa medida, diferenciam-se simultaneamente da religião; a própria
religião, por sua vez, diferenciou-se funcionalmente neste movimento de
conjunto. (BACHUR, 2011, p. 180) ‘

ritos, através da história de seu povo, plausíveis de interpretações e ensinamentos às

Ainda o próprio autor enfatiza que para ser como um sistema autopoiético são

A comunicação religiosa se mantém oral por um longo período, são repassados
cultos, lendas que mistificam tradições e santificam entidades, através de gerações. Mais
tarde, oficializada pela escrita, possibilitando a continuidade da tradição, podemos citar o

gerações futuras. Para Luhmann (1985, p. 30) “un código propio del sistema es condición

necessárias apresentar três características:
(I) dispõe de um meio de comunicação simbolicamente generalizado que
estruture suas operações [...]. (II) está imbricado em outros sistemas por
meio de acoplamentos estruturais [...]. (III) tem regras autônomas de
inclusão e exclusão para condicionar a participação dos indivíduos (as
consciências empíricas) nas suas operações. (BACHUR, 2011, p. 184)

de posibilidad de que en una sociedad diferenciada la comunicación pueda ser
coordenada según la especificidad propia del sistema”, fortalecendo as relações entre o
grupo.
Um código próprio para a sociedade, de fieis, regidos pela comunicação, porém

Sendo assim, a religião não possui nem uma das características quando avaliada

muitas vezes a leitura ou essa comunicação é regida pelas lentes da moral, que por muitas

na sociedade moderna, após a Idade Média toma novos rumos, desligando-se da política,

vezes provoca o apreço ou desprezo que extirpa o outro, tornando-o não amado por Deus.

economia e demais esferas sociais, para Bachur (2011, p. 184) “a religião torna-se uma

Conforme Luhmann (1985, p. 30), “el problema radica más bien en la elaboración de una

questão individual, e é por isso que a diferenciação funcional da religião pode ser expressa

descripción propia del mundo y de la sociedad y en la autodescripción de la religión que

como privação de experiências religiosas.” Ela depende do engajamento da consciência e

sea satisfactoria en el contexto de la diferenciación funcional.”

de sua complexidade para tornar possível o fenômeno social, ou seja, a fé torna possível

As interpretações revelam os desejos dos designados por Deus, estes

as vivências.

caracterizam suas vontades morais, políticas, econômicas, alicerçando-as pela linguagem

Neste mesmo sentido Martel (2007, p.13) afirma que a “religião pelo qual os

religiosa como desejos divinos. Luhmannn (1985) aponta que se há um ‘deus’ de amor,

indivíduos interpretam a si mesmos e a realidade em que vivem” possibilitando desta

que viria no juízo final, como justificar as ‘justiças feitas em nome deste mesmo deus’ ao

forma um comunicabilidade e uma visão particular, a religião depende exclusivamente da

longo de nossa história social.

vontade do indivíduo, vinculada a sua fé e sua consciência. Para a autora tal relação

É através da linguagem que se interpreta e determina o ‘bem’ e o ‘mal’, ‘salvos’ e
‘pecadores’ tornando Deus um ser moral e sua religião um órgão de controle social,

permite ao indivíduo grupos de indivíduos “adotarem concepções morais, políticas,
ideológicas –abrangentes ou não.”

através da moralização da sociedade. Este acoplamento entre religião e moral fortalece e

Bachur (2011 p. 186) afirma que a vontade do indivíduo é importante, é preciso

garante sociedades tradicionais e parâmetros sociais. Para Luhmann (1985, p. 31) a

querer ir a igreja, engajar-se religiosamente sendo este “engajamento uma operação

religião faz “um tipo de servicio para una sociedad que tiene que efectuar el control social

própria da consciência e não da sociedade”. Portanto, cada indivíduo possui uma

través de la moral.”

capacidade de leitura e processamento da convicção religiosa em seu âmbito interno.

Então com a ajuda significativa da imprensa a realidade mudou, pois a bíblia foi

Na sociedade funcionalmente diferenciada tanto a religião como a moral se

fortemente difundida, tornando-se hábito cotidiano sua leitura, isso possibilitou novas

caracterizaram segundo Bachur (2011, p. 187) “por dispor de um código binário: trata-se

interpretações, bem como quem aprendesse ler a bíblia poderia ler qualquer material

de operar reconhecimento e indiferença como diferença eticamente manejável.” Isso não

difundido pela imprensa. Para Bachur (2011, p.180) “A capacidade individual de pôr à

a torna menos importante que um sistema autopoiético, pois, para sociedade moderna,
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torna possível ao indivíduo uma decisão na qual é o único responsável, em uma sociedade

“Ademais nos Estados que adotam o princípio da laicidade e tutela o pluralismo
religioso, a existência de relações simbióticas subreptícias entre os poderes
públicos e uma ou algumas denominações religiosas pode ser uma portentosa
fonte de obstrução à democracia”.

fatalmente exclusiva.
Conforme Martel (2007, p.13) temos religiões, ou grupos mais tradicionais, mais
conhecidas e aceitas nos contextos sociais enquanto outras são tidas como minoritárias,

Tais peculiaridades são percebidas no sistema jurídico, seja pela busca da

heterodoxias, sendo que estas últimas estão em constante luta para o reconhecimento de

efetivação de garantias positivas ou negativas ou na reparação de danos pelo

seu espaço.

enfrentamento dos mesmos, e ainda nas discussões legislativas, onde indivíduos tentam

Cabe desta forma, ressaltar a importância do reconhecimento da liberdade

sobrepor seus interesses utilizando-se do discurso da fé. Os conflitos judiciais refletem a
manifestações dos grupos religiosos, carregadas pelos interesses do grupo e concepções

religiosa, muito bem dita em nossa Carta Constitucional de 1988:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
VI - e inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais
de culto e a suas liturgias;

Bem como do princípio da laicidade, previsto no artigo 19:

individuais.
Desde 1988, com promulgação da Constituição, sempre há as justificativas
religiosas na promulgação de leis nas casas legislativas, bem como a procura pela justiça
para resolver litígios envolvendo a liberdade religiosa e a laicidade estatal só cresce.
Martel (2007) faz uma ampla pesquisa sobre a incidência de casos religiosos e
como foram julgados, dentre eles a emblemática discussão sobre sacrifícios de animais

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o
funcionamento ou manter com eles ou suas representantes relações de
dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse
público;

em rituais das religiões da afro-brasileiras; o ensino religioso nas escolas públicas; a

Porque a liberdade religiosa é para Martel (2007, p.13) o “direito, que envolve o

Sobre o caso apontado de um projeto de lei que tramitou na Assembleia

de crer e o de não crer” bem como o princípio da laicidade deveriam tutelar o pluralismo

Legislativa do Rio Grande do Sul, onde se propunha um Código Estadual de Proteção dos

religioso sem obstruir a democracia, ou qualquer possibilidade de agredir o costume de

Animais, houve intenso debate com os integrantes e simpatizantes das religiões afro-

qualquer grupo, e/ou as convicções e leituras individuais pautadas na fé.

brasileira, o caso foi parar no tribunal, o autor cita a fala do desembargador Araken de

leitura diária da bíblia; feriados religiosos, dentre outros exemplos que a justiça é
procurada para dar seu parecer.

São assegurados constitucionalmente a liberdade religiosa, o pluralismo

Assis quanto a “necessidade de ponderar os interesses dos envolvidos”, bem como a

religioso, bem como o Estado Laico, porém na efetivação, concretização diária de tais

desembargadora Maria Berenice Dias aponta que “a limitação da exceção legislativa as

prerrogativas, em um país com tantas peculiaridade culturais,

religiões de matriz africana enseja desigualdade constitucionalmente injustificada.”

proporcionalidade

geográfica e tamanha historicidade de migração e imigração tanto de descendentes
europeus na colonização, quando pelo processo que escravismo de negros africanos, com
presença da cultura indígena,

para além de outros, gera particularidades e

estranhamento entre os desejos e crenças de uns para com outros.
Tal perspectiva faz necessária a observação da excêntrica relação entre religião

(MARTEL, 2007, p. 17 -19)
Ainda temos os outros casos apontados por Martel (2007), bem como estatísticas
detalhadas de como as discussões de cunho religioso, ou a religião, principalmente cristã,
se fazem presente, no sistema judiciário, sem citarmos aqui as inúmeras referências nas
casas legislativas e nos julgados justificados pelas vontades divinas.

Cristã e Estado construída ao longo da história em todo o Ocidente, notando-se que, no

Então há uma sociedade que historicamente se desvinculou da religião, bem

Brasil, não foi diferente, pois mesmo na Constituição de 1988 verifica-se a proteção divina

como um estado tido como laico. E nem mesmo a religião pode ser, dentro da atual

no preâmbulo da mesma, evidenciando o credo do legislador. Uma relação tão longa e

estrutura socialmente complexa, considerada um sistema autopoiético como os demais,

tênue sempre provocará questionamentos. Conforme Martel (2007, p.13):

mesmo que isso não a torna menos importante. (BACHUR, 2011). Mas que aparece
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constantemente como justificativa para muitos atos. Neles podemos afirmar então a

Podemos considerar que atualmente a sociedade se produz e se renova pela

expressão da vontade individual, ou seja, nestes casos prepondera a vontade e convicções

comunicação, é funcionalmente complexa, e complexidade gera complexidade.

pessoais.

(LUHMANN, 1997). Há Estados de direito constituídos e Constituições frutos dos

Utilizando fundamentos religiosos que atingem determinado grupo, muitos

acoplamentos estruturais entre política e direito. Há muitos problemas que já não podem

políticos ou lideres sociais buscam em nossas sociedades democráticas, promoções no

ser contidos pelas fronteiras geográficas, pois as fronteiras são ilustrativas diante da

intuito de garantir a legalmente de seus preceitos religiosos e sua manutenção política.

tecnologia, da conectividade, das possibilidades de comunicação do tempo presente,

Então “[...] as denominações religiosas mais íntimas do poder fornecerão os sustentáculos

porém elas se fazem necessárias para que se mantenha a soberania dos Estados de direito

morais e ideológicos necessários à legitimidade das autoridades constituídas.” (MARTEL,

constituídos, bem, é um paradoxo.

2007, p.13)

Tratamos de singularidades dos tempos modernos, e modernidade é sinônimo de

A diferenciação funcional proporcionada pelos grupos religiosos provoca ao

complexidade. Mas ainda assim é necessário observar o outro, e com toda a cautela

mesmo tempo criação de identidade e comunicação com os integrantes deste grupo e

possível, pois, conforme Neves (2009) deve-se sempre observar que o aprendizado é

diferenciação ou uma descaracterização com os demais, provocando conflitos com o outro

recíproco, mas que nunca podemos estar no lugar do outro, e que nosso olhar está preso

ao se deparar com tais diferenças religiosas e/ou morais.

a nossa posição, naquele contexto.

As demandas estão aí, é inevitável que os indivíduos não expressem seus desejos,

É preciso saber parar, dialogar para aprender com o outro. É preciso garantir que

e não lutem pelo que consideram correto, a partir da fé, é a expressão de sua privação da

o outro tenha segurança em suas escolhas, em seus pontos de vista. E quando trata-se da

experiência religiosa que se materializa, ou seja, sua decisão individual e da comunicação

crença na fé, não pode ser diferente. A privatização religiosa, a participação individual ou

espiritual (igreja). Para Luhmann (1977, p. 239) “Agora a crença tornou-se matéria

em grupo à este ou aquele culto religioso, deve ser, para além de respeitada, garantida,

privada”.

em um Estado Democrático de Direito que breve liberdade religiosa expressa em sua

Portanto, onde quer que esteja manifestada a religião, a fé, ou crença desta ou

Carta Constitucional, mas também, que as convicções e leituras de alguns não se

daquela, de uma maioria ou minoria é preciso observar que estará pautada na

sobreponham a ninguém, pois também temos um Estado Laico. Portanto que cada um

pessoalidade de quem a expressa, tal vontade não pode se sobrepor ao funcionamento de

seja respeitado em suas particularidades.

sistema autopoiético, isso o destruiria, portanto, para que o direito continue funcionando

Para tanto faz-se necessário dialogar, e sim dialogar concretamente, e sobretudo

como direito, deve seguir seu funcionamento de acordo com as necessidades de seu

na horizontalidade, para que os conhecimentos cooperem na construção de direitos e,

sistema, as perturbações das vontades religiosas devem-se seguir a estrutura de

sobretudo na segurança humana, garantindo a singularidade na nossa sociedade

processamento para internalização do sistema.

complexa, porque complexidade é acima de tudo sinônimo de singularidade (LUHMANN,

É preciso ter em mente que não se pode sobrepor as individualidades, e sempre
que a religião justifica-se como fim, fundamento para escolha não temos direito. Mas é

1997). É sobretudo necessário abrir possibilidade do outro dizer o que vê, já que não
podemos estar no lugar dele para que possibilitamos um diálogo concreto.

preciso garantir que os indivíduos tenham o direito de escolher e expressar sua crença na

Conforme aponta Neves (2009), há a necessidade de racionalidades transversais,

fé. Conforme Neves (2009) deve-se sempre observar que o aprendizado é recíproco, mas

criação de pontes de transição entre sistemas jurídicos e outros sistemas ou subsistemas,

que nunca podemos estar no lugar do outro, e que nosso olhar está preso a nossa posição,

para que não ocorra conflito entre o direito concebido e unificado pela sociedade, e o

naquele contexto. Portanto ele deve ser respeitado em sua particularidade.

direito de pequenos grupos sociais ou vontades individuais, assim relacionando direito
vigente e crença. Mas não é algo simples como o próprio autor trata.

5. Considerações finais
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AS OBRIGAÇÕES DE RESULTADO NOS CONTENCIOSOS ENVOLVENDO
CIRURGIAS PLÁSTICAS, PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
THE RESULTS OBLIGATIONS IN CONTENTIOUS INVOLVING PLASTIC
SURGERY, BEFORE THE SUPERIOR COURT
Willian Nunes Rossato*
Palavras-chave: Obrigação de resultado; Superior Tribunal de Justiça; cirurgias plásticas;
cirurgias estéticas; responsabilidade médica.

Resumo: A ideia do presente artigo é analisar a aplicação do instituto das obrigações de
resultado nos contenciosos envolvendo cirurgias estéticas, junto aos tribunais superiores,
e seu consequente reflexo na responsabilização dos profissionais da saúde. Busca-se, por
meio de investigação dos discursos doutrinários e jurisprudenciais: identificar os
fundamentos para a caracterização da obrigação de resultado nos contratos de cirurgia
estética; as decorrências naturais a que os tribunais têm atribuído a este instituto
(presunção de culpa versus responsabilidade objetiva); e, por fim, diagnosticar a
adequabilidade do instituto em nossa jurisdição. Isso posto, a análise permitiu verificar
que o Superior Tribunal de Justiça não tem decidido de forma homogênea quanto ao
momento que exsurgem as obrigações de resultado, nos contenciosos envolvendo
cirurgias puramente estética. Ainda, observou-se que a corte superior, ao atribuir
demasiada relevância à vontade do paciente, acabou por extirpar das obrigações de
resultado seu elemento objetivo, desnaturando o instituto por completo. Por fim, a
pesquisa demonstra que o Superior Tribunal de Justiça, apesar de atribuir às obrigações
de resultado uma presunção relativa de culpa, invertendo o ônus da prova em desfavor
do médico cirurgião, em verdade estaria aplicando uma presunção absoluta de culpa,
responsabilizando objetivamente o profissional da saúde pelos danos causado.

Keywords: Obligation of result; Superior Tribunal de Justiça; plastic surgery; estetic
surgery; medical liability.

* Acadêmico da 7ª fase do curso de graduação em direito da Universidade Federal de Santa Catarina
(willian@mnadvocacia.com.br)
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Abstract: The idea of the present study is to analyse the aplications of the institute of the

obrigações de resultado em contenciosos envolvendo cirurgia plástica em muito variam

obligation of result, on the contentious involving plastic surgeries among the superior

(e variaram), conforme o tempo e a composição da turma julgadora.

tribunals, and their consequent reflexes in the responsabilization of the health

Nestes termos, questiona-se qual tem sido a aplicação deste instituto nos

professionals. In order to perform this proposal, the investigation of the doutrinary and

contenciosos, instaurados entre médico e paciente, envolvendo os danos provocados por

jurisprudencial speech is to: identify the fundamentals for the caracterization of the

cirurgias de caráter puramente estético. Afinal, qual a ratio decidendi que embasa a

obligations of result in the contracts involving plastic surgery; discover the natural

aplicação do instituto? Quais são seus efeitos? Por que se diferenciam as obrigações

consequences that the tribunals have given to this institute (presumption of guilt versus

assumidas pelo médico em procedimentos de cunho puramente estético daquelas

strict liability) and, at last; diagnose the adequability of the institute in our jurisdiction.

assumidas no trato de qualquer outra cirurgia? Por fim, a importação, e posterior

Thus, the analysis have permitted to check that the Superior Tribunal de Justiça haven’t

aplicação deste instituto de raízes francesas junto a jurisdição brasileira se faz de maneira

decided homogeneously as to when the obligation of results emerge in the contentious

adequada?

involving plastic surgeries. Still, it has been observed that the superior court, when given

Para responder a estas perguntas, fez-se necessário constituir banco de dados,

too much importance to the will of the patient, it ended up extirpating the subjective

incorporando os julgados relativos ao período de 01/01/2000 à 30/12/2015, através de

element of the obligations of results, completely denaturing it. At last, the research

buscas no sítio virtual do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal pelas

demonstrate that althought the Superior Tribunal de Justiça atribute to the obligations of

palavras chaves “cirurgia estética” e “cirurgia plástica”. Posteriormente, refinou-se a

result the presumption of guilt, wich invertes the burden of proof in desfavor of the

pesquisa, eliminando-se as decisões repetidas e as que em seu bojo tratavam de questões

doctor, they’re, in fact, aplicatting the institute of the strict liability agaisnt the doctors.

exclusivamente processuais. Em terceiro filtro, ao final, restringiu-se os casos
investigados àqueles envolvendo a responsabilidade médica decorrentes de obrigação de

1. Introdução

resultado. Procurou-se, também, compilar consistente referencial bibliográfico junto a
elaboração do trabalho, a fim de se garantir uma base sólida e crítica aos comentários e

Há ao menos 25 (vinte e cinco) anos, restou assentado junto a jurisprudência do

críticas que se buscam realizar.

Superior Tribunal de Justiça1 que as obrigações assumidas pelos médicos em operações

Isso posto, o trabalho encontra-se estruturado em três itens. Em um primeiro

de caráter puramente estético – diferentemente das obrigações de meio assumidas no

momento (item 2), um breve relatório dos julgados selecionados apresentará ao leitor um

trato de todos os outros procedimentos cirúrgicos – são de resultado. À época,

panorama geral de como se tem abordado as obrigações de resultado no Superior

fundamentou-se que, diante destas obrigações, estaria o médico comprometido a não só

Tribunal de Justiça, apontando-se a ratio decidendi de cada turma recursal, as

atuar de forma diligente e respeitando a técnica clínica adequada, mas a entregar a seus

convergências e divergências entre as decisões proferidas e o tratamento dado ao

pacientes os resultados esperados pela cirurgia, cabendo ao profissional afastar sua

instituto propriamente dito. Adiante, (item 3), discorrer-se-á sobre as origens do instituto,

responsabilidade, na eventualidade de dano, através da prova de caso fortuito ou força

suas aplicações e finalidades, assim como este se relaciona com as obrigações assumidas

maior.

por médicos cirurgiões no exercício de suas atividades. Ainda, (item 4), procurar-se-á
Desde então, apesar de vários julgados conterem ementas com os termos

estabelecer comentários à maneira com que se tem adotado o instituto na jurisdição

“cirurgia estética/cirurgia plástica” e “obrigação de resultado”, os efeitos atribuídos às

brasileira, apontar possíveis inconsistências argumentativas, tal qual as consequências
derivadas de um uso equivocado deste instituto. Por fim, (item 5), o trabalho se encerrará

A primeira ação condenatória julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, envolvendo as obrigações
assumidas pelo profissional de saúde em operações de caráter puramente estético, data de 21/06/1991
(REsp 10.536/RJ, Rel. Ministro DIAS TRINDADE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/1991, DJ
19/08/1991, p. 10993)

1

com as conclusões formuladas por este autor quanto ao tema.
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profissional se dá de forma fracionada6. Contudo, o tratamento dado a este instituto em
muito varia conforme a data do julgamento e a composição da turma julgadora.
Em uma primeira análise meramente quantitativa, dos 23 (vinte e três) julgados

2.1. Análise meramente quantitativa

analisados, apenas em 04 (quatro)7 atribuiu-se expressamente responsabilidade objetiva
O número de julgados encontrados com o termo “cirurgia estética”, junto a

aos médicos diante destes procedimentos estéticos.

terceira e quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, responsáveis pelo processamento

Datados os julgamentos entre 28/08/2001 e 22/06/2010, e concentrados ao

e julgamento dos litígios civis, no ínterim de 01/01/2000 à 30/12/2015, totalizam em 39

final deste período, a ratio decidendi encontra-se igualmente distribuída entre as duas

(trinta e nove)2, sendo que deste montante só se deteve à analise em 13 (treze3).

turmas, sob a relatoria dos ministros Sidinei Beneti, Ruy Rosado de Aguiar e Luis Felipe

Os 26 (vinte e seis) julgados restantes foram descartados, visto que ora se

Salomão.

atinham à responsabilidade das clínicas onde se prestou o serviço de cirurgia estética, ora

Noutros 19 (dezenove) verificou-se a inversão do ônus da prova frente as

ao direito de se incluir os procedimentos embelezadores aos serviços de plano de saúde,

pretensões indenizatórias, sendo que em somente 6 (seis)8 especificou-se a decorrência

ou, ainda, aterem-se a questões meramente processuais, motivo pelo qual não serviam ao

natural das obrigações de resultado em sua fundamentação, qual seja a inversão do ônus

objeto da presente pesquisa. Destaca-se, contudo, que apesar do AgRg no AREsp 736084

da prova que se elide mediante comprovação de: caso fortuito, força maior, culpa

ter como agravante uma clínica de cirurgias plásticas, o julgado não fora descartado, uma

exclusiva da vítima, ou ausência de culpa (negligência, imprudência, imperícia).
A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça concentrou 5(cinco) dos 6(seis)

vez que sua fundamentação gira, tão somente, em torno da negligência médica que

julgados que atribuíram de forma correta as decorrências do instituto, estes datam de

provocara o dano sujeito à indenização.
Utilizando-se da palavra chave “cirurgia plástica”, percebeu-se que as duas

10/02/2009 à 19/11/2015, encontrando-se homogeneamente distribuídos durante todo

Turmas, em igual período, colacionavam juntas um total de 27 (vinte e sete)4 julgados

o ultimo quinquênio. Os acórdãos acham-se sob a relatoria dos ministros Raul Araújo, com

relacionados ao tema, dos quais tão somente 17 (dezessete)5 vieram a ser aproveitados,

4(quatro) julgados, Carlos Fernando Mathias, com 1(um) e, por fim, Nancy Andrighi, com

pelos mesmos motivos apontados em parágrafo anterior.

um único julgado.

Destaca-se que dos 30 (trinta) julgados que integralizam a soma dos subtotais
referentes as pesquisas com as palavras chaves “cirurgia estética” e cirurgia plástica”,
descartaram-se outros 7 (sete), visto tratarem-se de decisões repetidas.
Isso posto, a presente pesquisa perfectibilizou o estudo de 23 (vinte e três)
contenciosos envolvendo cirurgias estéticas/plásticas e a natureza jurídica estabelecida
por estes procedimentos médicos.
A

absoluta

totalidade

dos julgados

compilados

tratam

as

cirurgias

plásticas/estéticas/embelezadora como obrigações de resultado, ressalvados os
procedimentos tidos como estético-reparadores em que a análise da responsabilidade do

16 (dezesseis) referentes à terceira turma e 23 (vinte e três) a quarta turma
3 (três) referentes à terceira turma e 10 (dez) a quarta turma
13 (treze) referentes à terceira turma e 14 (quatorze) a quarta turma
5 7 (sete) referentes à terceira turma e outros 10 (dez) a quarta turma

2

3

4

REsp 1097955/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe
03/10/2011; EDcl no REsp 819.008/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
04/04/2013, DJe 18/04/2013; REsp 819.008/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 04/10/2012, DJe 29/10/2012
7 AgRg no REsp 846.270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
22/06/2010, DJe 30/06/2010; REsp 326.014/RJ, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA,
julgado em 28/08/2001, DJ 29/10/2001, p. 212; AgRg no Ag 1132743/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 25/06/2009; AgRg no Ag 758.975/SP, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 03/06/2008
8 AgRg no AREsp 678.485/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2015;
REsp 819008/PR, Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2012; EDcl no REsp
819008/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013 REsp 236.708/MG,
Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2009; AgRg no REsp
1.442.438/SC, Rel. Ministro RAUL ARAUJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015; REsp
1.180.815/MG, Rel Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2010
6
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Em 03 (três) 9 julgados, afirmou-se que a reponsabilidade do profissional se
elidiria mediante a prova de caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou
terceiro, ou ocorrência

Presunção absoluta de culpa

17%

imponderável10.

Destes, 2(dois) encontram-se sob a relatoria do ministro Luis Felipe Salomão
(quarta turma) e 1(um) a encargo da ministra Nancy Andrighi (terceira turma), datados
os julgados de 16/02/2012 à 15/10/2013.
O restante dos julgados – 10 (dez) 11 – não lograram êxito em discriminar os
efeitos atribuídos a este instituto, limitando-se a enunciá-lo. Encontrando-se distribuídos
em 6(seis) para a quarta turma e 4(quatro) para a terceira turma, entre 11/02/2015 à
03/09/2015, percebe-se uma ligeira concentração dos acórdãos no ínterim de 2014 à

Presunção relativa de culpa que se
elide mediante prova de caso
fortuito, força maior e culpa exclusiva
da vítima ou de terceiro, ou
demonstrada a ausência de culpa do
profissional

44%

26%

Presunção relativa de culpa que se
elide mediante prova de caso
fortuito, força maior e culpa exclusiva
da vítima ou de terceiro

2015, abarcando os 2(dois) anos 3(três) julgados cada um.
13%

Nestes termos, poder-se-ia esboçar os resultados percentuais no seguinte gráfico:

Figura 5 – Gráfico - Efeitos decorrentes das obrigações de resultado - Organizado pelo autor
Willian Nunes Rossato

Temporalmente, não se pode, ao menos não inicialmente, perceber uma evolução
histórica do instituto das obrigações de resultado. Primeiro, pois o suporte fático
necessário para a aplicação deste instituto se constitui de maneira muito confusa. Não se
consegue precisar se é a finalidade pretendida pelo paciente (elemento subjetivo), em ver
seu corpo aformoseado com determinado procedimento estético que origina esta espécie
de obrigação, o comprometimento do profissional da saúde – compreendido em uma
declaração expressa e manifesta de vontade – em atingir determinado resultado ou, ainda,
no comprometimento tácito do médico que aceitou realizar determinada cirurgia
9 REsp

1395254/SC, Rel. Ministra NANCY ANRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013; REsp
985888/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2012; AgRg nos
EDcl no AREsp 328110/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
04/04/2013
10 Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. - § 4° A responsabilidade pessoal dos
profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.
11 AgRg no AREsp 736084/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
03/09/2015; AgRg no AREsp 591949/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 06/08/2015; AgRg no AREsp 592036/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 04/11/2014; AgRg no Ag 463996/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2010; AgRg no REsp 1388272/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013; REsp 1097955/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011; REsp 1183982/ES, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 11/05/2010; AgRg no AREsp 341391/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUART TURMA, julgado em 03/11/2015; AgRg no AREsp 305043/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014; AgRg no AREsp 592036/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUART TURMA, julgado em 10/11/2014

embelezadora.
Em segundo lugar, pois, apesar de se verificar uma maior concentração de
julgados atribuindo responsabilidade objetiva aos cirurgiões plásticos no primeiro
decênio do século XXI, e o adequado uso do instituto a partir de 2010, sendo o ano 2010,
aparentemente, o termo de transição destes dois paradigmas, 44% dos julgados não
esclareceram os efeitos decorrentes das obrigações de resultado, ou, se o fizeram, fora de
forma obscura, o que inviabilizaria qualquer conclusão lógica.
Isso posto, passa-se a realizar uma análise qualitativa das informações recolhidas
para a constituição do banco de dados.
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prosseguir demonstrou a existência do nexo de causalidade entre esta e o resultado
(conforme consta de fotografias de fls. 38/41 não impugnadas) ” 15.
Ainda, urge analisar os fundamentos dispendido nos dois julgados obscuros de

Apesar dos óbices estabelecidos a presente investigação – aos quais se dedicará
capítulo próprio, principalmente frente a desarrazoada aplicação da Súmula 7 12 do

relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão16.

Superior Tribunal de Justiça –, ao se adentrar ao mérito de cada julgado, percebeu-se que,

Isso porque, apesar de não atribuírem expressamente responsabilidade objetiva

embora se tenha emprestado ao instituto uma suposta presunção relativa de culpa,

aos cirurgiões plásticos frente a execução de procedimentos puramente estéticos, os

qualitativamente, ao menos 07(sete)13 julgados aplicaram o instituto da responsabilidade

julgados foram fundamentados no sentido de que a responsabilidade do profissional só

objetiva travestida de inversão do ônus da prova (presunção absoluta). Afirma-se isto,

se elidiria mediante comprovação de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da

porquanto decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no corpo destes 07(sete) acórdãos, que

vítima ou de terceiro, isto é, mediante demonstração de excludentes de responsabilidade

mesmo quando o profissional da saúde demonstre que não agiu culposamente para a

que incidiriam exclusivamente sobre o nexo de causalidade, mas não propriamente na

causação do dano, ainda assim viria a ser responsabilizado objetivamente pela existência

culpabilidade do agente.
Ora, integram o suporte fático necessário dos atos subordinados a

deste.
Destes, 04(quatro) o são da Terceira Turma, sendo que 02 (dois) destes sob a

responsabilidade subjetiva e sujeitos ao dever de indenizar três elementos essenciais,

relatoria da Ministra Nancy Andrighi, 01(um) relatado pelo Ministro Sidinei Beneti e

quais sejam: um dano suportado pela vítima (elemento formal); um nexo de causalidade

outro por Antônio de Pádua Ribeiro. Os 03 (três) julgados restantes, foram todos

entre o dano sofrido pela vítima e a conduta antijurídica do agente (causal material); a

relatados pela Ministra Maria Isabel Galotti, perante a Quarta Turma do Superior Tribunal

culpa lato sensu do agir do agente (elemento subjetivo). A prova da culpa, por sua vez, dá-

de Justiça. Datados de 11/03/2003 à 03/11/2015, concentram-se os julgados entre 2013

se diante da negligência, imprudência ou imperícia do agente, assim como o dolo de

e 2015.

causar dano, incumbindo ao médico, frente à inversão do ônus da prova que lhe é imposta
Através da leitura dos pronunciamentos acima discriminados, resta evidente que

forte o disposto no artigo. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor 17 ,

a simples configuração do dano já se demonstra apta a responsabilizar o médico pelos

demonstrar que em seus atos não incorreu em nenhuma destas qualificantes. Isso posto,

danos causados, mesmo que o próprio laudo pericial venha a atestar a ausência de culpa.

limitar as hipóteses de exoneração de responsabilidade do profissional da saúde à

Nestes termos, entendeu a Terceira Turma do Superior Tribunal Justiça que, “Se, mesmo

demonstração de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro,

utilizando-se do procedimento apropriado, o profissional liberal não alcançar os

seria o mesmo que lhe retirar o elemento subjetivo, pressuposto do instituto da

resultados dele esperados, há a obrigação de indenizar”

. Noutro julgado, ainda,

responsabilidade subjetiva, sujeitando-o, portanto, a teoria do risco da atividade, ao

“entendeu (-se) desnecessária a demonstração científica (laudo pericial) de que os

imputar-lhe, indevidamente, responsabilidade objetiva aos procedimentos estéticos

danos causados à estética da autora - fato inconteste - deveram-se à intervenção cujo

realizados.

Súmula 7, STJ: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
1395254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013; AgRg
no REsp 1388272/SC, Rel. Ministro SIDINEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013; REsp
1097955/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011; AgRg no Ag
463996/DF, Rel. Ministro ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2003;
AgRg no AREsp 592036/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
10/11/2014; AgRg no AREsp 736084/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 03/09/2015; AgRg no AREsp 341391/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUART TURMA,
julgado em 03/11/2015
14 REsp 1097955/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011

AgRg no AREsp 341391/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUART TURMA, julgado em
03/11/2015 (Grifo e comentário nosso)
16REsp 985888/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2012; AgRg
nos EDcl no AREsp 328110/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
04/04/2013
17Art. 6º São direitos básicos do consumidor: - VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

14

12

13 REsp

15
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Nos dois casos, a simples verificação de que o agente teria envidado o melhor de

Ao final, a título de curiosidade, em apenas 03 (três) 20 julgados deixou-se de

seus esforços, utilizando-se da melhor e mais adequada técnica cirúrgica durante o

condenar o médico, visto que: “apesar da insatisfação da autora quanto aos resultados de

procedimento estético, serviria como prova de que este não agira com culpa.

sua cirurgia, tecnicamente esta ocorreu dentro dos parâmetros da boa medicina, com

Ante o exposto, pode-se perceber que, diferentemente do sugerido em analise

resultados esperados para seu caso, inexistindo o insucesso alegado, a ensejar alguma

meramente quantitativa das informações presentes no banco de dados constituído para o

espécie de indenização. ”21; o médico negligente custeara a realização de nova cirurgia

presente trabalho, teríamos na prática 13 (treze) julgados em que se atribuíram, como

estética com terceiro profissional, a fim de ver reparado os danos causados por si;

efeito do instituto das obrigações de resultado, responsabilidade objetiva aos cirurgiões

acolheu-se a prova técnica a qual demonstrara “que a cirurgia alcançou seus objetivos e

plásticos, mais que o triplo do previamente calculado.

não se afastou da boa técnica” 22 ; como se dispensou a inversão do ônus da prova em

Remanesceram, contudo, 04 (quatro) julgados em que não se conseguiu precisar
quais os efeitos atribuídos às obrigações de resultado. Isso porque em 0218 (dois) deles

primeiro grau, e frente a impossibilidade de inversão em sede de Recurso Especial,
remeteram-se os autos a origem para reanálise do mérito23.

não se verificou dano, destarte a insatisfação do resultado final pela paciente, e nos outros
0219 (dois) não enunciou o juízo as formas com que poderia o médico cirurgião elidir sua

3. As obrigações de resultado

culpa, atendo-se a descrever que verificado o dano, exsurge o dever de indenizar.
Diante disto, os resultados gráficos sofreriam a seguinte alteração:

Conforme o exposto nos capítulos anteriores, dos contratos de cirurgia plástica
meramente estética exsurge uma obrigação de resultado impelida ao médico. Nas

Presunção absoluta de culpa

palavras de Caio Mario da Silveira (2014, p.47):

17%

Presunção relativa de culpa que se
elide mediante prova de caso
fortuito, força maior e culpa exclusiva
da vítima ou de terceiro, ou
demonstrada a ausência de culpa do
profissional

Nas obrigações de resultado, a execução considera-se atingida quando o
devedor cumpre o objetivo final; nas de meio, a inexecução caracteriza-se
pelo desvio de certa conduta ou omissão de certas precauções, a que
alguém se comprometeu, sem se cogitar do resultado final. (...) Como bem
distingue a doutrina, na obrigação de resultado a essência da prestação é
o bem jurídico almejado, ao passo que na obrigação de meio o devedor se
obriga a envidar esforços para atingir certo objetivo, não se
comprometendo, no entanto, ao obtê-lo.

57%

O instituto, que possui suas origens junto ao direito francês, foi proposto

26%

Indeterminado

primeiramente por Demogue em seu Traité des Obligations, no qual o autor atribuiu
distintamente o ônus probatório conforme a natureza das obrigações, quais sejam de
meios ou resultado.
Figura 6 - Gráfico 2 – Análise Crítica quanto aos efeitos das Obrigações de Resultado - Organizado
pelo autor Willian Nunes Rossato

Após postular que nos casos de responsabilidade civil aquiliana caberia à vítima
demonstrar a culpa do agente causador do dano, e que diante de inadimplemento

AgRg no AREsp 305043/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014;
AgRg no AREsp 592036/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
04/11/2014; REsp 1395254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
15/10/2013;
21 AgRg no AREsp 592036/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
10/11/2014
22 AgRg no AREsp 305043/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014
23 ; REsp 1395254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013
20

AgRg no AREsp 305043/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014;
AgRg no AREsp 592036/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
04/11/2014
19 AgRg no AREsp 591949/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
06/08/2015; REsp 1183982/ES, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
11/05/2010; AgRg no AREsp

18
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contratual caberia ao devedor eximir-se da responsabilidade provando que o fato

comando legal, propõe que a responsabilidade dos profissionais liberais prestadores de

decorreu sem culpa sua, o autor sugere que as obrigações contratuais poderiam se

serviços seja auferida mediante culpa.

originar da promessa em atingir determinado resultado, ou de dirigir adequadamente
esforços (meios) ao alcance de um resultado. Nas palavras do próprio autor:
L’obligation qui peu peser sur um débiteur n’est pas toujours de même
nature. Ce peut-être une obligation de résultat ou une obligation de
moyen. Une personne a reçu le mandat de faire um acte unilateral, ou ele
s’est chargée de trasnporter un colis, de construire un bâtiment, Ces
résultats ne sont pas atteints. Ces deux point constates obligation et
inexécution. Le créancier a gain de cause, à moins que le débiteus ne
prouve avoir été dans l’impossibilité d’executer par cas fortuit ou force
majeure. Au lien de promettre um résultat, on peut être obligé légalement
ou convetionnellement de prendre certaines meseures qui normalement
sont de nature à amener um résultat (DEMOGUE, 1923-1933, p. 538-539)

Nestes termos, sugere Demogue que nas obrigações de resultado dever-se-ia
atribuir ao devedor o encargo de fazer prova da impossibilidade de se adimplir
determinado crédito, enquanto às obrigações de resultados ao credor caberia provar as
“faltas” incorridas pelo devedor e que levaram ao inadimplemento do acordado,
demonstrando que não agira este com a diligência esperada de um bônus pater familias.
Diferentemente não entende nosso ordenamento, (salvo as hipóteses de
responsabilidade objetiva sujeitas a teoria do risco) conforme a redação dos artigos 18624,
18725 e 92726, caput, do Código Civil sobre a responsabilidade decorrente de ato ilícito, e
os artigos 389 27 , 392 28 e 393 29 , de idêntico diploma, sujeitos a responsabilidade
contratual. Desta forma, diante da insatisfação do cliente frente à insuficiência do
resultado almejado pela cirurgia plástica estética, estabelecer-se-ia uma presunção de
culpa sobre os médicos. A tese ainda é complementada pelo disposto no art.1430, §4 do
Código de Defesa do Consumidor, o qual, diversamente do que se propõe o restante do
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
25 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os
limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
26 Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
27 Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização
monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.
28 Art. 392. Nos contratos benéficos, responde por simples culpa o contratante, a quem o contrato aproveite,
e por dolo aquele a quem não favoreça. Nos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa,
salvo as exceções previstas em lei.
29 Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se
expressamente não se houver por eles responsabilizado.
30 Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. - § 4° A responsabilidade pessoal dos
profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

24

Ainda, a diferenciação da natureza obrigacional dos contratos pode ser percebida
mais claramente, em nosso ordenamento, ao se confrontar os enunciados dos capítulos
VII (da prestação de serviço) e VIII (da empreitada), título VI, livro I, parte especial da Lei
10.406/2002. Derivados da locatio do direito romano, os contratos de empreitada
diferenciam-se dos contratos de prestação de serviço unicamente pela maneira que se
encerram suas obrigações. Nos contratos de prestação de serviço, estes se resolvem com
a simples realização do serviço previamente acordado, enquanto que nos contratos de
empreitada, além da concessão do serviço determinado, exige-se a consumação de um
resultado.
Fabio Konder Comparato (1978, p. 534-535), pautado em Demogue, constitui as
obrigações da seguinte forma:
Toda prestação compreende normalmente dois elementos: um elemento
objetivo, que corresponde ao bem ou resultado (que não é forçosamente
material) a ser produzido em benefício do credor; e um elemento
subjetivo, consistente no comportamento do devedor em vista deste
resultado. Algumas vezes, porém esse resultado final não pode entrar no
vínculo, pelo fato de depender normalmente, segundo o critério id quod
plerumque accidit, de fatores estranhos à vontade do devedor. A
prestação compreenderá tão só um comportamento diligente e honesto
do devedor em vista de obtenção deste resultado.

Isso posto, naturalmente que todo contrato se dirige a uma finalidade econômicosocial que lhe é atribuída pelo credor, mas nem sempre se compreende este resultado
junto ao vínculo obrigacional estabelecido, justamente por conta da álea que permeia o
elemento objetivo da prestação.
A diferenciação entre obrigações de meio e resultado, verdadeiramente, precede
à análise do elemento subjetivo da obrigação, a disposição de vontade de seus
contratantes e correspondentes expectativas. Substancialmente, distingue-se a natureza
das obrigações conforme a existência (ou coexistência) de fatores concorrentes à
satisfação do elemento objetivo da obrigação: se concorrem para a realização do
resultado, além da diligência adequada e perita do profissional contratado, diversos e
imponderáveis fatores os quais possam vir a frustrar seu adimplemento, estar-se-ia
diante de uma obrigação de meio; em caso diverso, sendo poucos e/ou insignificantes os
fatores concorrentes a realização do resultado estabelecido, estar-se-ia diante de uma
obrigação de resultado.
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3.1. A aplicação das obrigações de resultado frente aos contratos de cirurgia
plástica
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um estado de sofreguidão intermitente, o qual coloca em risco as demais funcionalidades
do organismo humano.
Em se tratando de cirurgias plásticas meramente estéticas, contudo, evidencia-se

É sabido que as obrigações assumidas pelos médicos em procedimentos

uma sensível mudança de tratamento no modelo obrigacional proposto. Tem-se

cirúrgicos, a priori, são "obrigações de meio", nas quais o médico compromete-se a

entendido, majoritariamente, que nas cirurgias plásticas de cunho puramente estético, o

prestação de um serviço, de forma diligente e respeitando a técnica médica adequada, a

cirurgião se obrigaria a desempenhar um resultado, em "aformosear" o corpo do paciente

fim de obter um resultado, sem, contudo, comprometer-se a atingi-lo.

conforme o previamente acordado e esperado entre as partes. Não se trataria, portanto,

Gustavo Tepedino (2003, p. 291-314) vai ainda mais longe ao afirmar que a

de procedimento voltado ao tratamento ou cura de alguma enfermidade ou patologia,

relação jurídica estabelecida entre médico e paciente se trata na verdade de uma

mas, supostamente, e tão somente embelezar, corrigir alguma imperfeição física que

prestação de serviço sui generis, na qual, além da prestação de serviço propriamente dita,

desagrade o paciente.

soma-se a esta obrigação "um núcleo de deveres extrapatrimoniais, essencial à natureza
da avença", visto que, diante da fragilidade do enfermo, esse assumiria as funções de
guardião, protetor e conselheiro.
René Demogue por sua vez, ao caracterizar a natureza obrigacional dos serviços
médicos, já preceituava que “Le médecin ne promet pas la guérison à forfat, il promet ses

soins. A-t-on pensé à declarer resposable tout médecin dont le cliente meurt, sauf au médecin
à prouver la force majeure?” (1923-1933, p. 539-540)..

Sobre o tema já teve oportunidade de se manifestar Tereza Ancona Lopez, em seu
célebre livro “O Dano Estético: responsabilidade civil”:
Quando alguém, que está muito bem de saúde, procura um médico
somente para melhorar algum aspecto seu que considera desagradável,
quer exatamente esse resultado, não apenas que aquele profissional
desempenhe seu trabalho com diligência e conhecimento científico, caso
contrário não adiantaria arriscar-se a gastar dinheiro por nada. Em
outras palavras, ninguém se submete a uma operação plástica se não for
para obter um determinado resultado, isto é, a melhoria de uma situação
que pode ser, até aquele momento, motivo de tristezas. (1999, p. 37)

As obrigações originadas em um contrato de cirurgia plástica, a princípio, em

Miguel Kfouri Neto, referência nacional no tocante ao estudo da responsabilidade

nada se diferenciam das obrigações advindas de qualquer outra espécie de operação

e culpa médica, ao diferenciar as cirurgias de caráter estritamente estético das cirurgias

clínica, submetendo-se, inclusive, aos mesmo riscos genéricos pré-operatórios,

estéticas lato sensu, discorre que naquela visa o paciente satisfazer seu ideal de beleza.

operatórios e pós-operatórios. Contudo, tanto doutrina quanto jurisprudência são quase
uníssonas em diferenciar as cirurgias tidas como meramente estéticas, ou embelezadoras,
daquelas tidas como funcionais ou reparadoras, elencando as cirurgias plásticas como
gênero e aquelas duas como suas espécies.
Conforme enunciado na resolução nº 81/1997 do Conselho federal de Medicina,
entende-se que:
(...) A Cirurgia Plástica trata de doenças e deformidades congênitas,
adquiridas, traumáticas, degenerativas e oncológicas, assim como de suas
conseqüências, visando beneficiar os pacientes, do ponto de vista
funcional, psicológico e social objetivando a melhoria da qualidade de
vida.

As cirurgias plásticas reparadoras seriam aquelas destinadas a reparar moléstia
congênita, como fenda palatina (lábio leporino), lesões resultantes de queimaduras,
reconstrução de tecidos, etc. Regra geral, seriam aquelas cirurgias destinadas a pôr fim a

Neste caso, onde se expõe o paciente a riscos de certa gravidade, o médico
se obriga a um resultado determinado e se submete à presunção de culpa
correspondente e ao ônus da prova para eximir-se da responsabilidade
pelo dano eventualmente decorrente da intervenção (2013, p.213)

Contudo, tal posicionamento não é unanime, existindo divergência doutrinária e
jurisprudencial quanto a natureza obrigacional derivada dos procedimentos médicos
tidos como estritamente embelezadores.
Ruy Rosado Aguiar, por exemplo, discorda frontalmente do tratamento que se
tem dado pela doutrina e tribunais brasileiros frente aos litígios envolvendo a
responsabilidade dos profissionais de saúde na realização de procedimentos puramente
estéticos. Nestes termos, assim discorre o Ministro do Superior Tribunal de Justiça:
Embora se diga que os cirurgiões plásticos prometam corrigir, sem o que
ninguém se submeteria, sendo são, a uma intervenção cirúrgica, pelo que
assumiriam eles a obrigação de alcançar o resultado prometido, a
verdade é que a álea está presente em toda intervenção cirúrgica, e
imprevisíveis as reações de cada organismo à agressão do ato cirúrgico.
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Pode acontecer que algum cirurgião plástico, ou muitos deles assegurem
a obtenção de um certo resultado, mas isso não define a natureza da
obrigação, não altera a sua categoria jurídica, que continua sendo sempre
a obrigação de prestar um serviço que traz consigo o risco. É bem verdade
que se pode examinar com maior rigor o elemento culpa, pois mais
facilmente se constata a imprudência na conduta do cirurgião que se
aventura à prática da cirurgia estética, que tinha chances reais, tanto que
ocorrente, de fracasso. A falta de uma informação precisa sobre o risco, e
a não obtenção de consentimento plenamente esclarecido, conduzirão
eventualmente à responsabilidade do cirurgião, mas por
descumprimento culposo da obrigação de meios. (2011, p. 514)

Assim posto, devidamente assentados os referenciais teóricos da disciplina (a

376

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

termina-se afirmando ser o comprometimento do profissional, em suas manifestações de
vontade, o fato gerador da obrigação.
Essa deficiência redacional, por sua vez, descaracteriza os critérios estruturantes
das obrigações de meio e resultado (elementos objetivos e subjetivos) visto que, ao
supervalorizar a vontade subjetiva do paciente (uma vez que, na prática esta sempre
imperou sobre a declaração de vontade do profissional de saúde ou seu dever de
informação), acabou-se por afastar a relevância do elemento objetivo da obrigação e a
álea que o cerca.

natureza obrigacional dos contratos de cirurgia plástica), uma vez demonstrada as

Ora, é justamente em função da concorrência de fatores alheios à capacidade e

origens e divergências doutrinarias a esta relacionadas, resta analisar criticamente o

diligência profissional no cumprimento da obrigação que se diferenciam as obrigações de

tratamento dado ao instituto conforme o banco de dados constituído em item 2,

meio das de resultado. Na primeira, verifica-se o concurso de fatores imponderáveis a

apontando as inconsistências e incoerências argumentativas dos acórdãos aqui

satisfação do débito assumido; noutro obriga-se o devedor a atender determinado

colacionados.

resultado, visto que em suas atividades não concorreriam outros ou significativos óbices
ao cumprimento do pactuado.

4. Inconsistências e incoerências argumentativas nos contratos de Cirurgia Plástica
perante o Superior Tribunal de Justiça

Isso posto, percebe-se que ao importar o instituto das obrigações de meio e
resultado à jurisdição brasileira, nos contenciosos envolvendo cirurgias estéticas, adotouse seus nomes, mas se extirpou sua essência. Tão comum ao cotidiano forense, essa

4.1. Gênese e critérios diferenciadores das obrigações de meio e resultado

taxonomia das obrigações não fora propriamente recepcionada junto ao ordenamento
jurídico brasileiro – posto que inexiste qualquer previsão expressa quantos a natureza

Inicialmente, critica-se a falta de uniformidade jurisprudencial e as incoerências
dos acórdãos, individualmente considerados, em relação ao momento em que exsurge as
obrigações de resultados. Da leitura dos acórdãos, não se consegue precisar se a
qualificação de uma obrigação como sendo de resultado deriva-se: (i) da expectativa do
paciente em almejar determinado fim (aformosear seu corpo); (ii) se é o
comprometimento do profissional da saúde – compreendido em uma declaração expressa
e manifesta de vontade – em atingir determinado resultado, que definiria a gênese e
natureza da obrigação, ou, ainda; (iii) no comprometimento tácito do médico que aceitou
realizar determinada cirurgia embelezadora.
A redação confusa dos pronunciamentos judiciais se mistura a colagem de
diversos e sucessivos julgados, os quais, por vezes atribuem origem distinta ao instituto,
de forma que se inicia fundamentando no sentido de que seria a expectativa do paciente
(elemento subjetivo) a razão de se atribuir ao médico uma obrigação de resultado, e

das obrigações – e, nestes termos, não há que se em aplicações “corretas” ou “erradas” do
instituto das obrigações de meio e resultados, mas tão somente na utilidade que estes
conceitos propõem.
Ainda assim, esta nova proposta adotada pela jurisdição brasileira ao se fazer
diferenciar a natureza obrigacional tão somente pelo caráter subjetivo que o permeia
apresenta-se demasiadamente frágil. Primeiramente porque a pretensão de todo e
qualquer paciente, independentemente do procedimento clínico que busque realizar, é a
satisfação de um resultado certo e determinado, e não a prática zelosa e diligente do
profissional da saúde. Em segundo, quanto a carência de elementos objetivos necessários
à apreciação do resultado estético pretendido.
Ao se assumir o império do elemento subjetivo-psicológico sobre as tratativas
negociais, criou-se a abstração de que o paciente, mentalmente, atribuiria valor jurídico
distinto aos procedimentos cirúrgicos que busca realizar, de forma que, por exemplo, num
transplante de coração ou correção de comunicação interatrial, a obrigação do
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profissional se resumiria a sua perícia, pouco importando o resultado final da operação,

exclusiva da vítima ou de terceiros, estar-se-ia, na verdade, limitando as matérias de

enquanto ao introduzir o médico próteses de silicone no paciente, estaria a satisfação da

defesa que poderia o profissional de saúde alegar em seu favor à inexistência de nexo de

obrigação condicionada a um resultado certo e determinado.

causalidade entre o procedimento cirúrgico adotado e o dano percebido pelo paciente.

Ora, resta óbvio que paciente algum põe em risco sua própria saúde senão em

Ora, a culpabilidade do agente – compreendida como culpa lato sensu, englobando desde

vista de ver satisfeito um resultado determinado. Nenhum paciente espera ver seu quadro

a imputabilidade do agente, até o dolo, negligencia, imprudência ou imperícia que

clínico agravado e aquiescer que a obrigação atingiu os resultados pretendidos. Em

permeia sua conduta – que é afastada com tal interpretação, é precisamente o núcleo

verdade, poder-se-ia ir ainda mais longe e afirmar que qualquer paciente ao contratar um

subjetivo necessário a responsabilidade subjetiva, e sem o qual se configura a

serviço médico determinado sequer imagina a diferenciação entre uma obrigação de meio

responsabilidade objetiva do médico pela teoria do risco do empreendimento.

ou resultado no trato de sua enfermidade.
O

critério embelezador

apresenta-se

Em estudo semelhante, Alexandre Gir Gomes (2011, p. 741-754), ao analisar
igualmente

precário,

diante

da

alguns acórdãos desta mesma corte, chegou a idêntica conclusão:

Nestes termos, se a introdução do instituto das obrigações de meio e resultado à

Como já explicado, alguns arestos e doutrinadores preferem adotar a
responsabilidade dos facultativos, na cirurgia estética, sob o prisma da
presunção de culpa, omitindo a denominação “responsabilidade
objetiva”, mas tal diferença é meramente terminológica, na realidade,
uma forma tímida de se aplicar a teoria do risco, a exemplo do que dispõe,
há muito, o art. 1.521, do CC/1916 e como já advertia a respeito o
insuperável Aguiar Dias. Em outras palavras, não há diferença prática
entre denominar a responsabilidade contratual civil na cirurgia estética
como objetiva ou como subjetiva com presunção de culpa.

jurisdição brasileira se deu ao custo dessas modificações, quais sejam (i) a supressão do

Consoante o já explanado nos itens anteriores, é natural que a importação do

elemento objetivo da obrigação e a concorrência de causas que a permeia; (ii) e a

instituto à jurisdição brasileira sofra algumas alterações. Contudo, o que não se pode

supervalorização de seu elemento subjetivo, compreendido como a vontade do paciente

admitir é a simulação de um efeito jurídico, qual seja a inversão do ônus da prova em

em vistas da satisfação ora do resultado pretendido, ora da diligência médica necessária

desfavor do profissional da saúde, por sua responsabilização objetiva. Se uma

para realização de determinada operação, resta evidente que como ficção jurídica, não

determinada norma estabelece como preceito, como decorrência do preenchimento de

convence, e, em termos de utilidade, não satisfaz.

seu suporte fático, a presunção relativa de culpa do agente, não pode o Superior Tribunal

dificuldade/subjetividade em se apreciar o que é belo e o que não é, quando satisfeito ou
não o resultado almejado. Ao se admitir, a vontade como balizadora do resultado
pretendido, submeter-se-ia o trato das relações jurídicas estabelecidas entre médico e
pacientes a uma indeterminação e insegurança jurídica que só encontraria limites na
vaidade humana.

de Justiça reconhecer deste direito, mas imputar-lhe uma presunção absoluta. Primeiro

4.2. Efeitos e decorrências das obrigações de resultado

porque a responsabilidade do profissional liberal, consoante o enunciado do artigo 14, §4
do Código de Defesa do Consumidor, deve ser auferida nos limites de sua culpabilidade, e

As inconsistências da corte também se verificam quanto aos efeitos que se
pretende atribuir às obrigações de resultado.
Conforme o já exposto no item 2.2, 39% dos julgados ao atribuírem a presunção
de culpa como decorrência das obrigações de resultado, em verdade, vieram a estabelecer
uma presunção absoluta de culpa, que em nada se diferencia da responsabilidade objetiva
do profissional de saúde.
Ao restringir o Superior Tribunal de Justiça as hipóteses de exclusão de
responsabilidade do profissional de saúde a prova de caso fortuito, força maior e culpa

em segundo, pois esta tímida aplicação da teoria do risco demonstra-se atentatória a
própria legalidade.
Sobre este último ponto, não se consegue sequer falar de antinomias ou da
“discricionariedade legislativa” do Superior Tribunal de Justiça, visto que o vício do
decidido não sem encontra propriamente no processo de subsunção entre a norma e seus
fatos constitutivos, nem se estabelece norma nova, conforme a ponderação e
racionalidades subjetivas do julgador. Aplica-se corretamente a norma, mas seus efeitos
no mundo prático, o preceito esperado é estranho ao disposto no enunciado normativo.
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Isso posto, bem sabe-se que o Estado, ao retirar dos particulares seu poder de

Como exemplo, tomemos o Recurso Especial de nº 985.888 de São Paulo, relatado
pelo Ministro Luis Felipe Salomão e assim ementado:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO. CIRURGIA
PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. SUPERVENIÊNCIA DE
PROCESSO ALÉRGICO. CASO FORTUITO. ROMPIMENTO DO NEXO DE
CAUSALIDADE.
1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso inviável a
apreciação, em sede de recurso especial, de matéria sobre a qual não se
pronunciou o Tribunal de origem, incidindo, por analogia, o óbice das
Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Em procedimento cirúrgico para fins
estéticos, conquanto a obrigação seja de resultado, não se vislumbra
responsabilidade objetiva pelo insucesso da cirurgia, mas mera
presunção de culpa médica, o que importa a inversão do ônus da
prova, cabendo ao profissional elidi-la de modo a exonerar-se da
responsabilidade contratual pelos danos causados ao paciente, em
razão do ato cirúrgico. 3. No caso, o Tribunal a quo concluiu que não
houve advertência a paciente quanto aos riscos da cirurgia, e também que
o médico não provou a ocorrência de caso fortuito, tudo a ensejar a
aplicação da súmula 7/STJ, porque inviável a análise dos fatos e provas
produzidas no âmbito do recurso especial. 4. Recurso especial não
conhecido.

Nas razões de seu voto, discorre o magistrado a necessidade de se analisar a
culpabilidade do agente, frente ao insucesso da cirurgia de redução mamária realizada,
fundamentando-o consoante o artigo 14, §4 do Código de Defesa do Consumidor, norma
balizadora deste tipo de obrigação. Todavia em todo o restante de seu pronunciamento,
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autotutela, encarregou-se de exercer jurisdição sobre todo e qualquer conflito (respeitado
a possibilidade jurídica do pedido), mas não desenvolveu meios e estruturas
suficientemente eficientes a comportar adequadamente as demandas de seus
jurisdicionados.
Nesse descompasso existente entre a atividade judicial que a sociedade deseja e
a efetivamente oferecida, buscaram os tribunais em geral, estabelecer filtros aquelas
demandas por si consideradas como prioritárias, instituindo óbices jurisprudenciais e
sumulares, os quais, ao preterir o direito material em questão às formalidades por si
impostas (muitas das quais sem expressa previsão legal), obstaram o devido acesso à
justiça.
Em amarga crítica a estas práticas, assim discorre o Professor Pedro Miranda de
Oliveira em seu novíssimo sistema recursal:
A jurisprudência ofensiva encarar uma lógica perversa: a primazia do
checklist sobre a matéria de fundo, ou seja, a prevalência da forma em
detrimento do mérito. Há quem a fundamente apenas pelo número
elevado de recursos existentes nos tribunais. Todavia, nada justifica a
primazia do formalismo, consubstanciada na técnica utilizada pelos
tribunais para dificultar o acesso do jurisdicionado, por meio da criação
de óbices para impedir a chegada e o conhecimento dos recursos que lhe
são dirigidos. (2015,p. 71).

atem-se a inexistência de prova de caso fortuito em favor agente de saúde, mesmo quando

No presente caso, o que se verifica com a errônea aplicação do enunciado em

cabalmente demonstrado pela perícia que a reação alérgica sofrida pela paciente não seria

Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça é um descabido óbice à apreciação do mérito

comum ao procedimento cirúrgico adotado.

recursal nos litígios envolvendo cirurgias estéticas.

Assim posto, haveria que o Superior Tribunal de Justiça adequar seu discurso ao

Como eficiente método de esvaziamento de escaninho/fluxo de gabinete,

tipo de instituto que deseja adotar frente aos litígios envolvendo cirurgias puramente

totalizam em 1131 (onze) o número de julgados que, frente a suposta necessidade de se

estéticas, seja a responsabilidade objetiva do profissional de saúde frente aos danos

apreciar matéria de fato, “mantiveram o já decidido pelos seus próprios fundamentos”,

causados, seja a sua responsabilização de forma subjetiva, não as duas coisas ao mesmo

sem ao menos observar a subsunção do direito aos fatos contravertidos.

tempo, e tampouco a escolha de um determinado enunciado e os efeitos doutro.

4.3. Os óbices da súmula 7 e jurisprudência ofensiva

Se a justiça tarda demasiadamente, não raras as vezes, perde-se o objeto da lide.
O processo deve demorar o suficiente para se respeitar o contraditório, sua função
precípua, e rápido o suficiente para não depreciar por completo o direito material que
busca tutelar.

31 REsp 1097955/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe
03/10/2011; AgRg no Ag 1132743/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/06/2009, DJe 25/06/2009; AgRg no AREsp 678.485/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 19/11/2015; AgRg no AREsp 736084/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 03/09/2015; AgRg no AREsp 591949/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015; AgRg no AREsp 592036/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2014; AgRg no Ag 463996/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE
PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2010; AgRg no REsp 1388272/SC, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013; REsp 1097955/MG, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011; AgRg no AREsp 305043/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014; AgRg no AREsp 592036/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUART TURMA, julgado em 10/11/2014
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O Superior Tribunal de Justiça, afirmado como corte superior e de precedentes,
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5. Conclusão

tem a obrigação de conhecer dos fatos envolvidos pelo direito, “até mesmo porque fato e
direito se interpenetram no processo de delimitação do caso, interpretação e aplicação do
direito” (2015, p. 547).

Apesar das cortes superiores terem como função precípua a uniformização da
interpretação da matéria de direito, é sabido, como aqui foi demonstrado, que

Nestes termos, ao se concluir que a norma jurídica seja constituída pela

divergências jurisprudenciais são mais que comuns entre suas turmas e até mesmo entre

apreciação de um enunciado normativo, do qual se extraem, verdadeiramente, princípios

seus Ministros. Contudo, quando se percebe que, em um curto lapso temporal, uma

e regras – em outras palavras, a norma jurídica como resultado de um esforço cognitivo-

mesma turma, ou ainda pior, num mesmo voto, não há qualquer homogeneidade

interpretativo, e não seu objeto – resta evidente que a função de uma corte suprema não

argumentativa em relação à gênese das obrigações de resultado, suas decorrências e sua

pode ser a de tutelar pelos enunciados frios emitidos pelo poder legislativo, mas de

consequente repercussão junto a responsabilidade médica, percebe-se que o Superior

adequar a intepretação destes enunciados, percebidos diante de um contexto fático-

Tribunal de Justiça, ao menos neste ponto, falhou como corte de interpretação.

material determinado, superando esta dupla indeterminação jurídica, a fim de que se
logre a unidade do direito.

Como corte de precedentes e órgão jurisdicional, não pode o Superior Tribunal
de Justiça buscar se evadir de seu dever de fundamentar coerentemente as pretensões a

Assim, o artigo 541, I , do Código de Processo civil de 197332(atual artigo 1.029,

si dispostas, e muito menos deixar de analisar, ou preterir o mérito a formalidades

I33 do Código de Processo Civil de 2015), em suas disposições, impõe como requisitos de

absolutamente desnecessárias ao deslinde do processo, seja por meio de jurisprudência

admissibilidade à interposição do recurso a exposição dos fatos e do direito que a este se

defensivas, seja através de conhecimentos sumulados, sob risco de se atentar contra o

subsume. O conhecimento dos fatos é essencial a uma adequada interpretação legal, pois

próprio sistema de justiça, violando seu acesso.

sem fatos o próprio suporte fático da norma encontra-se esvaziado, e fato jurídico
inexiste.

Sobre os efeitos que do instituto decorrem, a adoção simulada da teoria do risco
na responsabilização do cirurgião plástico demonstra-se antinômica, seja por ir de

A propósito, leciona Luiz Guilherme Marinoni que “O material que pode ser

encontro ao disposto em artigo 14, §4, do Código de Defesa do Consumidor, que preceitua

trabalhado em recurso extraordinário e em recurso especial, portanto, é composto de

que a responsabilidade do profissional liberal é auferida mediante culpa, seja porque o

fatos e de direito (...). O que não é possível é rediscutir a existência ou inesxitência dos

Superior Tribunal de Justiça realiza adequadamente o processo de subsunção, mas

fatos em recurso extraordinário e em Recurso Especial (Súmula 279 do STF, e Súmula 7

termina por lhe atribuir preceito diferente do que o cominado em lei.

do STJ)” (2015, p. 547). Se a parte sucumbente sequer consegue aferir os motivos pelos

Nestes termos, parece que a corte superior ainda guarda receios contra as

quais sua irresignação não foi acolhida, pelo órgão julgador, dificulta-se, sobremaneira, o

cirurgias puramente estéticas diferenciando as da “cirurgia reparadora, lícita e

manejo de outros meios a fim de reformar o provimento jurisdicional.

necessária, de valor indiscutível e incluída entre os direitos profissionais do médico, e a
cirurgia cosmetologia, fora do âmbito da verdadeira medicina, e que tem por base
interesses escusos de quem a procura, e objetos nem sempre confessáveis de quem a
realiza” (FRANÇA, 2003, p. 142).
Por fim, conclui-se que a imperfeita importação do instituto à jurisdição brasileira
se deu ao custo de sua própria essência pois, ao retirar-lhe o elemento objetivo de seu

Art. 541. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão
interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas, que
conterão: I - a exposição do fato e do direito
33 Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal,
serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas
que conterão: I - a exposição do fato e do direito;
32

cerne, majorando demasiadamente a importância do elemento subjetivo de sua formação,
constitui-se uma abstração jurídica basilada sobre premissas absolutamente frágeis e que
em termos de utilidade em nada satisfaz.
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developments to the fields of philosophy of Law and legal theory, outlining the contours,

A Operação Lava Jato surgiu em março de 2014 a partir de uma investigação

in the fields of Law and Democracy, of a new understanding, by society and legal

sobre lavagem de dinheiro de empresas de combustível e de lava a jato de automóveis por

operators, of the judiciary role.

parte de organizações criminosas e que eventualmente se estendeu até a Petrobrás
(MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2016). Considerada a maior investigação contra a

1. Introdução

corrupção, envolveu inúmeros políticos e empreiteiras em um escândalo de desvio de um
amontoado de dinheiro que chega a bilhões de reais.

No filme Dirty Harry (1971), Clint Eastwood interpreta um policial a serviço do

Apesar do longo período de investigação, com diversos episódios de interesse

Estado da Califórnia na busca implacável por um fora da lei. Diferentemente dos cowboys

público, tratar-se-á aqui com maior atenção daquele relativo à divulgação do áudio entre

dos spaghettis de Sergio Leone, Harry Callahan não é um anti-herói marginal e sem nome,

Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula por parte do juiz de primeira instância Sérgio Moro.

mas um funcionário público disposto a fazer valer moralmente, por meio de

Muito se especulou acerca da legitimidade desta divulgação. De início, importa

procedimentos pessoais, a lei prescrita pelo Estado.

lembrar que o investigado, àquele momento, era o ex-presidente, e não a presidente em

No cenário jurídico nacional, um roteiro não tão distinto: ante uma disputa

exercício à época. Moro divulgou dados colhidos na que seria considerada a 24ª etapa da

política polarizada que atinge de maneira certeira a governabilidade da presidenta da

Lava Jato. O objetivo da divulgação – que se tornou pública, em primeira mão, pela Rede

república, em meio a escândalos de corrupção na baixa câmara e nos principais partidos,

Globo de televisão – seria sugerir que o ex-presidente teria sido nomeado ministro chefe

o judiciário se apresenta como uma ferramenta cada vez mais política que propriamente

da Casa Civil a fim de obter foro privilegiado de julgamento, evitando assim ser julgado

jurídica.

pela Justiça do Paraná (FAGUNDES, 2016).
Este artigo pretende analisar, de maneira breve e não tão aprofundada quanto o

Vários foram os problemas em torno de tais áudios. Diz-se que haviam sido

tema exige, a problemática envolta na questão da decisão judicial no caso da “Operação

colhidos pela Polícia Federal após o tempo determinado judicialmente por Moro (STRECK,

Lava-Jato”, em especial em torno das discordâncias suscitadas entre os juristas acerca dos

2016c). Ainda, a gravação, que deveria ter sido considerada sigilosa por ter conteúdo

posicionamentos do juiz Sérgio Moro e suas implicações sobre o a relação entre Direito e

relativo à presidenta em exercício, foi divulgada pelo próprio juiz de primeira instância,

Democracia suscitadas a partir da pergunta “qual a função do juiz?”. Intenta-se questionar,

Moro, antes mesmo de ter sido enviada ao Supremo Tribunal Federal, único órgão que

por meio de pesquisa bibliográfica elaborada através do método dedutivo, a legitimidade

possui competência para investigar a presidência (AGUIAR, 2016).

teórica de uma postura que pugna pela retirada de certos limites à atuação dos juízes em

A atuação de Moro na Lava Jato já vinha sendo alvo de críticas ao longo do ano de

nome de valores extrajurídicos, indicando de que maneira a existência de tais limitações

2015, por conta de seus métodos pouco ortodoxos, tais quais as inúmeras prisões

podem representar uma condição necessária ao fortalecimento do próprio princípio

cautelares como instrumento de pressão para delação (LUCHETE, 2015), levantando

representativo democrático.

mesmo a ideia de que tais prisões estavam servindo ao propósito de obter confissões à

Para tanto, servirão de base para a leitura autores da Teoria do Direito como Hans

força, o que levou Lenio Streck a afirmar que “O problema é que no Brasil nos

Kelsen e Ronald Dworkin, que apontarão para uma saída à crise do Direito e do Poder

acostumamos com o lema de que o Direito é o que os tribunais dizem que é. Nosso Direito

Judiciário.

processual está jurisprudencializado; menos regras e mais jurisprudência.” (LUCHETE,
2015).

2. Operação lava-jato e o poder judiciário brasileiro

Na mesma linha sucessiva de problemas jurídicos estão as conduções coercitivas,
em especial a que teve mais destaque midiático: a do ex-presidente Lula. Segundo Moro,
a coerção sem prévia intimação se justificou sob o pretexto de “evitar tumulto”
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(PRAGMATISMO POLÍTICO, 2016b). Juristas como ministro do STF Marco Aurélio de

descumprimento incentivado por professores, magistrados e outros
quetais.

Mello apontaram, mais uma vez, para a ilegalidade, do instrumento naquela ocasião
(PRAGMATISMO POLÍTICO, 2016a).
Importa observar também que, tendo reconhecido o “deslize” cometido com
relação à divulgação “irregular” dos grampos relativos à então presidenta Dilma Rousseff,
Moro teria inaugurado “um novo tipo de extinção de punibilidade: pedido de desculpas”
(STRECK, 2016b). Após ter sido requerido pelo ministro Teori Zavaski que encaminhasse
as investigações sobre Lula ao Supremo Tribunal Federal, o juiz de primeira instância,
tratando da ilegalidade de suas decisões como meras irregularidades, enviou, em forma
de ofício, um pedido de desculpas ao STF (RAMALHO, 2016).
Apesar de afirmar, em tal ofício, que não possuía qualquer intenção de criar um
fato político-partidário, o que de fato se verificou foi justamente o contrário. Causando
uma comoção desproporcional, a divulgação das escutas provocou muito mais efeitos
políticos do que jurídicos no estado de coisas nacional. As gravações serviram como
combustível para a grande pira armada pela mídia para a queima das bruxas.
Esse breve relato de acontecimentos envolvendo o juiz Moro traz à tona a
pergunta “qual a função do Direito?” ou “quais os limites da decisão de um juiz?”. É ao juiz
tudo permitido em nome de valores, inclusive conduzir coercitivamente um ex-presidente
da república sem qualquer justificação processual plausível em nome de um valor vago
como “segurança”?
Nesse sentido, o debate dentro da Teoria do Direito que permite uma análise da
conjuntura jurídico-política nacional pode elucidar as questões em risco quando se amplia
sem critérios o poder de decisão dos juízes.

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

Se, por um lado, vê-se um crescente movimento em nome de uma validade
principiológica-normativa constitucional, por outro se evidencia no plano fático que o
discurso neoconstitucionalista limpa o terreno para justificativas para decisões
arbitrárias como as de Moro.
Por isso, diz Streck, “ser ‘revolucionário’ é defender a legalidade constitucional”.
Em tempos em que o juspositivismo sofre severos ataques nas esferas acadêmica e
judiciária, é necessário apontar para o caráter revolucionário que sua convocação toma
hoje.
Como usualmente se associa a obra de Kelsen à imagem de uma ciência
meramente descritiva, objetiva e neutra do direito, costuma causar espanto a observação
de que “‘pura’ é a ciência, não a teoria que a funda” (CORREAS, 1989a, p. 28, tradução
nossa). Esta pureza da qual tanto se fala não é um atributo do objeto de análise (no sentido
de que há um Direito “puro”), mas um atributo que se encontra na “forma de olhar”, ou
seja, que se observa em razão de um saber purificado (WARAT; CABRIADA, 1996, p. 9). O
fato de que certas perguntas não devem ser feitas à ciência jurídica tem razão de ser
apenas num desejo de Kelsen (LOSANO, 1998, p. XXVII). A teoria pura do direito se mostra,
portanto, como uma doutrina que prescreve descrever (LOSANO, 1998, p. XXVII). Tal obra
não é, por si só, descrição de nada, mas tão somente a teoria que servirá de base filosófica
para uma ciência descritiva do direito.
Antes de qualquer coisa, é importante observar que há uma orientação política
por trás da teoria juspositivista kelseniana, vinculada a uma perspectiva eminentemente
liberal. Na teoria política explicitada nos textos que compõem a obra A democracia,
Kelsen, desde o princípio, estabelece uma distinção bastante precisa entre a ideia de

3. Direito, democracia e positivismo jurídico

democracia e sua realização concreta na sociedade, sempre defendendo que o princípio
democrático é assentado na liberdade individual, e não na igualdade. Tal distinção é

Como bem observa Streck (2016), a situação jurídico-política atual é resultado
de um processo de 27 anos desde a implementação da Constituição Federal de 88:
No dia em que foi feita a primeira ponderação depois da CF/88, começou
o erodição (e não a erudição) do Direito. Quando aplicaram pela primeira
vez um princípio ad hoc, inventado sob pretexto de que “princípios são
valores” (oh, que estrago que isso fez!), ali foi dado um passo importante
rumo ao...fracasso. Hoje estamos nesse estado. Tendo que dizer o óbvio:
a Constituição é norma. E que ser “revolucionário” é defender a legalidade
constitucional. Porque não tem Cristo que consiga fazer com que se
cumpra nem mesmo um Código como o de Processo. Pior:

fundamental para compreender o espírito de sua obra, em particular, e do próprio
positivismo jurídico, em geral.
O autor identifica sempre um “antagonismo entre ideologia e realidade”
(KELSEN, 2000, p. 35) que subjaz não apenas à ideia de democracia, mas também à ideia
de liberdade e de igualdade. A própria experiência, como nos diz Kelsen (2000, p. 27), seria
capaz de ensinar que a igualdade só é possível quando as pessoas se deixam comandar em
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alguma medida, evidenciando-se um distanciamento entre realidade e ideologia no que

depende mais da vontade daqueles que o conceberam: “A discordância entre a vontade

se refere a tal princípio.

do indivíduo, ponto de partida da exigência de liberdade, e a ordem estatal, que se

Fiel à sua herança kantiana, a teoria política de Hans Kelsen concebe a existência

apresenta ao indivíduo como vontade alheia, é inevitável.” (KELSEN, 2000, p. 32-33).

da vida social como algo dependente de uma regulação das relações dos homens entre si,

Tal situação seria capaz transformar o Estado em uma prisão para o indivíduo

devendo haver, para tanto, algumas concessões em prol da criação de um poder capaz de,

quando este se encontra incapacitado de subtrair-se a tal ordem (KELSEN, 2000, p. 31).

limitando o livre-arbítrio das pessoas (por si só desconhecedor de quaisquer limites),

Há que se rememorar, ainda, o fato de que a maioria das pessoas faz parte de um Estado

proporcionar um convívio social saudável entre os homens. A liberdade da ordem

de cuja criação sequer pôde participar. Ora, diante de tais limitações objetivas, o máximo

normativa tem de se tornar, em algum momento, liberdade sob a ordem normativa, isto é,

que a organização social seria capaz de lograr é uma mera aproximação à ideia de

a liberdade individual tem de transformar-se em liberdade social (KELSEN, 1998a, p. 49).

democracia, aplicando-se o princípio majoritário para determinar não só que o maior

A liberdade, portanto, não é compreendida apenas como ausência de quaisquer

número de pessoas possível seja capaz de alterar a vontade estatal, mas para que tal

determinações sobre o sujeito, mas sim como a presença de uma única determinação: a

vontade reflita, efetivamente, os anseios do maior número de pessoas possível (KELSEN,

autodeterminação do sujeito pela sua própria vontade. Tal seria o fundamento da

2000, p. 31; 1998a, p. 50).

organização democrática do Estado: fazer com que os cidadãos participem da formação
daquele poder que comandará as suas próprias relações entre si.

Perceba-se, contudo, que o adjetivo “possível” já indica uma limitação a tal
princípio. Segundo Kelsen, o princípio de maioria deriva-se da ideia de liberdade, e não de

Para Kelsen, contudo, torna-se um grande problema realizar efetivamente este

igualdade, da mesma forma que se dá com a própria forma democrática de organização

ideal de liberdade quando se vislumbra um agrupamento de várias pessoas. Novamente,

social (KELSEN, 2000, p. 113). Para o jurista, se tal princípio fosse derivado da ideia de

percebe-se outro sinal daquele distanciamento entre ideia e realidade. Afinal, como

igualdade, ela apenas traduziria a dedução de que, como nenhum indivíduo vale mais do

possibilitar que todos os indivíduos, sem exceção, constituam, o tempo todo, a vontade

que outro, é a vontade da maioria que deve prevalecer, o que não se pode admitir (KELSEN,

estatal? As sociedades modernas alcançam tal grau de complexidade que a exigência de

2000, p. 31), inadmissibilidade esta marcada pela posição kelseniana da relatividade dos

unanimidade se mostra inadmissível para o adequado andamento da vida política

valores e opiniões (KELSEN, 2000, p. 106; 134). Por outro lado, quando derivado da ideia

(KELSEN, 2000, p. 30). A validade objetiva da ordem social – postulado segundo o qual

de liberdade, o princípio majoritário segue um raciocínio pelo qual, se nem todos os

deve ela valer mesmo quando houver discordância por parte dos indivíduos que a

indivíduos podem ser livres, pelo menos o maior número deles o deverá ser, sendo

compõem –, tão importante para o sistema jurídico na leitura positivista, seria, na

necessária uma ordem social que contrarie o menor número de pessoas (KELSEN, 2000,

verdade, um instrumento viabilizador da própria vida em sociedade como um todo.

p. 32; 128; 1998a, p. 50). Atinge-se, assim, a partir de uma perspectiva exacerbadamente

Deste ponto é que Kelsen retira a importância de se encarar com cuidado o ideal

utilitarista, o valor máximo de liberdade possível (KELSEN 2000, p. 68).

de democracia. Para este jurista, mesmo condicionando-se a constituição desta vontade

Há maneiras distintas de se encarar esta teoria, sendo possível, inicialmente,

do Estado apenas à participação da maioria dos indivíduos que estarão sob seu comando,

estabelecer uma crítica à insuficiência do princípio democrático nos moldes formais do

qualquer pessoa pertencente a tal maioria não estará exclusivamente sujeita à sua própria

liberalismo.

vontade: basta que ela mude de opinião para que se veja fazendo parte daquela minoria

Kelsen, como todo bom liberal, não vê problema algum em reconhecer que, nas

que, na constituição da vontade estatal, estava sujeita à vontade alheia (KELSEN, 2000, p.

sociedades modernas, certos homens dominam outros. Para fazer uso de uma

30-31). Para Kelsen (2000, p. 31), denota-se aqui algo ainda mais elementar: todos,

terminologia marxista, diz-se que, em tal ponto de vista, a ideologia burguesa aparece no

maioria ou minoria, passam a estar submetidos a uma vontade “alheia”, vale dizer, a uma

momento em que a teoria simplesmente constata que nem todos podem ser livres; de

ordem que possui valor objetivo, tão logo passam a integrá-la. A vontade do Estado não

acordo com ela, é inevitável que, por razões que fogem ao alcance do ser humano, se tenha
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que limitar a esfera de liberdade de certas pessoas enquanto outras, eleitas para dar os

entrever, nas normas do direito positivo, o resquício de um ato humano localizado no

rumos à sociedade segundo um princípio salutar de divisão do trabalho, exercem sua

tempo e no espaço cujo resultado é cingido em dimensões distintas, está também contida

liberdade de maneira mais ampla. Não é este o ideal de democracia, mas é tudo o que

a operacionalização do direito enquanto instrumento de dominação social (e, mais

temos – e que podemos ter. A solução encontrada toma a forma de um cálculo quase que

propriamente, de dominação social de classe). Afinal, se acreditamos que uma norma deve

“econômico” – frio e racional - e, como qualquer solução adstrita ao terreno jurídico, o

valer por si só, independentemente de quem a criou e do porquê de ter sido criada, vale

rompimento com a vida material presente jamais surge como uma opção.

dizer,

se

afirmamos

que

as

normas

jurídicas

possuem

validade

objetiva,

A essencialização do Estado, apreendido como uma entidade dotada de vontade

independentemente de qualquer condição que possa existir no mundo do ser, temos nas

própria, a saber, um ser que expressa comandos com validade objetiva, independente e

mãos um hábil instrumento para determinar as condutas das pessoas que vivem numa

autônoma, é a expressão mais contundente do estranhamento da vida política, aqui já no

sociedade.

sentido legado pelo pensamento de Marx1: o de um objeto que aparece perante o seu
sujeito como algo completamente autônomo, relação ilusória esta resultante de uma vida

4. Indeterminação da norma e liberdade criativa do órgão julgador

social que necessita de ilusões para se manter. O Estado é concebido como verdadeiro
sujeito do poder, como se pudesse ter uma vontade, permanecendo como mera ficção da

Aos cientistas do direito cabe, em tal cenário, um papel importante: são estes que

qual se lança mão para manter a estabilidade social; uma organização social calcada no

se ocupam, em primeiro lugar, de verificar a validade das normas, ou seja, o suposto

domínio do homem pelo homem não está, no fim das contas, em conformidade com a

fundamento objetivo do poder. É interessante o deslocamento proposto pelo positivismo

“sensibilidade democrática” típica da vida moderna ocidental, não sendo desejável,

kelseniano, pois, por um lado, as questões políticas, econômicas e morais são extraídas do

portanto, que ela se apresente assim em termos tão diretos2.

terreno árido do direito, e com isso as reflexões acerca delas podem ser enriquecidas (o

Mesmo no interior da teoria positivista é possível perceber que as normas do

que não significa que efetivamente o sejam); por outro, a ciência do direito se vê

direito estatal são estatuídas apenas pela vontade humana: normas jurídicas são o sentido

empobrecida, limitada, e os juristas, em atenção à prescrição de unicamente descrever

objetivo de atos de vontade; são aquilo que da vontade de determinadas pessoas que se

normas jurídicas, desempenham um papel menor em um mundo em que efetivamente se

encontram em uma posição privilegiada na organização social é extraído como um

prescreve e se escolhe, pelo que a teoria pura do direito apresenta-se como doutrina do

imperativo que deve ser observado por todos, sob pena de aplicação de um mal

status quo jurídico (LOSANO, 1998, p. XXIX). Muito embora tenha sido importante no

organizado socialmente. Na distinção entre ser e dever-ser, que ao mesmo tempo permite

combate às concepções jusnaturalistas que transcendentalizavam em maior medida o

1 O abandono das “ilusões a respeito de sua condição” significa também o abandono de uma “condição que
precisa de ilusões” (MARX, 2005, p. 145-146).
2 O aspecto econômico de tal dominação é capaz de conferir uma clareza extrema a tal compreensão. A
partir da divisão do trabalho, pela qual que se dão ao mesmo tempo a distribuição desigual (qualitativa e
quantitativamente) do trabalho e de seus produtos (isto é, a propriedade) (MARX; ENGELS, 2007, p. 36),
explica-se a contradição entre o interesse individual e o interesse coletivo concreto, isto é, aquele interesse
que existe na realidade, como dependência recíproca dos indivíduos entre os quais o trabalho está dividido,
os quais precisam da atividade uns dos outros para satisfazerem suas necessidades particulares (MARX;
ENGELS, 2007, p. 37). Precisamente a partir dessa contradição que o “interesse coletivo” assume, como
Estado, por exemplo, uma forma autônoma de uma comunidade ilusória, mas que é fundada, na realidade,
sobre a base real dos laços existentes - pessoas que produzem bens e satisfazem suas necessidades
socialmente. Daí porque todas as lutas no interior do Estado não passam de formas ilusórias nas quais são
travadas as lutas reais entre as diferentes classes (MARX; ENGELS, 2007, p. 37). Esse interesse coletivo
abstrato aparece perante os indivíduos como algo que lhes é “estranho”, de modo a se manifestar, assim,
sua contraposição aos interesses individuais. A divisão do trabalho fornece, portanto, o primeiro exemplo
de como a ação do homem torna-se um poder que lhe é estranho e que é a ele contraposto (MARX; ENGELS,
2007, p. 37).

exercício do poder estatal, pode-se mesmo sustentar que a teoria pura do direito leva os
cientistas jurídicos a uma posição de imobilismo em relação ao direito posto. Ora, basta
ter em mente a própria questão da norma fundamental: assim que se observa um conjunto
de normas que são, em mínima medida, observadas como um dever pelas pessoas às quais
se dirigem, o cientista do direito é levado a pressupor, em atenção a um postulado lógico,
um fundamento de validade objetiva para tais normas, mesmo que seja impossível
verificá-lo objetivamente. Atendendo à imperiosidade de uma norma fundamental, o
cientista do direito está, na verdade, investindo o outro de uma autoridade que este não
possui por si mesmo, mas que é criada pelos homens (CORREAS, 1989b, p. 13), sem que,
no entanto, tal movimento se faça aparecer.
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A teoria pura do direito traz, portanto, uma interpretação do fenômeno jurídico

tribunal decide um conflito qualquer, ele não apenas exerce a jurisdição, como também

que é uma faca de dois gumes. Por um lado, o caráter marcadamente descritivo da ciência

relativo poder político (KELSEN, 2007, p. 153), pois, na medida em que está autorizado

que funda é salutar quando se trata de uma estrutura jurídica que não se quer ver

pelo Poder Legislativo a emitir uma norma individual para o caso concreto (KELSEN,

corrompida. Muito embora limitadas em certos aspectos, as exigências democráticas da

2007, p. 151-152; 263), é certo que sua atividade resulta tanto em aplicação como em

obra kelseniana deixam claro que, neste aspecto, sua obra pode ter um determinado valor

criação do direito – o juiz, portanto, decide o caso (KELSEN, 2007, p. 251-252) - e por isso

crítico. Afinal, se determinadas pessoas fizeram determinadas escolhas, nada mais justo

é possível se falar também num decisionismo kelseniano.

que, em nome da manutenção da ordem estabelecida coletivamente, estas escolhas sejam

A determinação prevista pela norma nunca é completa; em sua aplicação há

cumpridas. Há, certamente, em determinadas situações, avanços que merecem ser

sempre uma margem de livre apreciação, de modo que todo ato jurídico de aplicação do

preservados. Por outro lado, contudo, os cientistas do direito não possuem autoridade

direito é, em parte, indeterminado (KELSEN, 2009, p. 388-389). Em todos os casos de

alguma para combater qualquer decisão tomada por aqueles que detêm o poder, pelo

indeterminação, oferecem-se várias possibilidades à aplicação da norma, de sorte que,

menos não mais que um cidadão comum. Se o direito é compreendido do modo como o

extraindo-se, através da interpretação, um número delimitado de possibilidades,

quer Bobbio (1995b, p. 67), isto é, como força, resta aos juristas esperar, junto com os

podemos fixar uma moldura, isto é, um número de decisões possíveis que podem ser

demais, que os mais fortes sejam também os mais justos, o que pode não ser

derivadas de uma determinada norma (KELSEN, 2009, p. 390). Assim, a decisão judicial

completamente satisfatório.

conforme a lei deverá escolher, dentro desta moldura, uma das normas individuais

Este aspecto fica mais evidente no capítulo da Teoria pura do direito dedicado à
interpretação, no qual Kelsen (2009, p. 387) diferencia a interpretação autêntica da não-

possíveis, que possui tanto valor quanto as demais (já que não há, diante de qualquer caso,
uma resposta certa, mas tão somente válida) (KELSEN, 2009, p. 391).

autêntica. Interpretação, para este autor, é “a operação mental que acompanha o processo

Há, portanto, em relação ao órgão aplicador do direito, uma relativa liberdade

da aplicação do Direito no seu progredir de um escalão superior para um escalão inferior”

criativa (KELSEN, 2009, p. 393). A obtenção de uma ou outra norma individual para um

(KELSEN, 2009, p. 387), processo este efetuado pelo cientista jurídico quando se descreve

caso concreto é tão comente uma operação voluntária, pela qual a interpretação é

o Direito, o que envolve uma compreensão das normas. A este tipo de interpretação

combinada a um ato de vontade através do qual o órgão (ou melhor, a pessoa que detém

atribuiu-se o nome de interpretação não-autêntica, contraposta à interpretação autêntica,

determinado cargo neste órgão) efetua uma escolha (KELSEN, 2009, p. 393-394). É algo

a qual promove a criação de direito, isto é, cria uma norma específica para um caso

totalmente distinto da interpretação efetuada pela ciência jurídica: a interpretação feita

concreto a partir de uma norma geral. Este tipo de interpretação está presente tanto na

pelo órgão aplicador do Direito é sempre autêntica, ela sempre cria Direito, seja através de

atividade legislativa quanto na judicial, o que denota, portanto, que é esta a interpretação

normas gerais, que se dirigem a todos os indivíduos submetidos à ordem jurídica, seja

promovida por uma autoridade competente.

através de uma norma individual dirigida apenas aos envolvidos em um caso particular.

Tal tipo de interpretação envolve tanto a aplicação do direito (isto é, de uma

Ela cria direito mesmo quando a decisão não produz uma norma que se insira na moldura

norma superior) quanto a criação de direito (ou seja, de uma norma inferior). O legislador,

da norma superior, isto é, mesmo quando se produz uma norma que se situa completamente

por exemplo, ao mesmo tempo aplica, ao criar uma norma, outra norma anterior,

fora da moldura que a norma a aplicar representa (KELSEN, 2009, p. 394). Em outras

nomeadamente aquela que lhe atribui competência e define o processo legislativo, e que

palavras, uma decisão judicial pode decidir completamente em desacordo com o que

nos Estados modernos geralmente coincide com a constituição (KELSEN, 2007, p. 12; 16).

estabelece a norma: assim que tenha transitado em julgado, tal decisão é definitiva, e

Assim, a atividade legislativa tem como pressuposto tanto a função política quanto a

constitui um imperativo dotado de sentido objetivo.

jurisdicional, pois ela implica, de modo concomitante, em criação e aplicação do direito,
embora prevaleça a primeira atividade (KELSEN, 2007, p. 126). Por seu turno, quando um

5. Criação versus interpretação: a limitação da discricionariedade judicial
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Este ponto é, talvez, o mais problemático da teoria pura do direito. Aqui, se

razões gerais que justifiquem sua decisão, devendo agir como um legislador consciente

reconhece que os aplicadores do direito detêm o poder para decidirem de acordo com sua

agiria, momento em que o juiz possui o direito de observar padrões e razões para a

própria vontade, e não é fornecida nenhuma resposta quanto ao que podemos fazer para

decisão que não sejam ditadas pelo direito e que podem diferir dos seguidos por outros

mitigar as eventuais consequências danosas de certas decisões. Vale lembrar que a nossa

juízes confrontados com casos difíceis e semelhantes3.

realidade concreta nos fornece inúmeros exemplos de decisões judiciais em descompasso

Para Dworkin, no entanto, o direito jamais poderia ser “incompleto”; esta

com as leis vigentes; tal quadro não se mostra – como gostariam os otimistas – como uma

compreensão seria apenas uma visão errônea do positivismo, que não perceberia que o

exceção. É, na verdade, a regra de interpretação do nosso tempo: em nome de maior

direito estabelecido, além de seu aspecto explícito, faz referência a princípios jurídicos

dinamicidade e eficiência, defende-se uma reação à rigidez da letra da lei. Seria um

implícitos, que melhor se ajustam ao direito explícito, ou seja, com ele mantêm coerência

objetivo muito louvável, se não trouxesse razões e consequências ocultas: trata-se de

e a ele conferem a melhor justificação. A decisão judicial, para Dworkin, deve se pautar

retirar o conteúdo das decisões de um espaço no qual, mesmo que em menor medida, o

pelos princípios jurídicos, e não por convicções políticas pessoais.

poder de decisão está não nas mãos da totalidade do povo (algo impossível no seio do

Se as regras apenas ditam resultados, de maneira que, ao obter-se um resultado

sistema capitalista de produção), mas ao menos ao alcance de um número um pouco

a ela contrário, ela é abandonada ou alterada, os princípios, por seu turno, estariam

menos restrito de pessoas.

orientados de maneira diversa, atuando de modo a inclinar a decisão numa determinada

Num desenvolvimento desta problemática, algumas tentativas de resposta foram

direção, ainda que não de maneira conclusiva. Assim, mesmo que não prevaleçam, os

fornecidas por teóricos do direito na segunda metade do século XX. O exemplo de Ronald

princípios permanecem intactos e disponíveis para o futuro. Isso não significa, portanto,

Dworkin é interessante, uma vez que sua obra passa por uma recepção bastante

que os juízes que devem se haver com princípios têm de ser dotados de um poder

distorcida no território brasileiro. Concebendo o direito como integridade, e opondo-se à

discricionário (DWORKIN, 2002, p. 57). O direito como integridade de Dworkin, portanto,

divisão e compartimentalização do direito, ele nos diz que tal perspectiva adota uma

condena o ativismo e qualquer prática de jurisdição constitucional que lhe seja próxima;

atitude mais complexa com relação aos distintos ramos do direito: seu espírito geral

a Constituição deve ser, por conseguinte, aplicada unicamente por meio da interpretação,

condena a divisão, pois o princípio adjudicativo de integridade pede que os juízes tornem

ou seja, as decisões judiciais devem ajustar-se à prática constitucional, e não

a lei coerente como um todo, até onde lhes seja possível fazê-lo (DWORKIN, 1999, p. 301).

simplesmente ignorá-la. Desta maneira, um julgamento interpretativo é algo muito mais

O conceito de direito deste autor, portanto, é concebido nos termos de um

apurado e discriminatório, que procede caso por caso, dando lugar a muitas virtudes

conceito interpretativo. Se os juízes devem decidir o que é o direito com base no modo

políticas, como a equidade, sem ceder qualquer espaço à tirania (DWORKIN, 1999, p. 452).

usual com que outros juízes decidiram o que é direito, devemos compreender as teorias

Nesse sentido, portanto, que devemos compreender a famosa imagem do

gerais do direito enquanto interpretação gerais da nossa própria prática judicial. O direito

romance em cadeia, momento em que Dworkin (2001, p. 235-237) se vale da

como integridade faz com que o conteúdo do direito não dependa de “convenções

interpretação literária como um modelo para o método central da análise jurídica a fim

especiais” ou de “cruzadas independentes”, mas que se baseie apenas em interpretações

de discutir a problemática dos casos difíceis. Interpretar, para o autor, não significa

mais refinadas e concretas da mesma prática jurídica que começou a interpretar.
O problema, na verdade, estaria nos casos mais difíceis, para os quais não há uma
direção clara a ser tomada. Hart (2001, p. 336), em diálogo direto com Dworkin em O

conceito de direito, afirma que há pontos em que o direito existente não consegue ditar
qualquer decisão que seja correta, de modo que o juiz, para decidir tais casos, deve exercer
os seus poderes de criação do direito não de forma arbitrária, mas sempre movido por

3 “[...] na larga maioria dos casos que preocupam os tribunais, nem as leis, nem os precedentes em que as
regras estão alegadamente contidas admitem apenas um resultado. Nos casos mais importantes, há sempre
uma escolha. O juiz tem de escolher entre sentidos alternativos a dar às palavras de uma lei ou entre
interpretações conflituantes do que um precedente ‘significa’. É só a tradição de que os juízes ‘descobrem’
o direito e não o ‘fazem’ que esconde isto e apresenta as suas decisões como se fossem deduções feitas com
toda a facilidade de regras claras preexistentes, sem intromissão da escolha do juiz. As regras jurídicas
podem ter um núcleo central de sentido indiscutível, e em alguns casos pode parecer difícil imaginar que
surja uma discussão acerca do sentido de uma regra. […] Contudo, todas as regras têm uma penumbra de
incerteza em que o juiz tem de escolher entre alternativas.” (HART, 2001, p. 16-17).
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simplesmente a criação de algo novo; ao interpretarmos propriamente um objeto, é

de tal integridade; sua teoria tem como base uma declarada posição política liberal, e é

necessário que ocorra a manutenção deste objeto, ou seja, a preservação de sua

dela que decorrem estes aspectos. O projeto de Dworkin (2002, p. VII-VIII) deve ser

integridade. A similaridade entre o exercício literário do romance em cadeia e a atividade

apreendido como uma teoria do direito na acepção clássica, isto é, que quer descrever,

dos juízes na resolução daqueles casos em que nenhuma lei ocupa posição central na

para um dado tempo-espaço, “o que é o direito”, ao mesmo tempo em que afirma o autor

questão jurídica e o argumento gira em torno de quais regras ou princípios de Direito

tratar-se de uma teoria do direito fundada numa teoria política em particular, o

“subjazem” a decisões de outros juízes, no passado, sobre matéria semelhante, surge

liberalismo político (de modo a recusar o utilitarismo) pelo que, portanto, é também uma

quando na medida em que o juiz é chamado a atuar como romancista em uma corrente.

tese sobre “o que o direito deve ser”. É assim que as considerações de Dworkin a respeito

Ele deve tomar conhecimento de tudo o que foi escrito por outros juízes no passado para

da legislação, da jurisdição e da obediência à lei – três aspectos que devem estar presentes

chegar a uma opinião sobre o que eles construíram coletivamente, da mesma maneira

numa teoria do direito – aparecem, na forma de uma teoria do direito liberal, alternativa

como cada um dos romancistas de um romance em cadeia formam uma opinião sobre o

ao positivismo e ao utilitarismo, e completa, englobando os principais aspectos relevantes

que nele fora escrito até o momento de sua contribuição (DWORKIN, 2001, p. 238). Ao

para compreender o direito, definindo-o nos termos de uma teoria política que julga

decidir o novo caso, cada juiz deveria considerar-se como parceiro de um complexo

adequada para sua comunidade jurídica em particular. De ser observado, portanto, que

empreendimento em cadeia, do qual as decisões e práticas anteriores são a história; ou

Dworkin não pretende fazer considerações a respeito do direito em geral: diante da

seja, seu trabalho consistiria em continuar essa história no futuro por meio do que ele faz

ressalva feita pelo próprio autor, torna-se no mínimo temerário tentar adaptar sua teoria

agora. “Ele deve interpretar o que aconteceu antes porque tem a responsabilidade de

a outras realidades sociais e jurídicas sem compreender o seu projeto como algo voltado

levar adiante a incumbência que tem em mãos e não partir em alguma nova direção”

a um dado contexto.

(DWORKIN, 2001, p. 238). Não é ao romance em geral que Dworkin iguala a atividade

Uma questão que é importante abordar, contudo, é que se torna difícil reconhecer

jurídica, mas é tão somente em relação ao romance sob a forma específica do romance em

uma atitude construtiva do direito quando devemos manter nossa “boa-fé” para com o

cadeia; nada do que por este autor é dito, por conseguinte, permite a conclusão absurda

passado, como se a história não pudesse ser discutida. Dworkin permanece, certamente,

de que interpretar é criar ex nihilo.

completamente sincero aos seus propósitos: desde o início, ele coloca-se sempre como

O direito, cujo império, para Dworkin, é definido por uma atitude interpretativa

um autor situado historicamente, geograficamente e politicamente. Sua luta, anunciada

e autorreflexiva dirigida à política no mais amplo sentido, torna-se capaz, assim, de

como uma batalha contra o “passivismo” e o “ativismo” judiciais, é uma luta que parte da

conferir uma forma especial e esclarecedora à controvérsia política; as questões políticas

concepção liberal de direito e dos princípios que, para ele, estão inscritos no conjunto de

podem, aqui, ser decididas pormenorizadamente, na sua plena complexidade social, mas

práticas jurídicas e na moralidade prática dos Estados Unidos, único contexto específico

através de uma decisão que se fundamenta como emanação de uma visão coerente e

para o qual Dworkin anuncia a compreensão do direito como integridade como a melhor

imparcial de equidade e justiça, e que floresceria por meio de uma atitude contestadora

proposta teórica.

que seria por tal compreensão confirmada (DWORKIN, 2001, p. VIII; 1999, p. 492). A

De qualquer maneira, o que permanece como mensagem central com relação à

atitude do direito seria, assim, uma atitude construtiva: sua finalidade consistiria em

atuação do poder judiciário é a necessidade de contenção da liberdade dos julgadores,

colocar o princípio acima da prática para mostrar o melhor caminho para um futuro

sempre tendo-se em vista a manutenção das relações sociais existentes, o que, em alguns

melhor, mantendo a boa-fé com a relação ao passado.

aspectos, é algo desejável num Estado democrático de Direito. A imperiosidade de

Esta não é a oportunidade para problematizar, como deveria ser feito, a

transformações políticas, sociais e econômicas certamente se coloca como algo necessário

pressuposição dworkiniana da existência de uma integridade do direito, bem como o

diante de nossas experiências históricas; legitimar o poder judiciário, no entanto, como

caminho por ele indicado para o alcance da melhor decisão para o caso concreto em vista

veículo de tais transformações (algo para o qual este poder não possui legitimidade do
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ponto de vista democrático) não se compatibiliza com uma argumentação jurídica séria.
Mais do que esperar que sejam os mais fortes também os mais justos, a discussão deveria
girar em torno da limitação desta sua força desproporcional.

6. Conclusão

O cenário jurídico brasileiro contemporâneo permite aos juristas atentos uma
oportunidade de leitura funcional dos teóricos do direito do século XX.
Através da atuação desmedida de juízes como Sérgio Moro é possível observar
que o debate trazido por autores como Kelsen, Hart e Dworkin ainda é de importância
fundamental para se compreender os limites necessários aos operadores do direito. Viuse que, com Kelsen, a formalidade de uma teoria pura não implica na pureza do direito,
mas na pureza de método, isto é, a ideia de que as regras do jogo jurídico são tão maleáveis
quanto o processo democrático permite. Da mesma forma, a partir de um ponto de
referência distinto, porém, Dworkin afirma a necessidade de a comunidade jurídica atuar
como se estivesse escrevendo um romance, de forma a sempre manter a coerência
indispensável àquilo que chamamos de Direito.
Seria muito difícil falar de democracia sem falar de Direito, um instrumento
formal mínimo que garanta aos cidadãos as ferramentas necessárias para valerem seus
direitos por uma via legítima, pública, universal. A partir do momento em que o Direito,
em sua formalidade, passa a ser deslegitimado em nome de uma pretensa autoridade
intelectual dos juízes, seu princípio democrático corre sério risco: se antes a lei era
conhecida, proposta e promulgada sob critérios formais mínimos, agora a lei é a boca do
juiz.
Da mesma forma que Dirty Harry, personagem de Clint Eastwood, perseguia
implacavelmente o fora da lei para, além de cumprir a lei estabelecida pelo Estado,
satisfazer sua compreensão moral de que punir - sem quaisquer critérios - é necessário, o
juiz sem lei também está livre para aplicar sua própria concepção de justiça. Nestes
tempos, urge que os aplicadores do Direito assumam seu dever democrático, e não sua
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Resumo: O presente trabalho visa a estabelecer uma análise crítica a respeito do
requerimento do elemento subjetivo (dolus specialis) na tipificação do crime internacional
de genocídio presente na Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio,
de 1948, bem como da aplicação concreta de tal requisito. O estudo se dá através de
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Convenção, e da apreciação do caso “Bósnia e Herzegovina v. Sérvia e Montenegro”,
peticionado em março de 1993 na Corte Internacional de Justiça (CIJ), referente à
(1992-1995). Embora reconheça-se a relevância do caso “Croácia vs. Sérvia”, peticionado
em julho de 1999 na CIJ, este não é aqui abordado aprofundadamente devido a questões
de rigor metodológico. Uma visão crítica a respeito do tema permite que se compreenda
com maior clareza o processo histórico-político pelo qual a noção de genocídio passou,
propondo uma alternativa ao sistema atual, acometido por dificuldades probatórias.
Entende-se, por fim, que a sentença do caso em questão poderia ter reconhecido o crime
de genocídio contra a Bósnia Herzegovina em situações que não apenas o Massacre de
Srebrenica (1995) caso o entendimento a respeito do regime de responsabilidade
expresso na Convenção de 1948 e aplicado pela CIJ tivesse sido distinto.
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década de 40, para a elaboração de uma convenção que almejasse a impedir casos de

Justice; Srebrenica massacre.

genocídio posteriores ao recém concretizado Holocausto.

Abstract: The following study aims at establishing a critical analysis on the subjective

Como a história viria a provar, contudo, a Convenção, por uma série de razões

element’s (dolus specialis) requirement for qualifying the international crime of genocide

(algumas das quais analisadas neste artigo), fracassou em seu objetivo primordial

as stated in the Convention for the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide,

(QUAYLE, 2005). Em 1975, aconteceria o chamado Genocídio Cambojano, no contexto do

of 1948, as well as on its concrete application. Said analysis is done through

governo do Khmer Vermelho de Pol Pot. Em 1992, iniciar-se-ia a Guerra da Bósnia,

bibliographical research, taking into account the Convention’s travaux préparatoires and

culiminando com o Massacre de Srebrenica de 1995, reconhecido como genocídio pela

appraising the case “Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro”, filed in through
an application instituting proceedings on March 1993 at the International Court of Justice
(ICJ), regarding the implementation of the aforementioned Convention in the scenario of
the Bosnian War (1992-1995). Notwithstanding the well known relevance of the case
“Croatia v. Serbia”, filed in on July 1999 at the ICJ, it is not thoroughly considered
hereinafter due to a matter of methodological criteria. A critical assessment of the subject

Corte Internacional de Justiça. Ainda, em 1994, Ruanda seria o palco de um sangrento
conflito entre a etnia tutsi e a hutu, enquanto, em 2003, os conflitos na região do Darfur,
no Sudão, tomariam força com o envolvimento da milícia árabe Janjaweed (MNGIN, 2015).
Mais recentemente, em junho de 2016, o Conselho de Direitos Humanos das Nações
Unidas reconheceu o cometimento de genocídio por parte do Estado Islâmico, na Síria,
contra a etnia Yazidi2.
Depreende-se da quantidade de casos e da relevância dos mesmos que se faz

matter allows for some light to be shed in the historical-political process through which
the concept of genocide has gone, upholding an alternative to the present system, affected
by burden of proof issues. The findings of this study suggest, finally, that the judgment on
the present case could have recognized the committal of genocide against Bosnia and

necessária uma análise crítica a respeito desse crime, pouco debatido na literatura
científica luso-brasileira – principalmente na área do Direito Internacional. Em geral, os
manuais e doutrinas classicamente utilizados para o ensino do Direito Internacional no

Herzegovina aside from the Srebrenica Massacre (1995), had the Court’s evaluation and

Brasil abordam o genocídio – assim como crimes contra a humanidade e crimes de guerra

enforcing of the 1948 Convention’s mens rea been distinct.

– de forma pouca aprofundada em uma seção delimitada para o Direito Penal
Internacional. Muito embora haja uma quantidade maior de pesquisas na área da

1. Introdução

Considerado por diversos autores e juristas como o “crime dos crimes”
(SCHABAS, 2009, p. 17-19), o genocídio tem atraído os olhares da comunidade
internacional ao longo do século XX, principalmente no contexto do pós-Segunda Guerra
Mundial. Não por menos, as atrocidades históricas que levam essa denominação não
somente tomaram proporções estarrecedoras 1 como receberam volumosa atenção por
parte da opinião pública e da mídia – são comuns, por exemplo, obras jornalísticas
elaboradas a partir de relatos das vítimas. De tal maneira, surge o apelo internacional, na
Considera-se que o Holocausto, por exemplo, ceifou em torno de 5-6 milhões de vidas (GILBERT, 1988, p.
242-244), enquanto o genocídio perpetrado pelos hutus em Ruanda tirou a vida de entre 800 mil a 1.1
milhão de tutsis e hutus moderados (HUMAN RIGHTS WATCH, online, 2015). O caso presente, na Bósnia e
Herzegovina, varia de aproximadamente 8 mil (considerando apenas o Massacre de Srebrenica) a 100 mil
(em uma análise abrangente).

Antropologia, a perspectiva jurídica é fundamental, principalmente em se tratando da
responsabilização pelo crime e em esforços conjuntos para sua prevenção.
De tal maneira, este presente artigo visa a analisar, adentrando mais
especificamente nos elementos basilares do referido ilícito, como se deu a tipificação do
crime de genocídio no caso “Application of the Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide”, protocolado pela Bósnia e Herzegovina3 contra a
Sérvia e Montenegro 4 na Corte Internacional de Justiça, com enfoque na perspectiva
adotada pelos juízes a respeito do elemento subjetivo do crime (o dolus specialis). Para
que a análise seja feita com o devido rigor, faz-se mister a adoção acessória de uma
perspectiva histórica do conceito.

1

2
3
4

Disponível em http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54247#.V24krLgrK00.
Daqui em diante, “Bósnia”.
Daqui em diante, “Sérvia”.
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A metodologia optada para a apreciação do objeto de estudo é a pesquisa

Um ano depois, com o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o Tribunal

bibliográfica, fundamentada em fontes diretas5 e indiretas6, tendo como principal marco

de Nurenberg8 (mais do que o Tribunal de Tokyo) viria a utilizar o termo em algumas

teórico o canadense William Schabas, referência mundial em Direito Internacional e

acusações, sendo inclusive mencionado por um dos juízes9.

Genocídio. Ainda, adota-se um estudo do caso “Bósnia e Herzegovina v. Sérvia e

Buscando defender os interesses humanitários da comunidade internacional, por

Montenegro” para fundamentar uma análise específica da perspectiva da Corte

conseguinte, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou, em 1946, a Resolução 96 (I),

Internacional de Justiça sobre o assunto.

por meio da qual reconhecia que
O genocídio é a negação do direito à existência de grupos humanos como
um todo, assim como o homicídio é a negação do direito à vida de seres
humanos individuais; tal negação do direito à existência se choca com a
consciência da humanidade, resultando em amplas perdas para a mesma
[...] e é contrária à lei moral e ao espírito e objetivos das Nações Unidas.

Dessa forma, o artigo é dividido em subseções. Parte-se primeiramente para uma
análise da evolução histórica e jurídica do genocídio, descrevendo ainda o status desse
crime no contexto atual. A seguir, procede-se com uma visão estrutural do ilícito,
explicitando o elemento subjetivo. Adiante, dá-se a análise de caso, subdividida na
apreciação do dolus specialis, nas ponderações acerca do regime probatório adotado pela
Corte Internacional de Justiça e no voto dissidente do juiz Al-Khasawneh. Por fim, tecemse as considerações finais.

2. Evolução histórica-jurídica do genocídio

O conceito de genocídio é relativamente recente no Direito Internacional. Foi
cunhado em 1944 pelo polonês Raphael Lemkin, um renomado jurista judeu que fugira
para os Estados Unidos durante o Holocausto, promovendo um forte lobby individual para
que o termo fosse especificado e uma convenção fosse elaborada. Em sua obra “The Axis
Rule in Occupied Europe”, o autor define “genocídio7” como
[Um] plano coordenado de diferentes ações objetivando a destruição dos
fundamentos essenciais da vida de grupos nacionais, almejando a
aniquilá-los. O objetivo de tal plano seria a desintegração das instituições
políticas e sociais da cultura, linguagem, sentimentos nacionais, religião e
a existência econômica de grupos nacionais e a destruição da segurança
pessoal, da liberdade, da saúde, da dignidade e até mesmo das vidas dos
indivíduos pertencentes aos referidos grupos. O genocídio é direcionado
contra grupos nacionais como uma entidade, e as ações envolvidas são
direcionadas contra indivíduos, não em sua particularização, mas como
membros do grupo nacional. (LEMKIN, 1944)

E, ainda, que
[...] genocídio é um crime de direito internacional que o mundo civilizado
condena, e para a comissão do qual tanto o infrator primário como o
cúmplice – sejam eles indivíduos civis, oficiais públicos ou políticos, e
quer o crime seja cometido por razões religiosas, raciais, políticas ou
quaisquer outras – são puníveis.

Sendo assim, a resolução clamou para que se elaborasse uma convenção tratando
do genocídio e dando as margens e contornos legais para o mesmo. A Assembleia Geral
requereu, então, ao Conselho Econômico Social que se encarregasse da convenção, com o
apoio da Comissão de Direito Internacional10.
Faz-se necessária uma ressalva a respeito das razões que motivaram a elaboração
da convenção. Uma das grandes questões em voga na época, com a memória do
Holocausto ainda tão vívida, era como responsabilizar altos representantes de governos
pelo crime de genocídio. Dado que dificilmente (consideradas as nuances do caso Jelisic)
um crime de tamanha proporção poderia ser cometido por um indivíduo isolado, o
genocídio é muito frequentemente perpetrado com o apoio (e, muitas vezes, com a
sustentação necessária) de um aparato estatal – ou paramilitar – que o coordene. Dessa
maneira, um chefe de Estado ou governo que cometesse o crime só seria punido em casos
de troca de regime (por exemplo, um regime autoritário que passasse para uma nova
democracia, caso frequente no Leste Europeu na década de 90), visto que possui não
somente uma ampla posição de comando como, na maioria das ordens jurídicas internas

A saber, a sentença do caso tomado como objeto, tratados internacionais (principalmente a Convenção do
Genocídio, de 1948), costume e princípios gerais do Direito Internacional.
6 Inclui-se neste escopo doutrinas, os travaux préparatoires da Convenção do Genocídio, resoluções da
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, jurisprudência, outras fontes não vinculantes do
Direito Internacional e publicações acadêmicas diversas.
7 Etimologicamente formado pela junção da palavra grega “genos” - que significa raça, tribo, nação – com a
palavra latina “caedere” – cujo significado é “matar” (QUIGLEY, 2006, p. 5).

5

8 Tribunal estabelecido ao fim da 2ª Guerra Mundial (1939-1945) com o propósito de julgar os
responsáveis pelas atrocidades cometidas pela Alemanha Nazista (QUIGLEY, 2006, p. 68).
9 France et al. v. Goering et al., (1946) 22 IMT 203, pp. 45–6 (SCHABAS, 2009, p. 43).
10 Órgão que almeja a codificar o direito internacional, de grande relevância em temas como a
responsabilização internacional de Estados e Organizações Internacionais (INTERNATIONAL LAW
COMISSION, online, 2016).
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dos Estados, detém prerrogativas de imunidade enquanto governante. Por tal razão fez-

faltava à comunidade internacional um mecanismo para que a Convenção fosse posta em

se tão necessário o estabelecimento de uma convenção que atuasse para além das

prática (QUAYLE, 2005, p. 366-367): até a década de 90, as sentenças para esse tipo de

fronteiras nacionais e autorregulatórias de um Estado, tendo o Direito Internacional um

crime ainda se davam no direito interno, visto que não havia nenhum tribunal

papel fundamental na proibição e controle do referido crime (SCHABAS, 2009, p. 17-23).

internacional que julgasse indivíduos.13 O cenário mudou em 1993, quando a Bósnia e

Dessa forma, após dois anos de debates através do Sexto Comitê, finalmente

Herzegovina entra com uma ação na Corte Internacional de Justiça 14 contra a então

aprovou-se a Convenção para a Prevenção ea Repressão do Crime de Genocídio, em 1948,

Iugoslávia pedindo o respeito por parte desta à Convenção e que as alegadas agressões

tomando a forma de uma nova resolução da Assembleia Geral. O processo de discussões

cessassem. A partir disso, o Conselho de Segurança da ONU, por meio da Resolução 827,

e reuniões que levaram à versão final da convenção foi bastante tortuoso, preocupando-

cria o Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia, com competência para julgar

se com uma ampla gama de questões como a territorialidade do crime, a extensão das

indivíduos por um rol específico de crimes (notadamente, crimes de guerra, crimes contra

obrigações

responsabilizá-los

a humanidade e genocídio) no território da antiga Iugoslávia desde o ano de 1991.

internacionalmente, a descrição exata do requerimento subjetivo como para além das

Posteriormente, seria criado15 também o Tribunal Penal Internacional para Ruanda, com

fronteiras usuais do dolo, dentre tantos outros debates (LIPPMAN, 2002). De forma geral,

objetivos similares, mas no contexto do genocídio ocorrido na região em 1994.

dos

Estados,

a

possibilidade

ou

não

de

se

a Convenção adotou uma perspectiva até inovadora para a época, entretanto, cerceou
bastante o conceito adotado por Raphael

Lemkin11

(QUIGLEY, 2006) e em alguns pontos

foi propositalmente pouco clara.

Atualmente, a Convenção do Genocídio está incorporada parcialmente no
Tratado de Roma de 1998, que estabelece a criação do Tribunal Penal Internacional16, em
2002. Em seu Art. 6, o Tratado de Roma adotou a mesma definição de genocídio dada pela

Um dos grandes méritos da Convenção, contudo, e uma grande preocupação à

Convenção, permitindo assim uma aplicação penal mais prática e constante, visto que os

época, era especificar que o crime de genocídio poderia ser cometido em tempos de paz –

tribunais anteriores (para a Antiga Iugoslávia e para Ruanda) não possuíam o mesmo

ao contrário, no pensamento jurídico de até então, dos crimes contra a humanidade. Muito

caráter de generalidade e permanência, sendo considerados como ad hoc17.

embora durante os julgamentos de Nurenberg esta não fosse uma preocupação
emergente – visto que as atrocidades nazistas ocorreram em tempos de guerra,
permitindo amplas condenações por crimes contra a humanidade – a previsão fez-se

3. Elemento subjetivo (dollus specialis)

necessária, em associação ao que foi dito acima sobre as relações da punição de genocidas
no direito interno, como um desenvolvimento do Direito Internacional Humanitário,
tornando evidente aos Estados que a comunidade internacional também se interessava

O crime de genocídio, tal como previsto no Art. II da Convenção de 1948, definese como

em como estes tratavam suas minorias, e não somente aqueles do outro lado de um front
de batalha.
Pelas seguintes décadas adentro ao século XX, a Convenção seria, apesar dos
esforços normativos, colocada em segundo plano12, tendo um valor primariamente moral.
Isso não se deu porque não houve genocídio algum durante esse período, mas porque

11 Notadamente, elenca-se a menção ao genocídio cultural que envolveria a destruição de obras,
monumentos e construções culturalmente importantes para a etnia-alvo. Ainda, retirou-se da definição a
menção a grupos políticos como potenciais vítimas do crime.
12 Salvo o caso Eichmann, de 1961, julgado pela Corte Distrital de Jerusalém e referente a crimes cometidos
na época da Alemanha nazista após uma intensa perseguição do réu (SCHABAS, 2009).

Embora no período compreendido houvesse a possibilidade de se ajuizar uma ação sobre o tratado na
Corte Internacional de Justiça (SCHABAS, 2009).
14 A Corte Internacional de Justiça (CIJ) é o órgão judiciário da Organização das Nações Unidas, com a
competência única para julgar Estados. (CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, online, 2016)
15 Também pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, através da Resolução 955, em novembro de
1994.
16 O Tribunal Penal Internacional (TPI) é uma corte internacional permanente sediada na Haia, Holanda,
com a função de julgar indivíduos acusados pelo crime de genocídio, por crimes contra a humanidade, por
crimes de guerra ou pelo ainda não especificado crime de agressão (TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL,
online, 2016).
17 Do latim, para o ato, não tendo um caráter de corte permanente, sendo competente para julgar casos
espacial e temporalmente definidos. Definição conforme o Dicionário de Cambridge, disponível em:
<http://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/ad-hoc>. Acesso em 21 de junho de 2016.
13
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[...] qualquer dos seguintes atos, cometidos com a intenção de destruir, no
todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tal como:
(a) assassinato de membros do grupo;
(b) dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo;
(c) submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe
ocasionem a destruição física total ou parcial;
(d) medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo;
(e) transferência forçada de menores do grupo para outro grupo.
(ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948)
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A definição adotada pela Convenção é, como se pode constatar, bastante estreita.
Justifica-se, segundo Schabas (2009), pelo fato de o genocídio ser amplamente
considerado como o crime dos crimes, o ilícito mais reprovável que se poderia cometer.
Casos em que não se pode provar o genocídio, entretanto, não ficam impunes: geralmente
as condenações são então por crimes contra a humanidade.
Sobre isso, entretanto, é necessário que se façam algumas observações.

A partir desse artigo, é possível inferir que o crime de genocídio é dividido em um

Primeiramente, muito embora se diga que juridicamente o crime de genocídio não é mais

elemento objetivo (actus reus) e um elemento subjetivo (mens rea). O elemento objetivo

ou menos reprovável do que o crime contra a humanidade, na prática jurisprudencial do

considerado pela redação do Art. II da Convenção é o rol taxativo exposto após o caput,

Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia e do Tribunal Penal Internacional

ou seja, as ações de assassinato, dano grave à integridade física ou mental, submissão a

para Ruanda os promotores têm feito acordos com os réus prometendo uma pena

condições de existência fisicamente destrutivas, impedimento de nascimentos e

reduzida àqueles que confessassem crimes contra a humanidade, retirando assim as

transferência forçada18 de membros de um grupo. É, em suma, a conduta ilícita descrita

acusações de genocídio – cujos requerimentos de prova são muito mais elevados. Ainda,

na tipificação do artigo (AYDIN, 2014, pg. 429)

há a importância simbólica de uma condenação por genocídio, em comparação com um

Contudo, para que se possa caracterizar o genocídio, é preciso que esteja presente

crime contra a humanidade, dada toda a influência e relevância histórica do conceito. Não

também o elemento subjetivo. Este, exposto no caput do Art. II, define-se como “a intenção

somente, uma acusação de genocídio fornece um acesso estratégico à Corte Internacional

de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso”: não basta,

de Justiça por meio do Art. IX da Convenção, podendo haver responsabilização

portanto, que se configure uma intenção genérica de se atingir os objetivos logicamente

internacional estatal – o que não ocorre com acusações de crimes contra a humanidade.

decorrentes da conduta objetiva19, devendo haver o dolo especial de destruir o grupo
alvo (AYDIN, 2014, p. 430).

É, ainda, digna de nota a distinção entre a intenção (o que se quer com o crime) e
o motivo (a razão pela qual o crime se dá). A Convenção, a princípio, não faz nenhuma

O elemento subjetivo é por sua vez dividido em dois elementos constitutivos: a

referência a um motivo do crime que possa ser exigido; todavia, a jurisprudência

consciência de que o ato resultará em uma consequência ilícita (no caso, genocídio) e a

trabalhou no sentido de considerar o motivo – e também a premeditação21 - suplementar,

intenção propriamente dita, não somente de cometer o ato (dolo direto) como de querer

indicando como prova circunstancial22 a existência de uma intenção de cometer genocídio

destruir em todo ou parcialmente um grupo específico. Para a análise desse elemento,

(SCHABAS, 2009).

pode-se adotar uma abordagem focada no elemento da consciência, por meio da qual é

Também por conta do alto nível de mens rea requerido, vale ressaltar que não é

mais relevante que se prove o conhecimento pelo réu de um plano geral de ação orientado

possível haver genocídio por omissão, já que a intenção precisa estar provada para que o

para o genocídio de determinado grupo20, ou uma abordagem focada no elemento da

crime se caracterize.

intenção, usualmente aplicada devido à menção específica à “intenção” na Convenção
(KRESS, 2006).
Para a parcela mais significativa da doutrina e da jurisprudência (salvo o caso Jelisic), o genocídio é um
crime tipicamente premeditado. O fato de a premeditação não constar como elemento do crime na
Convenção ou nos travaux préparatoires da mesma não quer dizer que possa haver uma forma de genocídio
espontâneo. A prática reitera essa posição, no sentido em que o crime de genocidio, dada a sua proporção,
precisa de uma estrutura de suporte bastante articulada para que possa ser praticado (SCHABAS, 2009).
22 Distinta, e é preciso ressaltar, da prova substancial, que consegue provar um crime sem permitir
qualquer outra inferência a respeito dos fatos. A prova circunstancial, por outro lado, é aquela que parte de
induções, sendo geralmente considerada em conjunto com outras provas circunstanciais (CORTE
INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, online, 2007).

21

Especificamente, neste caso, de menores.
19 Esse tipo de elemento subjetivo é o chamado dolo direto: o simples desejo de cometer um ato legalmente
especificado
como
ilícito.
Definição
disponível
em:
<http://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/744/Crime-doloso>.
20 Teoria adotada pelos juízes do caso Tadic, e também considerada diante da análise da responsabilização
de cúmplices e subordinados. Estes não precisariam saber todos os detalhes de um plano geral para o
genocídio, mas deveriam ter consciência de que o plano existe; mesmo que não compartilhassem da mesma
intenção específica dos seus superiores, deveriam conhecê-la (KRESS, 2006).
18
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Quanto à prova da intenção, de início pensa-se que esta, em uma interpretação
estrita, só poderia ser obtida por uma confissão, dado seu alto refino conceitual. Contudo,
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que a confusão entre as duas responsabilizações é perniciosa para a devida análise do
caso considerado24

é amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência (QUIGLEY, 2006, p. 117) que,
conforme o caso Jelisic, julgado pelo Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia,

4. Caso “Aplicação da convenção para a prevenção e punição do crime de genocídio”

podem ser tomados como inferências da existência do dolo especial:
O contexto geral, a perpetração sistemática de outros atos culpáveis
contra o mesmo grupo, a escala das atrocidades cometidas, a escolha
sistemática das vítimas por conta de seu pertencimento ao grupo
específico ou a repetição de atos discriminatórios e destrutivos. (I.C.T.Y.,
2001, p. 47)

Corte Internacional de Justiça contra a então República Federal da Iugoslávia25, acusando

Por fim, a intenção em casos de genocídio perpetrados pelo Estado pode ser

declare a violação das obrigações dispostas na referida Convenção, condene a Iugoslávia

tomada por duas maneiras distintas: primeiramente, e esta é a opinião de SCHABAS, 2009,

ao pagamento de reparação e acate suas medidas provisórias exigindo o cessar das

através da apreciação da intenção de um chefe de Estado ou alto representante do

atividades militares e paramilitares da Iugoslávia em território bósnio, incluindo diversos

governo23;

sob outra perspectiva, a intenção seria inferida pela existência de uma política

crimes (como estupros e assassinatos)26. A partir de então, o processo se desenvolve por

pública com esse objetivo, geralmente contendo clamores por limpeza étnica de regiões

mais de uma década, agravado pela sucessão da antiga Iugoslávia em Sérvia e Montenegro

associados a outros fatores. Este é, na realidade, um dos principais pontos polêmicos do

e por debates acerca da competência da Corte para julgar o mérito.27

caso Bósnia v. Sérvia, como se verá na seção seguinte.
Tendo dito isso, importa ressaltar que a punição penal de indivíduos
responsabilizados por genocídio não se confunde com a responsabilização internacional
do Estado pela mesma causa. Os tribunais que julgam o indivíduo (os tribunais ad hoc
supracitados ou, ainda, o Tribunal Penal Internacional) não são os mesmos que possuem
capacidade para julgar o Estado (detém esta capacidade a Corte Internacional de Justiça),
de forma que são ações completamente distintas. O caso Bósnia v. Sérvia, por exemplo,
julga se esta será ou não responsabilizada internacionalmente (e não criminalmente) pelo
ilícito em questão, cabendo medidas provisórias, o cessar de atividades ilícitas e
reparações; já o caso Karadzic´, por outro lado, analisa se o presidente da autoproclamada

Em 20 de março de 1993, a Bósnia e Herzegovina protocolara uma aplicação na
esta de desrespeitar a Convenção do Genocídio de 1948 e, em geral, pedindo à Corte que

Considerado por alguns autores como o caso mais complexo que a Corte
Internacional de Justiça apreciara até então, o caso se dá no contexto da dissolução da
antiga Iugoslávia no início da década de 90, culminando com a Guerra da Bósnia, iniciada
em 1992. A apreciação do caso Krstic surge aqui relevante como ilustração do ocorrido:
Em março de 1992, no dia seguinte ao referendo bósnio para a
independência, sérvios em Sarajevo erigiram barricadas através das ruas
da cidade naquilo que viria a ser o primeiro passo para a divisão da capital
bósnia entre seções sérvias e não-sérvias. Rapidamente, Sarajevo se
tornou uma cidade sitiada, e seus cidadãos sofreram terrivelmente
incontáveis ataques de artilharia, de atiradores de elite das colinas
circundantes, privação de alimentos, água, eletricidade, óleo de cozinha
e outras necessidades. Os sérvios bósnios também destruíram
monumentos culturais como a Biblioteca Nacional da Bósnia e

República Srpska deve ou não ser sentenciado por algum dos crimes sobre os quais o
Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia possui competência, e, caso
positivo, qual deve ser a referida sentença. Essa distinção é de exímia importância, visto

Para SCHABAS, 2009, o Estado não teria como possuir a intenção específica de destruir um grupo. Isso
seria inferido conforme atribuição de responsabilidade aos Estados por meio de seus oficiais, de acordo
com o Projeto da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas sobre a Responsabilidade
Internacional do Estado.

23

24 Isso se dá muito pelo fato de que a responsabilização do Estado e a responsabilização do indivíduo
seguem regras diferentes e advém de fontes distintas. Da mesma forma, os princípios que regem a
responsabilização do Estado (por exemplo, que, salvo casos de direito internacional cogente, um Estado só
pode ser responsabilizado por aquilo com o qual ele consentira) não se igualam aos princípios que regem
a responsabilização do indivíduo (o que inclui o respeito aos direitos humanos básicos) (CORTE
INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, online, 2007).
25 Daqui em diante, Iugoslávia.
26 Conforme a Nota à Imprensa da Corte Internacional de Justiça, datada de 22 de março de 1993, disponível
em http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=235&code=bhy&p1=3&p2=3&p3=6&case=91&k=f4.
27 Inclusive, um segundo processo foi instaurado na mesma corte burcando uma reapreciação do primeiro
julgamento (jurisdicional), de 1996, deste caso, alegando a existência de fatos desconsiderados à época.
Disponível
em:
<http://www.icjcij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&code=ybh&case=122&k=8d&p3=0>.
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demonstra o dolo necessário, a Corte não pode concordar com uma
proposição tão ampla. O dolo especial, a intenção específica de destruir
um grupo em todo ou em parte, precisa ser claramente demonstrado por
referência a circunstâncias particulares, a não ser que um plano geral
para esse determinado fim possa ter sua existência adequadamente
demonstrada; e para que um padrão de conduta seja aceito como
evidência de sua existência, este deveria ser tal que só poderia apontar
para a existência desse dolo. (CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA,
online, 2007)

A Bósnia e Herzegovina, então recém declarada independente, era um Estado
multiétnico. Segundo dados do censo populacional bósnio de 1991, a população do país
era de em torno de 4.4 milhões de habitantes, 44% dos quais da etnia Bosniak (bósnios
muçulmanos), 33% etnicamente sérvios, 17% croatas e 6% de etnias diversas.
Parcialmente por conta disso, a situação administrativa interna da Bósnia era bastante

A Corte adotou para o caso uma perspectiva mais restrita da intenção. Em sua

peculiar: uma entidade subnacional chamada República Srpska detinha o controle de fato

análise, demonstra que ou a intenção é demonstrada “pelas circunstâncias particulares”

de quase metade do território e proclamara sua independência, havendo registros de suas

ou é demonstrada por um “plano geral para esse determinado fim”. Entretanto, seguindo

relações próximas com a Iugoslávia e seu desejo em se juntar a este país (CORTE

a opinião dissidente do juiz Al-Khasawneh, a análise feita com base em circunstâncias

INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, 2007). O presidente da Iugoslávia à época era Slobodan

particulares é um método tipicamente adotado no Tribunal Penal Internacional para a

Milosevic, e parte das acusações da Bósnia giraram em torno de sua busca pela formação

Antiga Iugoslávia, que busca analisar a responsabilidade de um indivíduo, permeado de

de uma “Grande Sérvia”, etnicamente homogênea.

circunstâncias particulares.

Ao final do processo, em 2007, a Corte decidiu por reconhecer definitivamente a

Contudo, para que se analise a responsabilidade de um Estado por genocídio,

competência sobre o caso, por declarar que Sérvia28 não cometera o crime de genocídio,

ainda conforme o voto dissidente do juiz Al-Khasawneh, não faria sentido adotar uma

nem conspirara para o cometer, o incitara ou fora conivente com o mesmo, mas que

perspectiva tão particularista. A forma principal pela qual se poderia provar a existência

violara suas obrigações em prevenir o crime de genocídio, devido ao Massacre de

de uma intenção genocida seria especialmente uma política estatal geral. A apreciação

Srebrenica 29 , bem como suas obrigações em puní-lo, ao não cooperar com o Tribunal

“caso a caso”, nas várias comunidades afetadas pela Guerra da Bósnia, seria uma tarefa

Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia com a remoção do general Ratko Mladic´;

excessivamente exaustiva e inconclusiva – não somente pela extensão territorial e

ainda, a Corte decidiu que a Sérvia seria culpada por descumprir as medidas provisórias

duração do conflito, como porque a própria Bósnia não possuía soberania sobre a maior

acatadas pelo tribunal, não fazendo assim o possível para prevenir o Massacre de

parte dos territórios onde os massacres ocorreram30, de forma que a produção de provas

Srebrenica. A Corte não decreteu nenhuma compensação a ser paga, apenas exigindo uma

também seria dificultada.

garantia de cessar e de não-repetição.

Além disso, a exigência de que a intenção genocida seja a “única inferência
possível” também parece surgir de uma origem incongruente, segundo Al-Khasawneh.

4.1. Aplicação do elemento subjetivo

Usa-se o critério de uma alta exigência probatória da intenção quando se tem, usualmente,
um indivíduo como réu, detentor de direitos humanos básicos. Caso um indivíduo seja

Em sua sentença do caso, a Corte sintetizou muito bem sua posição a respeito da
consideração do elemento subjetivo:
Voltando-se a atenção para a contenda do Aplicante [Bósnia] de que o
padrão das atrocidades cometidas em muitas comunidades, ao longo de
um período extenso, focado em bósnios muçulmanos e também croatas,
A alteração da nomenclatura entre Sérvia e Iugoslávia se dá pelo fato de este Estado ter iniciado o caso
com o nome de “República Federal da Iugoslávia” e encerrado com o nome “Sérvia e Montenegro”.
29 Este foi o único caso em toda a Guerra da Bósnia que a Corte Internacional de Justiça reconheceu como
um genocídio, de autoria primária do general Ratko Mladic, comandando através da República Srpska
(CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, online, 2007).

acusado de genocídio, é coerente que a intenção seja compreendida como a única
inferência possível, visto que anos de cárcere irreversíveis podem estar a frente – há aqui
o respeito ao in dubio pro réu. Entretanto, em se tratando de um Estado, uma entidade
jurídico-política fictícia, sabe-se que sua responsabilização internacional pode ser
facilmente revertida em caso de erro judicial. Usar um critério tão exigente para se

28

analisar a intenção não faz nada mais do que estreitar ainda mais a gama de situações em
30

Refere-se aqui majoritariamente à região compreendida pela República Srpska
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4.2. Ônus da prova e dificuldades probatórias

de serem provadas.
Também menciona o juiz dissidente Al-Khasawneh que em casos como Krstic e
Jelisic, do Tribunal Penal Internacional para a Antiga

Iugoslávia31,

a intenção pôde ser

inferida não somente das alegações dos réus e testemunhas, mas também da coadunação
dos fatos (RIDDELL, p. 414-415, 2007). A Corte fez pouco uso dessa via. Além disso, a
possibilidade de notificação judicial, um instituto pela qual a Corte, mesmo sem provas
substantivas do ocorrido, reconheceria um fato reiteradamente reportado (por vários
veículos da mídia e setores populacionais de diferentes nacionalidades, por exemplo)
como verídico (RIDDELL, 2007), foi também desconsiderado pela corte por conta da
gravidade da acusação.
Considerando-se ainda os casos do Tribunal Penal Internacional para a Antiga
Iugoslávia no presente caso, infere-se que estes dificilmente provariam o contexto geral
necessário para se responsabilizar todo um Estado para além de um indivíduo
unicamente considerado. Esta não parece a saída mais adequada para a situaçãoproblema, visto que torna a corte refém de um legalismo demasiado tecnicista. Não
somente a corte já estava restrita por uma Convenção limitada pelos interesses políticos
à época de sua proposição, ela ainda adotou critérios dos mais rigorosos sob a justificativa
da gravidade da acusação, tornando a sustentação da tese do Estado aplicante
particularmente desgastante.
Os desafios para a Bósnia são aqui, portanto, provar não somente os incontáveis
massacres acontecidos em um território sob o qual não possui controle de fato, mas
também produzir provas de uma análise especificamente casuística e pautada em um
sistema diferenciado de responsabilidade, adotando princípios do direito penal e dos
direitos humanos para lidar com uma entidade jurídica soberana e tendo a certeza de que
toda a produção probatória deve apontar unicamente para tal tese, impossibilitando-a de
produzir sequer provas circunstanciais. Deve-se levar em conta, analisando por outra
perspectiva, a gravidade da acusação, entretanto, esta choca-se prima facie com a
paridade de armas processuais.

Segundo jurisprudência da própria Corte Internacional de Justiça, no caso do
Canal de Corfu (1948), entre Reino Unido e Albânia:
O Reino Unido também argumentou que, quem quer que tenham sido os
autores da implantação de minas, esta não poderia ter sido feita sem o
conhecimento da Albânia. Entretanto, o mero fato de que minas foram
implantadas em águas albanesas não envolve responsabilidade prima
facie e nem inverte o ônus da prova. Por outro lado, o controle exclusivo
exercido por um Estado dentro de suas fronteiras pode tornar impossível
que se forneça provas diretas dos fatos que poderiam envolver sua
responsabilidade em caso de uma violação de direito internaiconal. Ao
Estado vítima deve, nesse caso, ser permitido um recurso mais liberal às
inferências de fato e a evidências circunstanciais; tais evidências
indiretas devem ser avaliadas como tendo um peso especial quando
baseadas em uma série de fatos, unidos e logicamente levando a uma
conclusão una. (CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, online, 1949)

Apesar da jurisprudência acima considerada, a Corte optou, no presente caso, por
não inverter o ônus da prova, justificando-se na abundância de recursos que a Bósnia teria
obtido com os julgamentos do Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia. A
própria jurisprudência do referido tribunal, entretanto, como já mencionado nos casos
Krstic´ e Jelisic´, vai em sentido contrário.
Torna-se ainda mais relevante a questão do ônus da prova quando, ao longo do
processo, mencionou-se um documento específico do Conselho de Segurança Nacional da
Sérvia. O documento fora apenas parcialmente referido à Corte, que não requerira sua
versão integral. Na opinião do vice-presidente da Corte Internacional de Justiça, o já
referido juiz Al-Khasawneh, a inversão do ônus da prova seria aqui fundamental, visto que
o documento poderia elucidar questões sobre a atribuição de responsabilidade e, na visão
do mesmo, dificilmente não teriam sido integralmente reproduzidos pela Sérvia caso
pudesse auxiliar o próprio caso.
Gattini e Cortese (2015, p. 901) analisam ainda que, posteriormente ao caso
Bósnia, o caso “Diallo”, de 2010, bem como o “Pulp Mills on the River Uruguay”, também
de 2010, relativizou a questão do ônus da prova às situações jurídicas e factuais
particulares de cada caso apresentado. Contudo, em sua decisão no caso Croácia v. Sérvia
em 2015, a Corte retornou ao seu entendimento do caso Bósnia v. Sérvia, mais estrito e
conservador (GATTINI; CORTESE, 2015, p. 902).
Ainda é importante que se leve em conta um último detalhe: a corte, a princípio,

31

Muitos dos casos dessa corte, aliás, são levados em consideração nos julgamentos do caso presente.

é livre para adotar o padrão e o ônus da prova que achar pertinente, não estando

419

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

420

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

vinculada a nenhum limiar específico pelo Estatuto da Corte. Sendo assim, uma alternativa

decisões procedimentais da corte, a parte aplicante, a Bósnia, sofreu uma considerável

factível para dar paridade de armas às partes litigantes em um caso de genocídio seguindo

desvantagem em comparação ao respondente: sob a justificativa da gravidade da

os moldes do caso Bósnia v. Sérvia seria a adoção de um critério diferenciado para a

acusação, a Corte tornou a tipificação do genocídio a um Estado (ponto de divergência já

produção de provas, visto que as perspectivas envolvendo revisões da Convenção de 48

superado pelo estado atual do Direito Internacional) demasiadamente dispendiosa. Não

não são visíveis em um futuro próximo. Muito embora o requerimento do dolo especial

somente a Bósnia precisara provar o elemento objetivo, que acontecia em um território

dificulte a sustentação de uma alegação de genocídio, Schabas (2009) defende que o

além de sua soberania, como o elemento subjetivo fora exigido como sendo “a única

requerimento se mantenha, visto o caráter extraordinário desse crime – o que sugere à

inferência possível”, sem haver a possibilidade de se acessar documentos de pertinência

Corte uma apreciação inovadora do elemento probatório, nos moldes do voto dissidente

alta ao caso, sob controle da Sérvia, nem havendo a redução do parâmetro de prova

do vice-presidente Al-Khasawneh, como alternativa.

requerido (aceitando, por exemplo, provas circunstanciais) diante de uma situação
emergente.
Nota-se ainda como a apreciação do caso pela Corte seguiu um padrão mais

5. Considerações finais

próximo do direito criminal do que do direito internacional público, adotando pareceres
O presente trabalho buscou apresentar uma ideia geral do conceito do genocídio

acerca da responsabilidade de indivíduos de forma quase literal para a de Estados. Nesse

e sua delimitação jurídica aplicada ao caso Bósnia e Herzegovina v. Sérvia e Montenegro,

mesmo sentido, a Corte aprecia as atrocidades cometidas em território bósnio como uma

especificamente no que tange o elemento subjetivo e as dificuldades probatórias.

soma de massacres individualizados, sem considerar o contexto geral dos acontecimentos

Inicialmente, foi feita uma análise histórica do surgimento do conceito, o

sob justificativas “emprestadas” do Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia.

interesse da comunidade internacional em sua elaboração e o seu posterior

Apesar das considerações, a Corte Internacional de Justiça reconheceu o

desenvolvimento até sua cristalização em torno da Convenção do Genocídio de 1948.

genocídio como tendo acontecido em um caso: o Massacre de Srebrenica, coordenado

Então, partiu-se para uma percepção dos elementos que constituem o genocídio, mais

principalmente pelo general Ratko Mladic. De qualquer maneira, a responsabilização da

especificamente o seu elemento subjetivo – momento este propício para expor a distinção

Sérvia não ocorreu por conte do regime de responsabilidade Estatal adotado, seguindo os

entre intenção e motivo, entre a abordagem da consciência e a abordagem da intenção,

moldes dos “Draft Articles on the International Responsibility of States”, apesar de a própria

bem como a inferência por meio da qual se observa a presença ou ausência da desta.

jurisprudência do tribunal ter relativizado a questão. Ademais, essa consideração significa

Prosseguindo, analisa-se finalmente o caso em questão, aplicando uma perspectiva da

que, mesmo havendo uma requisição de dolo simples para o genocídio e o parâmetro de

responsabilidade estatal internacional pelo genocídio, ao invés da responsabilidade

prova sendo o mais baixo, a sustentação do caso pela perspectiva Bósnia precisaria ainda

criminal, e toma-se nota sobre a aplicação conservadora do regime de provas e do

superar o obstáculo da responsabilização Sérvia.

requerimento de dolo especial dado pela Corte; ainda, faz-se mister expor o voto

Apesar das ressalvas acima expostas, entende-se que uma perspectiva mais

dissidente do juiz Al-Khasawneh, que elucidou a necessidade de se reduzir os parâmetros

liberal sobre o padrão de provas – que, como mencionado no tópico pertinente, é de

ou inverter o onus probandi para permitir um caso procedimentalmente equilibrado.

inteira decisão da Corte – surtiria um efeito positivo para o aplicante que busca

A análise do caso demonstrou que a aplicação dos ditames da Convenção do

responsabilizar outro Estado pelo crime de genocídio 32 – ou, ainda, por violações da

Genocídio feita pela Corte Internacional de Justiça seguiu uma linha pouco inovadora; pelo

referida Convenção. Devido ao engessamento jurídico dado pela mesma, contudo, não é

contrário, a Corte restringiu acentuadamente os contornos jurídicos do genocídio através
de sua prática – desconsiderando até mesmo a própria jurisprudência e a de tribunais
auxiliares como o Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia. Conforme as

No caso presente, um regime probatório que aceitasse provas circunstanciais já seria um enorme avanço
para a Bósnia, por exemplo, talvez proporcionando a possibilidade de se provar o genocídio para além do
Massacre de Srebrenica.
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possível a visualização de um elemento subjetivo que contemple o dolo direto ou até
mesmo o eventual, visto que a definição é clara e os travaux préparatoires demonstram
que o dolus specialis foi de fato a intenção das partes signatárias. Ademais, a posição da
Corte – receosa e quimérica - reflete um positivismo jurídico tecnicista pouco comum no
Direito Internacional, mas que poderia ser útil para alargar as fronteiras deste sem perder
o seu controle para novos desenvolvimentos conceituais propostos.

I.C.T.Y. (INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA).
Prosecutor v. Radislav Krstic´ (Judgment in the Appeals Chamber) IT-98-33-A, 19
de abril de 2004. Disponível em: <http://www.icty.org/x/cases/krstic/acjug/en/krsaj040419e.pdf>. Acesso em 19 de junho de 2016.
__________________________________________________________________________________. Prosecutor v.
Goran Jelisic (Judgment in the Appeals Chamber) IT-95-10-A, 5 de julho de 2001.
Disponível em: <http://www.icty.org/x/cases/jelisic/acjug/en/jel-aj010705.pdf>.
Acesso em 18 de junho de 2016.
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Keywords: Tort Law; compensatio lucri cum damno; full reparation principle; enrichment
prohibition.

NA RESPONSABILIDADE CIVIL

Abstract: With the aim of investigate what is the legal treatment awarded by the tort law

FUNDAMENTS OF THE INSTITUTE OF COMPENSATIO LUCRI CUM

to the situation in which the victim of a certain event suffers a harm, but also receives an
advantage, saves an expense or avoids a probable loss in reason of this same harmful

DAMNO IN CIVIL RESPONSABILITY

situation, the compensatio lucri cum damno is analyzed in its classical definition, meaning
that which is traditionally presented by the doctrine of countries with roman-germanic

Thatiane C. Pires*

juridical tradition for being an institute of common origin in roman law and primarily

Palavras-chave: Responsabilidade Civil; compensatio lucri cum damno; princípio da

development at ius commune. It presents the concept of compensatio lucri cum damno, its

reparação integral; proibição do enriquecimento.

place in Tort Law, its nature, its foundations and its origin, to define the requirements to

Resumo: No intuito de investigar qual o tratamento jurídico conferido pela

its configuration and some aspects of its use by the doctrine and jurisprudence. The

responsabilidade civil à situação em que a vítima de um evento sofre um dano ressarcível,

relevance of this issue is the lack of scientific research on compensatio lucri cum damno in

mas também aufere uma vantagem, economiza uma despesa ou evita uma perda provável

Brazil, leading to the deficiency of systematization of the institute in doctrine and

em razão desse mesmo evento danoso, analisa-se o instituto da compensatio lucri cum

jurisprudence. That ends up causing absurd situations in the field of civil liability, allowing

damno na sua acepção clássica, isto é, aquela que tradicionalmente é apresentada pela

the victim of the harmful event to cumulate damages and benefits, in violation of the

doutrina dos países de tradição jurídica romano-germânica, por se tratar de instituto de

principles of full compensation and the prohibition of enrichment.

origem comum no direito romano e desenvolvimento primário no ius commune.
Apresenta-se o conceito da compensatio lucri cum damno, o seu lugar na responsabilidade

1. Introdução

civil, a sua natureza, os seus fundamentos e a sua origem, para delimitar os requisitos à
sua configuração e alguns aspectos da sua aplicação pela doutrina e jurisprudência. A

O instituto jurídico a que se refere a expressão latina compensatio lucri cum

relevância do tema está na carência de pesquisa científica sobre a compensatio lucri cum

damno diz respeito à situação em que o ato ilícito causa, ao mesmo tempo, um dano e

damno no Brasil, levando à falta de sistematização do instituto na doutrina e na

alguma vantagem à vítima. Apesar de não haver expressa menção ao instituto na lei, a sua

jurisprudência. Isso que acaba por gerar situações absurdas em matéria de

aplicação decorre do princípio da reparação integral, segundo o qual a indenização busca

Responsabilidade Civil, permitindo à vítima do evento danoso cumular indenizações e

colocar o lesado em uma situação equivalente à que se encontrava antes de ocorrer o fato

benefícios, em desacordo com os princípios da reparação integral e da proibição do

danoso.

enriquecimento.1

De forma a concretizar a função indenitária da Responsabilidade Civil, a regra da

compensatio lucri cum damno propõe uma diminuição proporcional do montante da
Acadêmica do Curso de Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Pesquisadora
junto ao Grupo de Pesquisa Direito Civil na Contemporaneidade, cadastrado no CNPQ e vinculado à Rede
de Pesquisa de Direito Civil Contemporâneo, sob orientação do Prof. Dr. Rafael Peteffi da Silva. E-mail:
thaticp@gmail.com. Plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br/8381289415748365.
1 O presente artigo, apresentado na forma de comunicação oral na Mostra de Pesquisa do XI Congresso de
Direito UFSC, promovido pelo Centro Acadêmico XI de Fevereiro, é resultado parcial da pesquisa que
culminou no seguinte trabalho: PIRES, Thatiane Cristina. Vorteilsausgleichung: a compensatio lucri cum
damno na responsabilidade civil alemã. Monografia (graduação) – Universidade Federal de Santa Catarina,
Centro de Ciências Jurídicas/CCJ, Curso de Graduação em Direito, Florianópolis, 2016.

indenização, na medida das vantagens percebidas pelo lesado. A aplicação do instituto, ao

*

proporcionar a redução da quantia a ser indenizada, evita o enriquecimento sem causa da
vítima, impedindo que esta atinja um estado patrimonial superior àquele em que se
encontrava antes do evento danoso.
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originário surge um dever jurídico sucessivo: o dever de indenizar, cujo principal
fundamento é a existência de um dano.
Consoante lição contida em máximas latinas, se res perit domino, então casum

indenização, o que poderia, por sua vez, resultar em situações consideradas

sentit dominus (se a coisa perece para o dono, o dono suporta o risco). O proprietário só

extremamente injustas a depender do caso concreto.
No intuito de analisar que tipo de vantagens, então, devem ser compensadas com

não arcará com o prejuízo quando existir razão jurídica que possibilite a

o dano e reduzir o montante da indenização, o presente trabalho vem situar o lugar da

responsabilização de outra pessoa. Assim, toda a problemática da responsabilidade civil

compensatio lucri cum damno na teoria geral da responsabilidade civil, para então tratar

consiste na indagação dos casos em que as pessoas lesadas podem exigir de outrem a

dos seus fundamentos teóricos, da sua origem e dos requisitos clássicos para a sua

reparação dos danos que sofrerem. (NORONHA, 2003, p. 434)

configuração, assim considerados por estarem presentes na doutrina de diferentes países,
mas cuja tradição jurídica guarda uma raiz comum.

os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil: o ato ilícito ou antijurídico 3

Sabe-se que o principal requisito para a configuração do instituto em sua acepção
clássica, apontado pela doutrina dos países de tradição jurídica

Para responder a essa indagação, em apertada síntese, podem-se resumir em três

romano-germânica2,

éa

imputável a alguém, o dano e a existência do nexo de causalidade entre o ato e o seu
resultado danoso..4

necessidade de o dano e a vantagem decorrerem do mesmo ato ilícito. Resta saber como

A partir do ato ilícito causador de um dano injusto a outrem, nasce a obrigação de

se dá a análise dessa identidade de causa pela doutrina e pela jurisprudência em

indenizar5, cuja principal finalidade é tornar indemne o lesado, isto é, colocar a vítima na

determinado caso.

situação em que estaria sem a ocorrência do fato danoso. (CAVALIERI FILHO, 2014, p. 16)
O principal objetivo da responsabilidade civil é compensar a vítima pela sua

2. O lugar da compensatio lucri cum damno na responsabilidade civil

perda, desde que presentes os pressupostos para tanto. A reparação deve restaurar, ou
prover meios para este propósito, tanto quanto for possível, a situação em que se

A responsabilidade civil diz respeito a uma área dita patológica do Direito

encontraria a vítima se o dano não tivesse ocorrido. (LOOSCHELDERS, 2011, pp. 299-300)

Obrigacional, uma vez que advém de um dano, prejuízo. A relação jurídica em questão
concretiza-se em qualquer caso, em que, por ato de outrem, ocorre prejuízo que, por sua
anormalidade, rompa a estabilidade do equilíbrio entre os homens, gerando o dever de
reparação do dano. (DIAS, 2012, p. 809.)
Ao tratar do histórico e da razão de ser do instituto da responsabilidade civil, a
doutrina (CAVALIERI FILHO, 2014; DIAS, 2012; NORONHA, 2003) remete-se ao princípio
romano traduzido na expressão latina neminem laedere, ou seja, o dever de não lesar o
outro, um dever geral de não prejudicar ninguém. Da quebra desse dever jurídico

2 Por tradição jurídica romano-germânica compreende-se, basicamente, "a família que agrupa os países nos
quais a ciência do direito se formou sobre a base do direito romano. (...) A partir do século XIX, um papel
importante foi atribuído, na família romano-germânica, à lei; os diversos países pertencentes a esta família
dotaram-se de 'códigos'. (...) tem o seu berço na Europa. Formou-se graças aos esforços das universidades
européias, que elaboraram e desenvolveram a partir do século XII, com base em compilações do imperador
Justiniano, uma ciência jurídica comum a todos, apropriada às condições do mundo moderno. A
denominação romano-germânica foi escolhida para homenagear estes esforços comuns, desenvolvidos ao
mesmo tempo nas universidades dos países latinos e dos países germânicos". (DAVID, 2002. pp. 23-24).

A escolha do termo antijurídico pode ser assim justificada: "Todas as definições dadas ao ato ilícito,
sobretudo entre os clássicos, seguem essa mesma linha - íntima ligação entre o seu conceito e o de culpa.
Tal critério, entretanto, cria enorme dificuldade em sede de responsabilidade objetiva, na qual não se cogita
de culpa. (...) Entendemos que a solução adequada para a questão pode ser encontrada no duplo aspecto da
ilicitude. No seu aspecto objetivo, leva-se em conta para a configuração da ilicitude apenas a conduta ou
fato em si mesmo, sua materialidade ou exterioridade, e verifica-se a desconformidade dela com a que o
Direito queria. A conduta contrária à norma jurídica, por si só, merece a qualificação de ilícita ainda que
não tenha origem numa vontade consciente e livre. Por esse enfoque objetivo o ato ilícito indica a
antijuridicidade da conduta, a desconformidade entre esta e a ordem jurídica, ou seja, a objetiva violação
de um dever júridico." (CAVALIERI FILHO, op. cit., pp. 21-22).
4 Para Cavalieri Filho, o ato ilícito em sentido estrito, por si só, é o conjunto de pressupostos da
responsabilidade, ou melhor, da obrigação de indenizar. Na responsabilidade subjetiva, isso engloba a
conduta ilícita, a culpa o dano e o nexo causal, conforme o art. 186 do Código Civil: a culpa está ali inserida
como um dos pressupostos da responsabilidade subjetiva. Na responsabilidade objetiva, a culpa não
integra os pressupostos necessários para sua configuração. Em sentido amplo, o ato ilícito indica apenas a
ilicitude do ato, a conduta humana antijurídica, contrária ao Direito, sem qualquer referência ao elemento
subjetivo ou psicológico. (CAVALIERI FILHO, 2014, p. 23).
5 A respeito da obrigação de indenizar, Cavalieri Filho ressalta a distinção entre obrigação e
responsabilidade: "Obrigação é sempre um dever jurídico originário; responsabilidade é um dever jurídico
sucessivo, consequente à violação do primeiro. (...) Sem a violação de um dever jurídico preexistente,
portanto, não há que se falar em responsabilidade, pois esta é um dever sucessivo decorrente daquele."
(CAVALIERI FILHO, 2014, p. 14-15).
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Assim, não é função da responsabilidade civil verificar se o ato que causou dano

Assim, a indenização, ao passo que deve guardar equivalência com a totalidade

ao particular ameaça, ou não, a ordem social. Tampouco importa que a pessoa compelida

do dano causado, não pode ultrapassá-lo para que não resulte na causa de um

à reparação de um prejuízo seja, ou não, moralmente responsável. Com base nos

enriquecimento injustificado por parte da vítima, sendo o parâmetro dessa avaliação o

ensinamentos de Mazeaud, mesmo aquele a quem sua consciência nada reprova pode ser

prejuízo efetivamente sofrido. (SANSEVERINO, 2010, p. 57)
Nesse ponto, surge a situação em que a vítima aufere um ganho patrimonial em

declarado civilmente responsável. (DIAS, 2012, pp. 7-11). Nesse sentido:
Para efeito da punição ou da reparação, isto é, para aplicar uma ou outra
forma de restauração da ordem social, é que se distingue: a sociedade
toma à sua conta aquilo que a atinge diretamente deixando ao particular
a ação para restabelecer-se, à custa do ofensor, no statu quo anterior à
ofensa. Deixa, não porque não se impressione com ele, mas porque o
Estado ainda mantém um regime político que explica a sua nãointervenção. Restabelecida a vítima na situação anterior, está desfeito o
desequilíbrio experimentado. (DIAS, 2012, p. 9)

conexão com o evento danoso. Isto é, por causa de um ato ilícito, sofre a vítima um dano

Desloca-se, assim, o fundamento da responsabilidade civil, que já não é o ato

venda das ferragens que sobraram do seu automóvel, atingido em um acidente

ilícito de quem causa o prejuízo, senão o dano de quem injustamente o suporta. Sem dano,

automobilístico imputável a outrem; os gastos diários com alimentação que a vítima

não há obrigação de indenizar, já que a indenização só pode ser entendida em termos de

economizou enquanto estava internada no hospital às custas do autor da lesão corporal.

ressarcível, mas também aufere um lucro, recebe um benefício ou economiza um gasto
provável. A exemplo, seria uma vantagem considerável o lucro que a vítima recebeu com
a venda do carvão vegetal, produto de um incêndio causado ilicitamente na plantação de
árvores para extração da madeira de sua propriedade; o lucro obtido pela vítima com a

reparação, e nunca como sanção, sendo a função precípua da responsabilidade civil a

Ora, se na responsabilidade civil, o objetivo da reparação é restaurar, ao máximo

distribuição das consequências econômicas derivadas de um evento danoso. (COSTA,

possível, a situação em que a vítima se encontraria se o evento danoso não houvesse

2016, p.3)

ocorrido, então uma indenização deve levar em conta as vantagens que a vítima perceber

Porque consiste fundamentalmente na obrigação de reparar o dano causado, a

em razão desse mesmo evento.

responsabilidade civil em princípio não tem como medida a gravidade da conduta do

O instituto da compensatio lucri cum damno vem para servir de apoio a esse

agente causador do dano, nem outros fatores subjetivos, mas unicamente a extensão do

objetivo geral da responsabilidade civil, porquanto propõe o cômputo das vantagens

dano causado: tal qual estabelece o art. 944 do Código Civil brasileiro, “a indenização

auferidas pela vítima em conexão adequada com o evento danoso. Isso porque, se o lesado

mede-se pela extensão do dano”, sendo este um consectário do ideal aristotélico de justiça

pudesse manter tais vantagens, o objetivo da reparação integral estaria, via de regra, em

comutativa (ou compensatória). (NORONHA, 2003, p. 438; SANSEVERINO, 2010, p. 59)

risco e um enriquecimento imerecido do lesado seria a consequência. Por outro lado, se

Com esse artigo, o Código Civil filia-se à doutrina francesa (tout le dommage, mais

toda e qualquer vantagem tivesse que ser deduzida, sem exceção, o contrário poderia

rien que le dommage – “todo o dano, mas não mais que o dano”) e afirma o princípio da

ocorrer e uma reparação a menor poderia vir a ser o resultado, razão pela qual a doutrina

reparação integral (restitutio in integrum), segundo o qual, a função da responsabilidade

e a jurisprudência buscam estabelecer critérios e requisitos à aplicação de uma dedução

civil é indenizar pelo prejuízo. (CAVALIERI FILHO, 2014, p. 27)

dos ganhos. (MAGNUS, 2015, p. 4)

Tal princípio também está expresso no § 249 I do Código Civil alemão (BGB), que

O lugar da compensatio lucri cum damno na responsabilidade civil refere-se,

dispõe: "Aquele que estiver obrigado à indenização deve restaurar o estado que teria

portanto, ao ajuste do resultado do evento danoso, entre vantagens e perdas, de forma a

existido se a circunstância que o obriga a pagar indenização não houvesse ocorrido"6.

medir a real extensão do dano ou a quantificação da indenização7 e assim, mediante a
reparação integral, atingir uma solução justa e equitativa.

ALEMANHA. Bürgerliches Gesetzbuch. § 249. Tradução livre de: "Wer zum Schadensersatz verpflichtet
ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht
eingetreten wäre".

6

Alguns doutrinadores situam a compensatio lucri cum damno na teoria do dano propriamente dita, ou
como elemento do dano ressarcível, outros, ainda, como uma fase da quantificação da indenização, como
se tratará adiante.
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extensão, em razão da aplicação da teoria da diferença como método para a quantificação
de um dano patrimonial, este entendido como o resultado naturalístico observado no

A compensatio lucri cum damno lida com um problema específico, qual seja, a

patrimônio da vítima.10 Contudo, gradativamente, a doutrina e a jurisprudência alemãs

possibilidade de, na prática, promover-se uma redução no valor da indenização, mediante

desenvolveram critérios outros, de equidade e de razoabilidade, para além de uma análise

a dedução de vantagens que a vítima tenha adquirido devido ao evento danoso. Por isso

puramente aritmética dos resultados provocados pelo evento danoso, distinguindo-se,

mesmo, a distinção entre a compensatio lucri cum damno e a quantificação da indenização

assim, mais e mais, o instituto da compensatio lucri cum damno - denominada

é nebulosa na doutrina.8

Vorteilsausgleichung pelos autores alemães contemporâneos - do simples cálculo dos

A prima facie, parece suficiente a existência de uma modificação positiva da
situação da vítima, em conexão com um dano, para levantar a questão se esse momentum
positivo deve reduzir o montante da indenização. Seria compensatio lucri cum damno ou
o simples cálculo da indenização, no caso em que um acidente, imputável a alguém, destrói
os pneus velhos do carro da vítima, e a reparação in natura lhe proporciona pneus novos,
em função do que essa vítima deve aceitar uma certa compensação, já que os pneus novos
vão apresentar, provavelmente, uma duração maior do que os velhos? (MAGNUS, 2015, p.
3) Aqui, o dano original causou, pelo menos, a necessidade de renovar os pneus, mas foi a
reparação in natura que deixou a vítima em melhor estado do que o anterior ao dano.9

danos, como se infere do excerto:
Uma vez que a pretensão indenizatória é dirigida, conforme a teoria da
diferença, ao balanço patrimonial existente num dado momento, poderse-ia qualificar a consideração das vantagens decorrentes como uma
questão do cálculo dos danos, para o que os princípios, de outro modo
alegados, também teriam sido decisivos. Há, hoje, consenso generalizado
de que a problemática da Vorteilsausgleichung [compensatio lucri cum
damno] não deve ir por esse caminho, e sim ser realizada somente por
meio de decisões de mérito valorativas. Essa circunstância exige uma
delimitação da Vorteilsausgleichung em sentido estrito e do cálculo de
danos. (LANGE; SCHIEMANN, 2003, p. 486).11

Por outro lado, Ferrari (2014, p. 1) elucida que, na Itália, o princípio da

compensatio lucri cum damno tem sido operado, já por um longo tempo, mesmo sem

A inconsistência da doutrina nesse ponto pode estar relacionada ao fato de a

referência expressa na lei, na fase da liquidação do dano ressarcível, conforme o limite de

vantagem ser, por vezes, uma circunstância autônoma que está relacionada ao dano, mas

aplicabilidade sugerido pela doutrina e pela jurisprudência. 12 Sob tal concepção, o

não ao próprio evento danoso. Ademais, não obstante uma delimitação mais precisa entre

princípio é considerado um instrumento da medida da indenização, e não um elemento

a compensatio lucri cum damno e o cálculo da indenização seja de interesse teórico, as

autônomo a figurar entre os critérios de determinação da responsabilidade. Por isso

consequências práticas são mínimas, uma vez que o resultado positivo será deduzido, seja
por meio da aplicação da compensatio lucri cum damno, seja integrando a quantificação
da reparação. (MAGNUS, 2015, p. 3)
Por muito tempo os autores alemães observaram a incidência da compensatio

lucri cum damno em conexão com o conceito de dano e com o dimensionamento da sua
8 "Uma distinção não pode ser encontrada baseada puramente em considerações lógicas, já que se pode
abordar todos os fatores de cálculo positivos como uma vantagem patrimonial. Costuma-se, contudo,
diferenciar uma abordagem mais naturalística." (LANGE; SCHIEMANN, 2003, p. 487). Tradução livre de:
"Eine Zäsur kann nicht mit rein logischen Erwägungen gefunden werden, da man jeden positiven
Berechnungsfaktor als Vermögensvorteil ansprechen kann. Eine mehr natürliche Betrachtungsweise pflegt
jedoch zu differenzieren".
9 Nesse caso, comumente chamado na doutrina de indenização do "velho pelo novo" ("neu für alt", na
doutrina alemã), é pertinente a crítica de Lange e Schiemann (2003, p. 487), para quem essa categoria não
constitui um caso real de compensatio lucri cum damno (Vorteilsausgleichung), embora grande parte da
jurisprudência e da doutrina assim o classifiquem. Os autores argumentam que não é o dano em si, mas a
forma de compensá-lo que causa a vantagem. No exemplo dado, se o evento danoso destruir os pneus já
usados do carro, teria a vítima de aceitar pneus novos com alguma dedução de valor, já que eles
provavelmente vão apresentar maior durabilidade do que os antigos pneus.

10 A esse respeito, explica Díez-Picazo (1999, p. 319) que a dedução das vantagens é a consequência lógica
do raciocínio aplicado pelos autores que sustentam a teoria da diferença: "Los sostenedores de la teoría de
la diferencia en materia de conceptuación del daño, no tiene más remedio que admitir la computación de
beneficios. Siguiendo de nuevo a Von Tuhr, si la indemnización tiene como objeto reparar el patrimonio del
perjudicado, es lógico que, al comparar el estado que dicho patrimonio tenía antes y después de producirse el
daño, hayan de tenerse en cuenta también los efectos ventajosos producidos por el mismo hecho contra el cual
se reclama".
11 Tradução livre de: "Da der Schadensersatzanspruch nach der Differenzhypothese auf den im maßgeblichen
Zeitpunkt vorhandenen Vermögenssaldo gerichtet ist, könnte man die Berücksichtigung entstandener Vorteile
als Frage der Schadensberechnung qualifizieren, für die die auch im übringen geltenden Grundsätze den
Ausschlag zu geben hätten. Es besteht heute weitestgehend Einigkeit, daß die Problematik der
Vorteilsausgleichung nicht auf diesem Wege, sondern nur mittels wertender Entscheidungen zu bewältigen
ist. Dieser Umstand erfordert eine Abgrenzung von Vorteilsausgleichung im eigentlichen Sinne und
Schadensberechnung".
12 Tradução livre de: "Il principio della compensatio ha per lungo tempo operato, pur privo di un diretto
riferimento normativo, nella fase di liquidazione del danno risarcibile in presenza di limiti di applicabilità
suggeriti dalla dottrina e dalla giurisprudenza che si erano succedute nel tempo".
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Ferrari (2008), por sua vez, traz conceitos extraídos da doutrina italiana, para

mesmo, seriam aplicáveis às consequências vantajosas os mesmos critérios aplicados às

quem, por compensatio lucri cum damno depreende-se "aquela redução que o dano

consequências danosas.13 (FERRARI, 2008, p. 78).
Outra taxonomia possível é apresentada por Aldax (2012, p. 24), para quem, em

derivado de um determinado fato humano, e consequentemente o seu ressarcimento,

a compensatio lucri cum damno é a

sofre por causa da vantagem produto daquele mesmo fato à vítima" (DE CUPIS apud

regra, pela qual devem ser deduzidas, no momento de realizar a avaliação do dano

FERRARI, 2008, p. 18). Em outras palavras, consiste na "redução que pode sofrer o objeto

patrimonial, as consequências benéficas das prejudiciais, para assim obter-se a

do ressarcimento - em virtude de uma compensação que se opera entre perdas e

determinação exata do montante do dano, em cumprimento ao princípio da reparação

benefícios - quando de um comportamento ilícito derivam não somente consequências

integral.15

danosas, mas também vantagens" (PULEO, 1961 apud FERRARI, 2008, p. 18).18

leitura oposta a do também argentino Camilo

Tale14,

Desse modo, o autor situa a dedução de benefícios junto à valoração do dano, e

não à sua própria existência,16 diferentemente dos que compreendem o instituto dentro
dos requisitos do dano ressarcível.

Para Díez-Picazo (1999, p. 319), faz-se necessária a utilização do instituto
"quando o mesmo fato que produz o dano, determina em favor da mesma pessoa

Apesar do embate de interesse teórico quanto à sua natureza e taxonomia, na

prejudicada um benefício ou um lucro"19. A admissibilidade, e mesmo a necessidade da

prática, os países de tradição jurídica romano-germânica estabeleceram uma acepção

dedução de benefícios, tem sido sustentada a partir da ideia do caráter ressarcitório da

geral da compensatio lucri cum damno bastante similar - a que se chamou de acepção

indenização e da proibição do enriquecimento sem causa que, de outro modo, resultaria

clássica neste trabalho -, especialmente quanto ao seu conceito, ao seu fundamento

caso o prejudicado recebesse uma indenização equivalente à totalidade do dano,

jurídico e aos requisitos para a sua aplicação.

somando-se os lucros obtidos.

Nas palavras de Pontes de Miranda (1959, pp. 52-54), do princípio de que a

De fato, muitos autores identificam o fundamento da compensatio lucri cum

indenização dos danos não há de conduzir o ofensor a uma situação mais favorável do que

damno em razões de equidade, além do fato de o ressarcimento do dano não poder

a anterior ao dano, decorre "o princípio da compensação das vantagens ou lucros", que

resultar no enriquecimento da vítima. (FERRARI, 2008, p. 17). Não o fazem, porém, com

"impõe o cômputo das vantagens ou lucros que o ofendido haja obtido, devido ao fato

base em um fundamento legal específico, destinado à situação em que a vítima aufere um

gerador da responsabilidade, ou em relação causal adequada com esse".17

benefício por causa do evento danoso.
Ou seja, ainda que não haja menção expressa à compensatio lucri cum damno na

Tradução livre de: "A consolidare tale ipotesi è la circostanza condivisa dai più che la compensatio lucri
cum damno è strumento di misura del risarcimento e non è una figura autonoma di criterio di determinazione
della responsabilità; pertanto, cercare criteri particolari e/o diversi in ordine alla computazione delle
conseguenze vantaggiose rispetto alle conseguenze dannose non avrebbe alcun senso né alcuna
giustificazione giuridica o sistematica".
14 Para Tale (2006, p. 294 apud ALDAX, 2012, p. 24): "El tema que estudiamos en el presente artículo se ubica,
dentro de la sistemática de la responsabilidad civil, en la teoría del daño, y más precisamente, en el capítulo
acerca de los requisitos del daño resarcible".
15 "Definiremos a la compensatio lucri cum damno, como la regla que indica que al momento de realizar la
valuación del daño patrimonial, debe descontarse de las consecuencias perjudiciales, las consecuencias
beneficiosas, y así obtener una determinación exacta del monto del daño, en cumplimiento del principio de la
reparación integral." (ALDAX, 2012. p. 24).
16 "Como se puede apreciar en nuestra definición, colocamos a la compensación de beneficios, dentro de la
misma valuación del daño, a diferencia de Fischer y Tale, quienes ubican a la cuestión en la teoría del daño,
específicamente dentro de los requisitos del daño resarcible". (ALDAX, 2012, p. 24).
17 O autor traz exemplos para ilustrar: "Se o ofendido reclama, por exemplo, despesas que fêz no hospital,
ou com o tratamento do cão internado na clínica veterinária, tem de deduzir do importe o que deixou de
despender com o seu sustento em casa, ou no hotel em que reside, ou com o sustento do cão. Se o automóvel
foi destroçado, tem de ser diminuído ao que êle valia o que valem as peças e restos que com o ofendido
ficaram e que podem ser vendidos. Se o com que se indeniza é automóvel nôvo, do mesmo valor tem o
ofendido de devolver o que lhe ficou do automóvel destruído, ou o que obteve com a venda disso".
13

legislação, a sua aplicação, seja enquanto princípio, instituto autônomo ou critério do
dano ressarcível, é plenamente possível, uma vez que está associada à própria função da
responsabilidade civil na tradição jurídica romano-germânica.
Como se viu, nessa família, a responsabilidade civil visa tão somente a reparação
da vítima, de forma a restaurar-lhe o estado anterior ao dano provocado pela conduta
ilícita, não sendo sua função enriquecer ou melhorar a condição do lesado, nem a punição
do agente.

Tradução livre de: "Per compensatio lucri cum damno s'intende '(...) quella riduzione che il danno
derivante da un determinato fatto umano, e di conseguenza il risarcimento di esso, subisce per causa del
vantaggio prodotto da quello stesso fatto al danneggiato'. In altre parole '(...) la diminuzione che può subire
l'oggetto del risarcimento - in virtù di una compensazione che si opererebbe tra perdite e benefici - quando da
un comportamento illecito derivino non soltanto conseguenze dannose, ma anche vantaggi'".
19 Tradução livre de: "cuando el mismo hecho que produce el daño, determina en favor de la misma persona
dañada un beneficio o un lucro".

18
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Consoante Looschelders (2011, p. 300), da função compensatória da

A tese de Aristóteles coaduna-se com a concepção moderna do instituto da

responsabilidade civil resulta que o escopo da indenização está limitado aos prejuízos

responsabilidade civil, sobretudo quanto à busca pela justiça expressa na equivalência

efetivamente sofridos pela vítima, noção esta de que também decorre a chamada

entre o dano e a indenização, bem quanto à função da justiça dita corretiva, de "corrigir"

proibição do enriquecimento (Bereicherungsverbot). Assim, mediante a indenização, não

o desequilíbro causado pelo dano. (SANSEVERINO, 2010, p. 53)

deve a vítima ser colocada em uma situação melhor do que estaria se o evento danoso não

Do conteúdo do princípio da reparação integral, Sanseverino (2010, p. 57) extrai

houvesse ocorrido, sendo tal aspecto de suma importância para os casos de compensatio

três funções fundamentais: (a) função compensatória, segundo a qual a plena reparação

lucri cum damno.

do dano deve corresponder à totalidade dos prejuízos efetivamente sofridos pela vítima;

A principal diretriz para orientar a quantificação da indenização pecuniária e da

(b) função indenitária, tal qual a reparação não pode ultrapassar a extensão do dano,

reparação in natura consiste no princípio da reparação integral ou da equivalência entre

evitando-se que a responsabilidade civil seja causa para o enriquecimento injustificado

os prejuízos e a indenização, segundo o qual a indenização busca colocar o lesado em uma

do prejudicado; (c) função concretizadora, de forma a estabelecer uma relação de efetiva

situação equivalente à que se encontrava antes de ocorrer o fato danoso. Decerto a

equivalência entre a indenização e os prejuízos efetivos derivados dos danos com

tentativa da restauração exata do status quo ante não passa de uma ficção, razão pela qual

avaliação em concreto pelo juiz.

a norma constitui a diretiva fundamental para a avaliação do dano, quantificando-se a
indenização, dentro do possível, à sua equivalência. (SANSEVERINO, 2010, p. 48.)
O princípio da reparação integral, por sua vez, tem o seu fundamento mais remoto

Assim, o princípio da reparação integral, mormente na sua função indenitária de
que decorre a proibição do enriquecimento da vítima, dá fundamento ao instituto da

compensatio lucri cum damno.

na noção de justiça corretiva concebida por Aristóteles na obra Ética a Nicômaco, que foi

Nessa lógica, ensina Sanseverino (2010, p. 63), que a compensatio lucri cum

posteriormente aperfeiçoada por Tomás de Aquino, na Summa Theologica, sob a

damno "consiste na diminuição proporcional do montante da indenização na hipótese de

denominação justiça comutativa, que consiste em dar a cada um o que lhe é devido. (Cf.

obtenção pelo lesado de vantagens derivadas do mesmo fato". Ao proporcionar a redução

SANSEVERINO, 2010, pp. 51 e ss.; WENDEHORST, 1999, pp. 3 e ss.)

da quantia a ser indenizada, a aplicação do instituto evita o enriquecimento sem causa da

Sob a concepção aristotélica, a justiça corretiva é o critério mais adequado às

vítima, impedindo que esta atinja um estado patrimonial superior àquele em que se

relações privadas em geral, por se tratar das partes com igualdade, observando-se, tão

encontrava antes do evento danoso. Por outro lado, atenta o autor para o limite do

somente, se uma parte infligiu e a outra sofreu um dano. Desse modo, à justiça corretiva

abatimento das vantagens, que é o valor total da indenização, sob pena de se tornar a

não interessa a índole boa ou má das pessoas envolvidas, seguindo-se uma proporção

vítima devedora do ofensor. (SANSEVERINO, 2010, p. 65)

aritmética para se alcançar uma espécie de igualdade. Ao juiz caberia restabelecer a

Por fim, não se pode confundir compensatio lucri cum damno com a compensação

igualdade das coisas, subtraindo do ofensor o excesso do ganho. Assim, conclui

que ocorre quando o devedor também possui um crédito contra o credor, relativo a uma

Aristóteles: "O justo, portanto, é em certo sentido um meio termo entre o ganho e a perda

outra relação jurídica que tenham travado, de forma a extinguir uma parte ou toda a

nas ações que não se incluem entre as voluntárias, e consiste em ter um quinhão igual

obrigação pela compensação dos créditos.21 Na compensação, existem duas pretensões

antes e depois da ação" (SANSEVERINO, 2010, p. 52).20

autônomas, em que requerente e requerido são ambos credores e devedores entre si. Na

O fragmento também é citado por Wendehorst: "(...) ganho e perda são, de maneiras contrárias, tanto o
de mais quanto o de menos: ganho significa vantagens de mais e desvantagens de menos, e o contrário disso
é a perda. (...) E assim, o justo é o centro entre ganho e perda - se se quiser usar esses dois termos - mais
precisamente, na esfera das relações involuntárias. Isso significa que se tem o mesmo antes e depois."
(Aristoteles, Nikomachische Ethik, Buch V, Kapitel 7, 1132 a e b apud WENDEHORST, 1999, p. 3).
Tradução livre de: "Gewinn und Verlust jedoch sind in entgegengesetzter Weise ein Zuviel und ein Zuwenig:
Gewinn bedeutet zuviel Vorteil und zuwenig Nachteil, und der Gegensatz dazu ist der Verlust. (...) So ist denn

das Gerechte die Mitte zwischen Gewinn und Verlust - wenn man diese beiden Begriffe so gebrauchen will und zwar in der Sphäre des Unwillentlichen. Es bedeutet, daß man vorher und nachher das Gleiche hat".
21 Mariangela Ferrari atenta para a atecnia da expressão "compensatio" utilizada para indicar o instituto em
exame, já que este não se confunde com a compensação enquanto modo de extinção da obrigação diverso
do adimplemento, espécie esta tipificada na lei. (FERRARI, 2008, p. 1). No mesmo sentido, Cf.: MAGNUS,
2015, pp. 5-6; VON TUHR apud DÍEZ-PICAZO, 1999, p. 319. Na legislação brasileira, trata-se da
compensação do art. 368 do Código Civil.
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compensatio lucri cum damno, a vantagem é percebida pela vítima por causa do evento

dano e a vantagem, dando a entender que o gestor de negócios do ausente, por diversos

danoso. O que se observa, exclusivamente, é o patrimônio do lesado, ou seja, o grau de

atos, causara dano, mas também vantagens, que seriam compensáveis com aquele. Nesse

afetação de determinado evento lesivo frente à existência de dano e ganhos oriundos do

caso, faltaria um dos requisitos próprios à configuração da compensatio lucri cum damno,

mesmo fato. Não se trata de obrigações recíprocas que se anulam (ou se compensam).

como se tratará mais adiante, qual seja, a necessidade de o mesmo ato ilícito causar,

Apesar do efeito dos dois institutos ser similar, os requisitos não o são; logo, as regras da

simultaneamente, consequências benéficas e prejudiciais à vítima. (ALDAX, 2012, p. 23).24

compensação não são aplicáveis à compensatio lucri cum damno, e vice versa.22

A questão da compensação entre lucro e dano aparece novamente no Digesto, em

Não se trata, outrossim, de culpa concorrente da vítima. A dedução das vantagens

passagens do título dedicado a societas. Conforme Honsell (2015, p. 149), junto a actio pro

do montante devido a título de indenização não se confunde com uma redução da

socio romana movida para a dissolução da sociedade, também poderiam ser reivindicados

indenização devida porque a vítima também deu causa ao dano. (MAGNUS, 2015, p. 5)

o reembolso de despesas, o ressarcimento por danos e a divisão do lucro. Eventual lucro
seria compensado com as perdas, "porque não se pode falar de lucro, se o dano por inteiro

4. Origem da compensatio lucri cum damno

não foi compensado, nem de dano, enquanto o lucro não for deduzido"25.
Isso certamente não era aplicável quando um sócio era culpado26 pelo dano, caso

A origem da compensatio lucri cum damno remonta ao Direito Romano, ainda que

em que este era obrigado a indenizar e não poderia recorrer à defesa de que, por suas

tratada apenas tangencialmente. É possível observar uma noção embrionária do instituto,

ações, ele também havia alcançado lucros (PAULO, Digesto, 17, 2, 25 apud HONSELL,

embora de forma pouco criteriosa, nos escritos de Pomponio no Digesto sobre a gestão

2015, p. 149). Ulpiano expressou entendimento nesse sentido: "(...) se um sócio agir com

dos negócios de um ausente. Ele escreve que, para Proculus, se o gestor, por culpa ou por

negligência em alguns assuntos da sociedade, mas nos demais fomentar a sociedade, não

dolo, causar dano ao patrimônio do ausente, mas também provocar, por outros negócios,

se compensa o benefício com a negligência, como escreveu Marcelo no livro sexto do

lucro, uma indenização deverá compensar o lucro com o dano. Conforme extrai-se do

digesto".27 Não há, pois, também aqui, ralação de causalidade entre a atuação negligente
e o benefício gerado, impossibilitando, assim, a utilização da compensatio lucri cum

excerto:
Se ao administrar os negócios de um ausente, este o ignoras, deves
responder por culpa e por dolo. Proculus disse que, às vezes, deves
responder também em caso fortuito, por exemplo, se em nome do ausente
realizares um negócio novo que ele não estava acostumado a fazer,
comprando escravos noviços, ou empreendendo alguma negociação.
Porque se disto resultar uma perda, será da tua conta, porém o lucro irá
para o ausente, mas se em algumas coisas se houver realizado lucro, e em
outras perda, o ausente deverá compensar o lucro com o dano.23

É de se questionar se o exemplo deva ser tratado como compensatio lucri cum

damno, porquanto Pomponio parece não haver descrito uma identidade de causa entre o

Magnus (2015, pp. 5-6) ressalta uma distinção prática importante entre os dois institutos na Alemanha:
enquanto a compensatio lucri cum damno (Vorteilsausgleichung) deve ser reconhecida pelo magistrado ex
officio, reduzindo suo motu o montante da indenização, a compensação deve ser arguida pelo requerido
para poder ser procedente.
23 Texto original: “Si negocia absentis et ignoratis geras: et culpan et dolum praestare debes. Sed Proculus,
interdum etiam casum praestare debere, veluti si novum negotium, quad nom sit solitus absens facere, tu
nomine ejus geras, veluti venales novicios coëmendo, vel aliquam negotiationem ineundo: nam si quid
damnum ex ea re secutum fuerit, in quibusdam lucrum factum fuerit, in quibusdam damnum, absens pensare
lucrum cum damno debet”. (POMPONIO, Digesto, 3, 5, 11 apud MOMMSEN, 1855. pp. 192-193). E também:
ALDAX, 2012, p. 22. Tradução livre do espanhol para o português.
22

damno. (ALDAX, 2012, p. 23)
A esse respeito, Fischer (1928. p. 197 apud ALDAX, 2012, p. 23) explica,
endossando a opinião de Ulpiano, que a conduta geral de um sócio produz benefícios ou
danos, mas se este age negligentemente "A aplicação das normas sobre indenização não
24 Aldax (2012, p. 23) acrescenta: "Nótese que Pomponio parte de una gestión de negocios, cuya finalidad es
obtener ganancias para el ausente. A su vez, si el gestor actúa con negligencia debe responder por las
consecuencias perjudiciales generadas por su accionar. En el ejemplo en análisis ante una gestión negligente
se genera un daño, pero no un beneficio, razón por la cual no existe relación de causalidad entre el hecho y la
ganancia. Esta última nace a partir de otros negocios realizados por el gerente y por tal motivo no puede ser
compensada con el daño."
25 No original: "neque enim lucrum intellegitur nisi omni damno deducto neque damnum nisi omni lucro
deducto". (PAULO, Digesto, 17, 2, 30 apud HONSELL, 2015, p. 149). Tradução livre do alemão para
português: "Denn man kann nicht von Gewinn sprechen, wenn nicht der ganze Schaden abgezogen ist und
nicht von Schaden, solange nicht der Gewinn in Anschlag gebracht ist".
26 A princípio o sócio responderia apenas por dolus, mas já no período clássico, responderia também por
culpa e por custodia. A análise da culpa limitava-se, contudo, à existêcia ou não de uma violação do dever
ordinário de cuidado (diligentia quam in suis), conforme se pode observar em GAIO (Digesto, 17, 2, 72 apud
HONSELL, 2015, p. 149).
27 “It ideo, si socius quaedam negligenter in societate egrisset, in plerisque autem socetatem auxisset, non
compensatur compendium cum negligentia, ut marcellus libro sexto digestrorum scripsit”. (ULPIANO,
Digesto, 17, 2, 26 apud ALDAX, 2012, p. 23). Tradução nossa do espanhol para o português.
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5. Requisitos clássicos à configuração da compensatio lucri cum damno

texto, ocuparia um sócio, se não incorresse em uma conduta geral que lhe obriga a
indenizar os danos causados".
Por outro lado, ressaltou-se a especificidade do caso de um sócio constituído
arbitrariamente. Se outro sócio, buscando uma indenização, baseia-se no fato de que o
dano foi causado pela inclusão não autorizada daquele acionista, terá de renunciar ao
lucro que o sócio arbitrariamente constituído logrou. (HONSELL, 2015, p. 149)
Esse breve exame das disposições contidas no Digesto leva à seguinte conclusão,
expressada por Leone (1916, pp. 205-207 apud FERRARI, 2008, p. 17):

Nos países de tradição jurídica romano-germânica, a doutrina tende a limitar a
possibilidade de computação de benefícios ao atendimento a determinados requisitos31,
quase incontroversos, por isso mesmo aqui denominados requisitos clássicos.32
A princípio, todo tipo de vantagem pode ser levado em consideração para a

compensatio lucri cum damno. Por vantagem compreende-se o que a vítima receber de
forma a acrescer a sua fortuna, como por exemplo um pagamento feito por um terceiro.
Não somente prestações positivas extraordinários são vantagens relevantes, mas também

(...) em todas as leis citadas pelos romanos não encontramos uma
evidência direta, de que o direito romano tenha reconhecido a
compensatio lucri. Seria errôneo, contudo, concluir que isso demonstra
que o direito romano a tivesse excluído. (...) aos juristas romanos não
teria vindo à mente de excluí-la expressamente em alguns casos
especiais, se não tivesse sido admitida como regra geral. Por isso, apesar
da lacuna, que havíamos alertado, podemos concluir que para o direito o
romano a compensatio lucri cum damno era reconhecida quando a
vantagem e o dano provinha de uma mesma ação do causador do dano,
e a vantagem era patrimonial.28

a economia, isto é, aquelas despesas ordinárias de que o lesado fora poupado por causa

Dessarte, citou Pomponio (Digesto, 17, 2, 23, 1 apud HONSELL, 2015, p. 149) as

aplicação do instituto só será procedente "se fundado inequivocamente na unidade da

palavras do Imperador Marco Aurélio: "abstine commodo…, si damnum petis", isto é,

fonte generativa do lucro e do dano em favor da vítima do fato ilícito ou do

abstenha-se dos lucros, se pedires uma indenização. Nesse ponto está, para Honsell29, a

inadimplemento" (FERRARI, 2008, p. 4).33

origem do instituto jurídico a que se refere a expressão latina compensatio lucri cum

damno, que veio a ser desenvolvido posteriormente pelos juristas do ius commune30.

do evento danoso. (MAGNUS, 2015, p. 4).
Entre os requisitos clássicos à configuração da compensatio lucri cum damno,
pode-se citar a necessidade de o dano e a vantagem decorrerem do mesmo ato ilícito. Ou
seja, devem-se computar somente aquelas vantagens ou lucros que foram consequências
do evento danoso de que resultou a pretensão à indenização. Assim, o pedido pela

Em outras palavras, para ser considerada, a vantagem deve guardar nexo causal
com o evento danoso, referindo-se os autores, neste ponto, às principais teorias sobre
causalidade. O primeiro aspecto a ser observado é se o evento danoso é uma condição sem

Tradução livre de: "Anche la sintetica indagine storica più sopra condotta del periodo romanista porta a
concludere che 'in tutte le leggi citate dai romanisti non troviamo alcuna prova diretta, che il diritto romano
abbia riconosciuto la compensatio lucri. Senonché sarebbe erroneo concludere che ciò dimostra, che davvero
il diritto romano la escluda. (...) ai giureconsulti romani non sarebbe venuta in mente di escluderla
espressamente in alcuni casi speciali, se non fosse stata ammessa come regola generale. Quindi ad onta della
lacuna, che abbiano avvertito, possiamo concludere che per diritto romano la compensatio lucri cum damno
veniva riconosciuta quando il vantaggio ed il danno provenivano da una stessa azione del danneggiatore, ed
il vantaggio era patrimoniale'."
29 Honsell (2015, p. 149) revela que, na Alemenha, a expressão compensatio lucri cum damno refere-se à
noção embrionária presente no Gemeines Recht (ius commune) do instituto hoje denominado
Vorteilsausgleichung naquele país: "Pomp. (D. 17, 2, 23, 1) zitiert den Kaiser Mark Aurel 'abstine commodo…,
si damnum petis.'- Enthalte dich des Gewinns…, wenn du Schadensersatz verlangst. Bei dieser Stelle liegen die
Anfänge der gemeinrechtlichen compensatio lucri cum damno, der noch heute in vielem zweifelhaften Lehre
von der Vorteilsausgleichung."
30 A partir do final do século XII e início do século XIII, o direito romano despertou novo interesse em razão
da redescoberta do Corpus Juris Civilis de Justiniano, que se tornaria a principal fonte de pesquisa entre os
juristas europeus nos séculos seguintes. A chamada Recepção do Direito Romano foi de suma relevância
nesse cenário. "O pleno renascimento da atividade jurisprudencial nos séculos XIII e XIV apresentou como
característica básica: a) unidade e ordenação das diversas fontes do direito (direito romano-justianeu,
direito canônico e direitos locais); b) unidade do objeto da ciência jurídica (a jurisprudência romanojustianéia); c) unidade quanto aos métodos científicos empregados pelos juristas; d) unidade quanto ao
28

a qual a vantagem não surgiria (conditio sine qua non), isto é, uma condição necessária.34
ensino jurídico, comum por toda a Europa continental; e) e a difusão de uma literatura especializada escrita
em uma língua comum, o latim." (WOLKMER, 2002, p.198).
31 "La mayor parte de los autores y de los ordenamientos positivos tienden a limitar la posibilidade de
coputación de beneficios." (DÍEZ-PICAZO, 1999, p. 320).
32 Por requisitos clássicos compreendem-se aqueles que tradicionalmente aparecem na doutrina, sempre
que se tratar da consideração de vantagens percebidas pela vítima em razão do evento danoso, seja para
determinar a extensão do dano, seja para o cálculo da indenização, quer na doutrina brasileira, quer na
alemã, austríaca, italiana, espanhola ou argentina, por se tratar de um instituto de origem comum e
desenvolvimento primário no ius commune. É a jusrisprudência que se encarrega de realizar a distinção,
caso a caso, proporcionando nuances entre os diferentes ordenamentos jurídicos pátrios. Nesse sentido,
apresentam os requisitos chamados clássicos: MIRANDA, 1959, pp. 52-54. SERPA LOPES apud CAVALIERI
FILHO, 2014, p. 165; SANSEVERINO, 2010, p. 65; LANGE; SCHIEMANN, 2003, pp. 487 e ss.; LOOSCHELDERS,
2011, pp. 318-319; MAGNUS, 2015, pp. 8-10; GSCHNITZER, 1963, p. 163; FERRARI, 2008, p. 35 e ss.; DÍEZPICAZO, 1999, p. 320; ALDAX, 2012, pp. 26-29, entre outros.
33 Tradução livre de: "(....) si fondano univocamente sulla unicità della fonte generativa del lucro e del danno
incapo alla vittima del fatto illecito o dell'inadempimento".
34 "Uma compensação de vantagens só será considerada, quando existir entre a circunstância que obriga à
indenização e a vantagem, nexo de causalidade no sentido de uma conditio sine qua non". (LANGE;
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Consoante a teoria da equivalência de condições, condição seria "todo

Outros autores (Cf. FERRARI, 2014, p. 1; DÍEZ-PICAZO, 1999, p. 320) consideram

antecedente que não pode ser eliminado mentalmente sem que venha a ausentar-se o

que a vantagem deve ser uma consequência direta e imediata da ofensa que causou o

efeito" (CAVALIERI FILHO, 2014, p. 64), o que se demonstra insuficiente, já que, só por

dano, e que esta deve apresentar, por si só, idoneidade para determinar dano e

essa análise, não se pode realizar uma distinção qualitativa entre os diversos eventos que

vantagem.37

foram necessários para a ocorrência da vantagem. (Cf. PETEFFI DA SILVA, 2013. p. 22.)
Assim, não apenas deve o evento danoso ser uma condição necessária, como ele
deve guardar uma causalidade

adequada 35

ao surgimento tanto do dano, quanto da

Apesar do nexo causal ser requisito incontroverso entre os autores da doutrina,
a dificuldade prática está, justamente, em definir de forma precisa a identidade de causa
no caso concreto.38

vantagem, e não somente ser a ocasião de seu aparecimento. 36 Mais do que o aspecto

Para ilustrar, tem-se a situação em que a vítima recebe, em razão do evento

temporal, analisa-se, aqui, a proximidade lógica entre causa e efeito (COUTO E SILVA,

danoso, prestações de um seguro privado ou da Previdência Social. Nesse caso, Pontes de

1997, p. 195 apud PETEFFI DA SILVA, 2003, pp. 24-25). Dentre as condições que

Miranda39 não admite a compensação das vantagens obtidas pelo prejudicado através de

concorreram para o resultado positivo para a vítima, o evento danoso só será uma causa

um contrato de seguro por ele celebrado, com base no fundamento da ausência de

adequada se, de fato, tiver sido determinante para o aparecimento da vantagem, de acordo

identidade de causa entre o fato ilícito e o benefício. Com fulcro no mesmo argumento,

com o curso normal das coisas e a experiência comum da vida (CAVALIERI FILHO, 2014,

Sanseverino (2010, pp. 66-67) admite a cumulação, pela vítima, da pensão indenizatória

p. 65).

prestada pelo autor do dano com o benefício previdenciário, segundo o autor, "sem ofensa
Nesse sentido, é a lição de Pontes de Miranda (1959, p. 52) com base em seus

ao princípio da reparação integral".40

estudos da doutrina alemã:
Nos sistemas jurídicos, há o princípio de que a indenização dos danos não
há de conduzir a que o ofendido fique em situação mais favorável do que
era a sua. O que importa é que se lhe restaure o estado anterior, pelo
menos em valor. Quem deve reparar o dano tem de restaurar o estado de
coisas que existia como seria se não tivesse havido o fato ilícito. Reparar
um lucro para o titular da pretensão seria enriquecê-lo
injustificadamente. Ora, com a indenização, o que se tem por fito é o
ofendido não ficar mais pobre, nem mais rico (H. A. Fischer, Der Schaden
nach dem BGB, 219). Os princípios em se tratando de indenização por fato
ilícito, são os mesmos (e.g., Código Civil, art. 188, I e II, 929 e 930,
parágrafo único). O que se há de exigir, para que se possa pensar em
compensação de vantagens, é que o fato de que elas provêm seja o
mesmo. Daí a insistência da doutrina em pôr ao vivo o princípio da
causalidade adequada ou o conceito de adequência, Begriff der Adequänz.

SCHIEMANN, 2003, p. 492). Tradução livre de: "Eine Anrechnung von Vorteilen kommt nur in Betracht, wenn
zwischen dem zum Ersatz verpflichtenden Umstand und dem Vorteil ein Ursachenzusammenhang im Sinne
einer condicio sine qua non besteht".
35 "A teoria da causalidade adequada, que teve como precursores os alemães Von Kries e Rumelin, ainda no
final do século XIX, representou considerável avanço em relação à teoria da equivalência de condições. (...)
A grande inovação introduzida pela teoria da causalidade adequada refere que as causas, além de
necessárias, devem estar revestidas de um critério de adequação. Assim, um fato pode ser considerado
causa de um dano se, de acordo com os dados da ciência e da experiência, no momento de sua produção,
fosse possível prever que tal fato geraria o dano. Busca-se, entre as diversas causas do dano, aquelas que
apresentam a 'possibilidade objetiva do resultado'." (PETEFFI DA SILVA, 2013, pp. 23-24).
36 Esse é o entendimento extraído da jurisprudência dos tribunais alemães, conforme: LANGE;
SCHIEMANN, 2003, p. 493; LOOSCHELDERS, 2011, p. 318; MAGNUS, 2015, p. 8.

Ao resolver esse caso, a doutrina e a jurisprudência alemãs, por sua vez, não
aplicam a dedução do valor de benefícios securitários ao quantificar a indenização devida
pelo autor do dano por outra razão: porque existe na lei alemã uma previsão de cessão
legal da pretensão indenizatória da vítima em favor do terceiro que proporcionou ao
lesado a reparação. Ou seja, aqui a conclusão pela não aplicação da compensatio lucri cum

damno não significa a cumulação de ambas as reparações pela vítima, em razão do

A teoria do dano direto e imediato é considerada relevante em caso de concorrência de causas: "(...)
quando presentes várias causas possíveis, também trabalha com condições necessárias, ou seja, com as
chamadas conditio sine qua non. Dessa forma, uma causa somente pode ser considerada direta e imediata
se, sem ela, o dano não ocorrer." (PETEFFI DA SILVA, 2013, p. 27).
38 "A dificuldade prática situa-se em estabelecer a identidade de causa, ou seja, a determinação de que a
vantagem tenha sido ensejada efetivamente pelo ato ilícito, estabelecendo-se o nexo causal entre os
benefícios obtidos pela vítima e o mesmo evento danoso que originou à indenização." (SANSEVERINO,
2010, p. 65).
39 "Quando as coisas lesadas estão seguradas, o que o ofendido recebe do seguro não se computa como
vantagem ou lucro dedutível. A morte, ou a lesão corporal, ou outro fato ilícito, aí, foi apenas elemento do
suporte fático da regra jurídica; não é o suporte fáctico, como se passa com o fato ilícito da morte (e. g.
homicídio). Do contrato de seguro irradiam-se direitos, pretensões e ações para o segurado e para o
segurador: quando o segurador paga o seguro, por ter ocorrido a morte, ou outro fato, contrapresta, pois o
segurado pagou os prêmios, periòdicamente. Não se irradiou do fato ilícito a prestação do seguro. Seria
absurdo que o estar segura a pessoa, ou estar seguro o bem atingido pelo fato ilícito, redundasse em
proveito do responsável pela indenização do fato ilícito." (MIRANDA, 1959, pp. 54-55).
40 No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: BRASIL, STJ, 4ª T., REsp
200.723/MG, rel. Min. Barros Monteiro, j. 27/11/2001, DJ de 22/4/2002, p. 209; BRASIL, STJ, 3ª T., REsp
419.034/RJ, rel. Min. Ari Pargendler, j. 5/12/2002, DJ de 31/3/2003, p. 217. (SANSEVERINO, 2010, p. 67).
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princípio da reparação integral e da vedação ao enriquecimento por meio da
responsabilidade civil. (KÖTZ; WAGNER, 2013, p. 307)
Assim, consoante os autores alemães, não deve existir no ordenamento jurídico
outro princípio ou norma que exclua a aplicação do instituto em determinado caso. Nesse
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Mesmo partindo de um mesmo princípio e de requisitos similares à sua
configuração, o desenvolvimento jurisprudencial e doutrinário de cada país, frente aos
casos concretos, acabou por atribuir à compensatio lucri cum damno características
próprias.

ponto, os autores também empregam argumentos de razoabilidade, visando à vedação da

Para Ferrari (2014, p. 1), a elaboração mesma de requisitos à aplicação deixa

liberação irrazoável do autor do dano.41 Como se infere a partir de Looschelders (2011, p.

evidente uma contradição inerente ao sistema jurídico, porque, por outro lado, o princípio

318):

da compensatio lucri cum damno foi considerado tão "natural" que não necessitava de
Para a consideração da vantagem auferida, esta também deve
corresponder ao escopo do dever de indenizar. Assim, o resultado
positivo deve ser desconsiderado, quando se puder deduzir do nosso
ordenamento jurídico que o autor do dano não deva ser favorecido. Um
importante indício contra a compensação do lucro com o dano é a
existência de normas que prevejam a transferência da pretensão
indenizatória em favor de terceiros que proporcionaram ao lesado a
reparação. Em razão dessas normas, pode-se inferir que o dano deve ser,
em última análise, suportado pelo seu causador. 42

qualquer justificação.45
No mesmo sentido, Looschelders (2011, p. 318) expressa que, a julgar pelos
princípios basilares da Responsabilidade Civil, deveria ser regularmente procedente a
compensação de vantagens. Isso porque, consoante a proibição do enriquecimento, a
situação financeira da vítima não pode ser aprimorada em razão do evento danoso. O
entendimento jurisprudencial que prevalece assume, contudo - e, para o autor, com razão

Segundo Ferrari (2014, p. 1), a aplicação da regra da compensatio lucri cum

-, que não seria razoável que a vítima tivesse que levar em conta todas as vantagens que

damno pela doutrina e jurisprudência italianas resultou vinculada a três condições, a

possuem relação com o evento danoso, razão pela qual os referidos requisitos acabaram

saber, ao fato de que: (a) o prejuízo e o incremento patrimonial tenham decorrido do

sendo desenvolvidos.46

mesmo evento; (b) dano e vantagem tenham surgido com relação de causalidade direta e
imediata com o evento; e (c) a importância a ser compensada guarde a mesma natureza

6. Considerações finais

jurídica da indenização.43
Logo, para o exemplo anterior, quanto à aplicação da compensatio no caso da
percepção, pela vítima, de benefícios de seguro, existe, pelo menos, uma terceira
discussão possível, ao fundamento de que o benefício previdenciário ou securitário seria
de natureza jurídica diversa da prestação indenizatória.44 (FERRARI, 2014, p. 5).
"A dedução de vantagens deve ser razoável para a vítima; a dedução deve conformar o propósito da
compensação e da vantagem e a dedução não pode liberar irrazoavelmente o autor do dano." (MAGNUS,
2015, p. 8). Tradução livre de: "The deduction of advantages must be conscionable for the victim; the
deduction must conform to the purpose of compensation and of the advantage and the deduction must not
unreasonably relieve the wrongdoer (...)".
42 Tradução livre de: "Die Berücksichtigung des Vorteils muss darüber hinaus dem Zweck der
Schadensersatzpflicht entsprechen. Der Vorteil muss also außer Betracht bleiben, ween sich den Wertungen
unserer Rechtsordnung entnehmen lässt, das der Schädiger nicht begünstigt werden soll. Ein wichtiges Indiz
gegen die Vorteilausgleichung ist die Existenz von Vorschriften, die einen gesetzlichen Übergang des
Schadensersatzanspruchs zugunsten Dritter vorsehen, die dem Geschädigten Ersatz leisten. Denn diesen
Vorschriften ist zu entnehmen, dass der Schaden letztlich vom Schädiger getragen werden soll".
43 No original: "(...) l'applicazione della regola risultava vincolata da tre condizioni rispettivamente relative
al fatto che: 1) pregiudizio e incremento patrimoniale discendessero dallo stesso evento; 2) danno e vantaggio
conseguissero con rapporto di causalità diretto ed immediato dall'evento; 3) le poste compensative avessero
la medesima natura giuridica".
44 No original: "Quest'idea di occasionalità non determinante né rilevante tende maggiormente a diffondersi
quale orientamento, consolidato talvolta dal tenore letterale delle leggi speciali che di volta in volta hanno

41

Longe de esgotar o tema, o objetivo proposto no presente trabalho foi cumprido,
na medida em que se logrou demonstrar o tratamento jurídico conferido pela
responsabilidade civil à situação em que a vítima aufere alguma vantagem por causa do
evento danoso. Mais do que isso, buscou-se no diálogo de fontes estrangeiras
proporcionar um maior aprofundamento da doutrina da compensatio lucri cum damno no
Brasil, ainda pouco explorada, não obstante a sua relevância na disciplina da

introdotto nell'ordinamento queste prestazioni di natura previdenziale o assistenziale o anche retributiva
insite in un rapporto diverso e autonomo rispetto a quello generato dall'illecito e perciò estranee al principio
di compensatio lucri cum damno".
45 No original: "Tali condizioni avevano reso evidente un'intrinseca contraddizione nel sistema giuridico,
poiché da un lato il principio era stato ritenuto talmente 'naturale' da non necessitare di giustificazione
alcuna".
46 No original: "Geht man von den Grundprinzipien des Schadensrechts aus, so müsste die Anrechenbarkeit
von Vorteilen regelmäßig bejaht werden. Denn nach dem schadensrechtlichen Bereicherungsverbot soll die
Vermögenslage des Geschädigten durch das schädigende Ereignis nicht verbessert werden. Die herrschende
Meinung geht jedoch zu Recht davon aus, dass es wertungsmäßig nicht überzeugend wäre, dem Geschädigten
sämtliche Vorteile anzurechnen, die mit dem schädigenden Ereignis verbunden sind".
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responsabilidade civil, já que visa proporcionar maior equilíbrio à dita área patológica do

sendo que tais prestações são congruentes entre si, isto é, destinadas à reparação de um

direito obrigacional.

mesmo dano, como se essa cumulação não fosse uma ofensa ao princípio da reparação

Como se viu, a compensatio lucri cum damno lida com um problema específico,

integral, corolário do sistema de responsabilidade civil. É preciso repensar as soluções

qual seja, a possibilidade de, na prática, promover-se uma redução no valor da

simplistas, que não enfrentam os problemas jurídicos de forma sistemática, e os estudos

indenização, mediante a dedução de vantagens que a vítima tenha adquirido devido ao

de direito estrangeiro e comparado certamente proporcionam as ferramentas para tanto.

evento danoso.
Foi possível observar que, apesar do embate de interesse teórico quanto à sua
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instituto autônomo ou critério do dano ressarcível, é plenamente possível, mesmo que
não haja menção expressa à compensatio lucri cum damno na legislação, uma vez que está
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HIPNOSE FORENSE: QUEBRANDO PARADIGMAS NA INVESTIGAÇÃO

ou seja, pode ser utilizada em prol das investigações criminais, sendo um meio lícito a

CRIMINAL

gerar elementos capazes de desvendar crimes, vindo posteriormente a serem
comprovados, por meios convencionais de provas.

FORENSIC HYPNOSIS: BREAKING PARADIGMS IN CRIMINAL

Keywords: Forensic hypnosis; criminal investigation; legitimacy.
Abstract: It’s undeniable that the violence is gradually increasing, ergo, there was at the

INVESTIGATION

same time the multiplication of the number of police investigation. Thus, most part of

Fabielle Grosbelli*
Palavras-chave: Hipnose forense; investigação criminal; legitimidade.

them have been filed with no indictment, or even, shelved with no resolution, for a long
time. Many factors propitiate the occurrence of this problem, but it’s necessary to
emphasize the lack of minimum elements which are able to indicate and prove the offense

Resumo: É inegável que a violência vem aumentando gradativamente, logo, houve

and its authorship. (Problem) It’s in this track that two new ways of criminal investigation

paralelamente a multiplicação do número de inquéritos policias. Assim, muitos destes

arise, the forensic parapsychology and hypnosis which could auxiliary the investigators

acabam sendo arquivados sem indiciamento, ou ainda, ficam por muito tempo parados,

to solve the crimes which have a little or no vestiges. With this mind, it’s essential to check

sem conclusão. Vários fatores propiciam para a ocorrência deste problema, mas há que

if these alleged means are appropriated and legitimated to their use in Brazil. (Goals)

ressaltar o da falta de elementos mínimos capazes de indicar e provar o delito e sua

Aspiring greater understanding on this, the research was characterized by describing and

autoria. (Problema) É nessa esteira que surge um novo meio de investigação criminal, a

characterizing the technique, checking when , how and with whom can be used , and

hipnose forense, o qual tem a pretensão de auxiliar os investigadores a solucionarem

especially assessing the legality of its application in the Brazilian legal framework.

crimes com pouco ou nenhum vestígio. Destarte, fundamental verificar se tal pretenso

(Methodology) The research method used was the exploratory survey with bibliographic

meio é adequado, legal e legítimo à utilização no Brasil. (Objetivos) Aspirando maior

data. In order to make more explicit technique is used to collect information already

compreensão sobre este assunto, a pesquisa pautou-se por descrever e caracterizar a

published in books, articles, journals, case law and internet. (Conclusion) The criminal

técnica, verificando quando, como e com quem pode ser utilizada e, principalmente,

perquisition is the base of the criminal proceedings, most part of the elements which could

avaliando a legalidade de sua aplicação no âmbito jurídico brasileiro. (Metodologia) O

prove or not the criminal fact and its authorship are collected in it. In view of this, the

método de pesquisa utilizado foi o exploratório com levantamento de dados

society must seek for all the effective means which could auxiliary, in some way, in this

bibliográficos. A fim de tornar a técnica mais explícita, utiliza-se a coleta de informações

investigation. Consequently, according to the legal analysis held in this research, it’s

já publicadas em livros, artigos, periódicos, jurisprudências e internet. (Conclusão) A

possible to assert that the forensic parapsychology and hypnosis are able and legitimated

perquirição criminal é a base do processo penal, é nela que são coletados a maioria dos

tracks of engender elements which are able to unveil the crimes, coming later to be

elementos que poderão vir a provar ou não o fato delituoso e sua autoria. Em vista disso,

proved, for conventional means of prove.

a sociedade deve buscar todos os meios efetivos que possam de alguma maneira auxiliar
nestas investigações, logo, com base na análise jurídica realizada neste trabalho, pode-se

1. Introdução

afirmar que, a primeira vista, não se pode vedar a aplicação da hipnose forense no país,
A convivência social é algo natural, necessário ao ser humano, todavia, os
Bacharel em Direito pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC); Professora Tutora de Ética
e Sociedade do curso de Direito da UNOESC, campus Xanxerê-SC; Assistente Administrativo da Diretoria
de Graduação da UNOESC, campus de Xanxerê-SC; Fone: (49) 9935-1540; fabielle.grosbelli@unoesc.edu.br
e fbgrosbelli@hotmail.com; Lattes: http://lattes.cnpq.br/3226050707243511.

*

problemas que se desencadeiam dessa relação, de maneira geral, vêm se agravando no
decorrer da história. Hoje a violência é um dos maiores problemas que o planeta enfrenta,
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vindo a estar presente dentro das famílias, nas escolas, no trânsito, entre países, enfim, a

conclusão dos inquéritos policiais por homicídio doloso instaurados até 31/12/2007, com

violência incha cada vez mais os índices de homicídio, estupro, roubo, latrocínio,

no mínimo quatro anos de antiguidade e ainda não concluídos – intitulado A impunidade

sequestros, entre outros.

como Alvo, publicado em meados de 2012 pela Estratégia Nacional de Justiça e Segurança

Nessa vereda, nota-se o proporcional aumento do número de inquéritos policiais,

Pública - ENASP e pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, foram

vindo a lotar muitas delegacias de todo o país. Logo, faz-se um questionamento: com o

identificados em todo o país, 134.944 inquéritos pendentes, número alarmante. Após um

grande número de inquéritos policiais instaurados, conseguem os órgãos responsáveis

ano de execução do Meta 2, foi oferecida denúncia a 8.287 inquéritos, o que representa

pelas investigações produzir com qualidade e concluir de forma positiva, ou seja, com

6,1% do montante inicial, porcentagem ainda muito baixa para a quantidade de famílias

elementos suficientes que indiquem o fato delituoso e sua autoria? Ademais, em tempo

vitimadas pela perda violenta de um ente, estão esperando uma resposta dos órgãos

razoável? A resposta é não. Grifa-se que inúmeros fatores propiciam para a ocorrência

estatais de repressão à criminalidade, aguardando, ao menos, que o “inquérito saia da

deste problema, sendo falta de agentes, falta de instrumentos de trabalho, qualidade nas

delegacia e se torne um processo” (RELATÓRIO NACIONAL DA EXECUÇÃO DA META 2,

delegacias, baixos salários, falta de elementos e vestígios mínimos nas cenas dos crimes,

2012).

entre outros.

Em virtude destes fatores, há que se enfatizar o problema da falta de elementos

Em 2014 foram contabilizados mais de 4,5 milhões de inquéritos policiais

mínimos nas cenas dos crimes. No momento do crime, ou do seu conhecimento pela

pendentes no país, cerca de 78% dos 6 milhões recebidos. Apenas 12% foi oferecido

autoridade policial, estes são instaurados e iniciam os procedimentos de investigação, a

denúncia. Em 2013 foram recebidos mais de 9 milhões de inquéritos, 80% pendentes,

fim de descobrir sua autoria e os elementos probatórios necessários para o oferecimento

cerca de 7 milhões, e apenas 9% foi oferecido denúncia. Segue tabela abaixo construída

da denúncia pelo Ministério Público, no entanto, as investigações não são eficientes ao

com dados publicados pelo Conselho Nacional do Ministério Público:

ponto de coletar as informações e provas relevantes à sua conclusão, ficando pendentes

Ano

por anos.

2014

2013

2012

2011

6.001.372

9.095.790

5.344.972

5.390.115

Arquivamento

618.287

1.013.650

648.314

671.163

Laboratório de Hipnose Forense, uma nova técnica de investigação, a hipnose forense, que

Denúncias
Oferecidas

720.804

822.637

589.594

845.904

visa auxiliar os investigadores a solucionarem crimes com poucos vestígios, ou por vezes

Pendências

4.662.281

7.259.503

4.107.064

3.873.048

Porcentagem das
Denúncias

12%

9%

11%

16%

Porcentagem das
Pendências

78%

80%

77%

72%

Recebidos

Com vistas a situações como estas, vem sendo aplicada no país, principalmente
no estado do Paraná, por meio do Instituto de Criminalística do estado, com um

nenhum.

Tabela 1 - Conselho Nacional do Ministério Público. Ministério Público: um retrato. (2012 a
2015)

Pra termos uma noção do tempo que muitos inquérito levam para serem
concluídos, segundo o Relatório Nacional da Execução da Meta 2 – o qual estabelecia a

A hipnose forense busca um estado alterado de consciência do paciente, a fim de
obter informações úteis para o desvendamento de um crime por meio de sugestões, casos
em que a vítima ou testemunha, por motivo de amnésia parcial ou total, causada pelo
trauma do crime, não consegue lembrar do infrator e/ou das circunstâncias e
características do crime. Geralmente em casos de estupro, sequestro e acidente de
trânsito.
Nesse diapasão, imperioso analisar se este pretenso meio de investigação é meio
adequado e legítimo de ser utilizado, verificando no ordenamento jurídico brasileiro se
tal técnica é legal, lícita, verificando suas características, como, onde e em quem pode ser
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A investigação preliminar se inicia com a instauração do inquérito policial,

aplicado. Partindo do problema em questão, inicia-se a pesquisa compreendendo melhor
o nosso sistema de investigação criminal.
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modelo adotado pelo Direito brasileiro, que atribui à polícia judiciária a tarefa de
investigar e averiguar os fatos da notícia-crime (LOPES JÚNIOR, 2012, p. 22). É um

2. Sistema de investigação criminal

instrumento de forma escrita, com caráter informativo, revestido de sigilosidade e
inquisitoriedade, voltado à apuração da infração penal e sua respectiva autoria (MUCCIO,

Quando ocorre um delito, a primeira ação tomada é por parte da polícia judiciária.

2006, p. 19).
Adicionalmente, deve-se ter ciência que a investigação preliminar não trata da

A autoridade policial, seus investigadores e peritos se encaminham até o local dos fatos e
fazem a averiguação do crime cometido.

questão da pena ou da satisfação de uma pretensão acusatória – não enseja um juízo de

Segundo Marcelo Batlouni Mendroni (2002, p. 63), “os atos de desenvolvimento do

formação de culpa –, ela não faz justiça, mas sim, garante a eficácia do funcionamento da

procedimento preliminar, são basicamente os atos da averiguação ou investigação dos

justiça. Podemos assim dizer que, está a serviço do “instrumento-processo”, sendo

fatos e condutas humanas consideradas delituosas”.

evidenciado pelo fato que seu objetivo estará cumprido independente da geração da ação

A atividade de averiguação, como se trata de uma primeira atividade estatal,

penal ou não (LOPES JUNIOR, 2012, p. 266-267).

desenvolvida posteriormente à notitia criminis, visa exatamente recolher tudo o que

Nesse espeque, pode-se dizer que a finalidade do inquérito policial se resume em

aparentemente possa servir para a demonstração de uma pratica delituosa. Deve-se

três razões: a) averiguar e comprovar a notícia-crime; b) justificar o processo ou a sua não

apreciar a conduta delituosa na forma como esta vem descrita na Lei – as outras variações

instauração e; c) proporcionar uma resposta estatal imediata ao delito cometido (LOPES

que revelem todas as amplas possibilidades na prática, bem como todos os possíveis

JUNIOR, 2012, p. 267).
Sabe-se que o sucesso de uma ação penal depende muito dos elementos que são

autores –, para que, desde logo, as aportações sejam direcionadas e priorizadas, em
conformidade com a necessidade de cada caso (MENDRONI, 2002, p. 64-65).

colhidas nesta fase preliminar, devendo revestir-se de uma linguagem clara, desenvolvida

Consoante Aury Lopes Junior (2012, p. 263-264), “A investigação preliminar é

de forma coordenada e com produção de diligências mínimas e obrigatórias, além das

uma peça fundamental para o processo penal. No Brasil, provavelmente por culpa das

demais que possam vir a ser úteis a fim de obter o resultado final (MUCCIO, 2006, p. 87-

deficiências do sistema adotado, tem sido relegado a um segundo plano”. Mesmo diante

88).

disso, a fase pré-processual é imprescindível, pois, um processo penal sem a investigação

É que, além do sucesso da ação penal, uma instrução preliminar eficaz ainda tem

preliminar é irracional. Grave equívoco primeiro acusar, depois investigar e julgar, pois,

relação com a diminuição da criminalidade, de modo que, quanto mais eficazes forem as

um ponto determinante é saber primeiro se deve ou não acusar.

atividades que se destinam a descobrir o fato delituoso oculto – condutas delitivas que, de

É evidente que o processo é necessário – um direito constitucional –, anteparo à

modo geral são realizadas de forma dissimulada, às escuras, a fim de evitar a punibilidade

execução sumária de pena. Nada obstante, a sentença que declara o sujeito inocente pode

–, menor será a delinquência oculta ou latente, conforme entendimento de Aury Lopes

ser vista justamente como uma declaração de incompetência e erro do judiciário,

Júnior (2012, p. 267-268).

incluindo automaticamente os responsáveis pela investigação e apuração do fato

E, para que a fase preliminar seja concluída com êxito, é necessária a colheita de

criminoso. Enfim, o fato de um inocente ser investigado já lhe causa muitos transtornos,

indícios e provas contundentes, elementos que indiquem o crime e sua autoria. No

sendo incomensuráveis os danos que derivam de um processo inteiro, o qual saliente-se,

entanto, são comuns os casos em que não há provas, não há digitais, objetos do autor ou

poderia ser evitado se o sistema de investigação preliminar – cognominado no Brasil de

da vítima, não há elementos suficientes que guiem os investigadores a uma linha concreta

inquérito policial – fosse eficaz e filtrasse as acusações infundadas, aportando elementos

do crime e do suposto autor.

suficientes para a não instauração do processo (LOPES JÚNIOR, 2012, p. 269).
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Diante dessas incidências, como devem proceder as autoridades? Deixar o

A sessão aplicada dura em média de duas a três horas e só é indicada para vítimas

inquérito parado, sem solução? Encaminhá-lo ao juízo competente sem qualquer

e testemunhas com amnésia total ou parcial, desde que consentirem. Suspeitos e

indiciamento, para posteriormente ser arquivado? Tentando encontrar tais respostas, há

indiciados não devem ser submetidos a isso (WALTER, 2011), valendo-se da prerrogativa

a necessidade de compreender exatamente o que vem a ser hipnose forense.

de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo e, pelo fato de que a pessoa
hipnotizada, por continuar consciente, pode vir a construir uma memória falsa ou mentir.

3. Hipnose forense

Importante então a eficiência e alta qualificação do profissional que aplica a hipnose
forense, que deverá identificar e separar as situações falsas das verdadeiras (CHAGAS,

A palavra forense, de origem Italiana, está ligada aos tribunais, júris

2013).

(VASCONCELOS, 2012), relativo ao Direito, além disso, é de imediato relacionado com

A aplicação da hipnose forense, com fulcro no auxilio as investigações, vem

o desvendamento de crimes (FORENSE, 2013). Sendo assim, compreende-se que, hipnose

possibilitar o acesso às informações do passado da vítima ou da testemunha. Pela hipnose

forense é uma técnica que busca um estado alterado de consciência do paciente, a fim de

é possível a regressão de memória em dias, meses e até anos (MEDIUNIDADE, 2013). Em

obter informações úteis para o desvendamento de um crime por meio de sugestões.

todos os casos que foram aplicados a hipnose no Laboratório de Hipnose Forense, o perito

Quando ocorre uma infração criminal, a polícia judiciária é acionada para iniciar

Sampaio nunca produziu laudos das sessões, visto que, a sua função não era tomar

as investigações a fim de apurar a suposta autoria, entretanto, em um caso de estupro, por

testemunho das vítimas/testemunhas no estado hipnótico, confrontaria a lei, mas sim,

exemplo, a vítima foi encontrada com amnésia parcial, não se lembrando dos últimos fatos

com a finalidade médica de buscar informações que possam de alguma maneira auxiliar a

ocorridos. Caso não haja testemunhas, como a polícia iniciará suas investigações? É

polícia judiciária nas suas investigações (CHAGAS, 2013).

hialino que alguns vestígios existirão, contudo, estes podem não ser suficientes para
encontrar o agressor, identificar a cena do crime, etc.

Para que haja maior compreensão sobre essa técnica, vê-se a necessidade de
entender o que é e como funciona a hipnose.

Para auxiliar nestas investigações, com pouco ou nenhum vestígio, vem sendo
utilizada no Brasil a técnica da hipnose forense, principalmente no estado do Paraná,

3.1. Compreendendo a hipnose

desde 1983, pelo Instituto de Criminalística do Paraná, em Curitiba. Em 1999, com ótimos
resultados da aplicação desta técnica, foi criado o primeiro Laboratório de Hipnose

O conceito de hipnose e as maneiras de tentar explicar como ela ocorre variam

Forense do país, sendo o único até o momento (INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DO

durante a história, pois “falar de hipnose é falar da mente, da psique, de nós mesmos”. A

PARANÁ, 2013).

hipnose, o transe hipnótico é um fenômeno psicológico ou mental (RUIZ, 2012, p. 20).

Rui Fernando Cruz Sampaio, perito e psiquiatra é o criador e responsável pelo
Laboratório, afirma que atendeu até 2008, cerca de 700 pessoas, todas testemunhas ou
vítimas de assaltos, estupros, sequestros, entre outros. Sampaio afirma que na maioria
dos casos formam bem-sucedidos, as pessoas conseguiram dar detalhes da face dos
criminosos, montaram retratos-falados, identificaram marcas no corpo, placas de carros,
detalhes de roupas, e outras informações que auxiliaram as investigações. Ainda, afirma
que a maioria das pessoas que sofrem um trauma, acabam esquecendo alguns detalhes,
por exemplo, ao tentar fazer um retrato-falado, não se lembra do rosto do agressor, da
altura, cor dos olhos, etc., nestes casos, indica-se a hipnose forense (CHAGAS, 2013).

Em 1993, o comitê executivo da Divisão 30 da Associação Americana de Psicologia
aprovou oficialmente a hipnose, e em 1994 publicou:
Hipnose é um procedimento no qual o profissional da saúde ou pesquisador
sugere que um cliente, paciente ou sujeito experiencie mudanças em sensações,
percepções, pensamentos ou comportamentos. O contexto hipnótico é
geralmente estabelecido por um procedimento de indução. Ainda que haja
muitas diferentes induções hipnóticas, a maioria inclui sugestões para
relaxamento, calma e bem-estar. Instruções para imaginar, pensar sobre
agradáveis experiências também são incluídas nas induções hipnóticas
(FERREIRA, 2007, p. 1).

Verifica-se que a hipnose seria uma indução, sugestões dadas para melhorar o
estado do paciente. Ademais, a hipnose pode ser definida como “uma técnica sofisticada
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3.1.1. Funcionamento do cérebro durante o transe hipnótico

evocativo no qual estimulamos associações internas, memórias e recursos do paciente”
(HAMMOND, 1998 apud FERREIRA, 2007, p. 1).

Antigamente, muitos acreditavam que a hipnose era um estado de sono,

Ainda, Barber (1984 apud FERREIRA, 2007, p. 1) define a hipnose “como uma

entretanto, este conceito já foi superado pelos doutrinadores, visto que o sono natural,

situação na qual indivíduos são propositalmente guiados por palavras e comunicações

fisiológico, tem características próprias, como o período de inibição, onde a maioria das

cuidadosamente escolhidas (sugestões) para ‘liberar’ alheios interesses e para sentir-

células cerebrais dormem (FARIA, 1986, p. 7), e o cérebro não reage desta forma ao se

lembrar-pensar-imaginar-experienciar

submeter a hipnose. Se ela não está dormindo, como podemos definir este estado?

ideias

ou

eventos

que

são

raramente

experienciados”. É um dos processos terapêuticos mais antigos que se conhece, serve para

Segundo o fisiologista italiano Giancarlo Carli, mesmo a palavra hipnose

provocar mudanças no comportamento, capacidade de percepção e no conhecimento das

derivando do radical hypnos, deus grego do sono, ela nada tem a ver com adormecer, mas

pessoas, tanto físicas quanto psicológicas, seria um estado alterado de consciência (RUIZ,

sim, com um estado de vigília. Isso foi descoberto a partir de testes com

2012, p. 47).

eletroencefalograma, que registrou em pessoas hipnotizadas, ondas cerebrais iguais as de

A existência de um estado alterado de consciência deve ser aceito de antemão para

pessoas acordadas, diferente das que se encontram dormindo. “O hipnotizado parece

se poder compreender a hipnose, este é o estado de vigília, inconsciente ou o próprio sono

adormecido, mas a área cerebral da atenção é acionada, como se o paciente estivesse em

(RUIZ, 2012, p. 47). Ressalta-se que este último, liga-se a palavra hipnose, pois, ela é

vigília” (CÉREBRO, 2013).

originada do radical grego hypnos, que significa sono (FARIA, 1986, p. 8).

Explana Ruiz (2012, p. 49) que, a maioria dos pesquisadores faz essa distinção

O uso da hipnose é normalmente encontrado em tratamentos terapêuticos,

entre o sono fisiológico e o estado hipnótico, visto que “durante o sono fisiológico existe

conhecido como hipnoterapia. Pode ser utilizada para uma infinidade de doenças, fobias,

perda de consciência, mas durante o transe hipnótico é o contrário; há total consciência.

traumas, estresse, entre outros. Desde o seu surgimento, ela sempre foi vinculada com a

Kroger comenta: ‘A pessoa hipnotizada está mais alerta ao que a cerca que quando está

busca da cura (CARVALHO, 2013). Já dizia o melhor hipnoterapeuta do mundo, Milton H.

dormindo’. É absurdo comparar os dois estados”.

Erickson: “O estado alterado de consciência é a mãe de toda a terapia”, ou seja, a melhor

O cérebro humano divide-se em córtex cerebral, parte externa e subcórtex, parte

terapia que possa existir, com melhores resultados é a que é aplicada quando a pessoa se

mais profunda. O córtex cerebral é a parte consciente, que nos torna seres racionais, o

encontra num estado alterado de consciência, com a mente sendo dominada pelo

subcórtex e a parte que nos iguala ao restante dos animais, nele encontra-se um centro

inconsciente (RUIZ, 2012, p. 15,33-34).

nervoso denominado tálamo, que é considerado o suporte físico do inconsciente. Nessa

Dessarte pode-se compreender que, segundo a doutrina majoritária, a hipnose não

parte do corpo verifica-se ainda o hipotálamo, sistema límbico, corpo estriado, etc.,

é algo sobrenatural, oculto, relacionado a magias ou a poderes do hipnotizador, mas sim,

residindo aí, a maior parte da atividade psíquica (RUIZ, 2012, p. 38). Como já abordado

um estado como uma focalização da atenção, ou o direcionamento espontâneo ou

no assunto anterior, psíquico, são os fenômenos da mente/alma.

intencional (sugestão) a um ponto qualquer. Considera-se como um “transe” induzido

A hipnose influi sobre o inconsciente, fazendo com que a memória e assimilação

pelo hipnotizador, que afeta a capacidade crítica do hipnotizado, reduzindo a atividade da

aumentem, a respiração fique mais lenta e calma, o ritmo cardíaco diminua, o corpo relaxe

mente consciente e aumentando a mente inconsciente, em suma, diz-se que a hipnose é

e gradativamente o córtex cerebral, seja inibido. Por meio da hipnose, consegue-se

uma técnica que nos leva, mais rapidamente a obter um estado alterado de consciência

alcançar alto grau de sugestionabilidade, assim, por meio de mensagens positivas

(RUIZ, 2012, p. 26).

emitidas na terapia hipnótica, que passam pelo sistema límbico, centro regulador de
funções e a causa de comportamentos patológicos, consegue-se transformar certos
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comportamentos negativos ou condicionantes e formular objetivos mais positivos (RUIZ,
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4. Eficácia probatória dos atos na investigação criminal

2012, p. 38-39), capazes de curar crises, fobias, ansiedade, estresse, doenças, etc.
A tese mais aceita hoje é que as palavras pronunciadas pelo hipnotizador são

Majoritariamente, diz-se que no Brasil, ao menos após o advento da Constituição

captadas e processadas pelo nervo auditivo, que manda as informações para uma

Federal de 1988, vige o procedimento acusatório. Tourinho Filho (2007, p. 94-95) aduz

estrutura cerebral chamada de formação reticular, se explanando por todo o cérebro. Por

que no Direito pátrio o sistema adotado é eminentemente contraditório, não tendo a

serem estímulos repetitivos, estes quando chegam ao lobo frontal, que fica atrás da testa,

figura do juiz instrutor. A fase processual é precedida de uma fase preparatória, esta não

inibe tudo ao seu redor, deixando a concentração em apenas uma coisa (CÉREBRO, 2013).

contraditória, ou seja, a investigação preliminar.

Ponto importante a ser exposto é que, conforme aduz Faria (1986, p. 70),

Conforme entendimento de Auri Lopes Júnior (2012, p. 288), deve-se

ninguém se deixa hipnotizar se não quiser, é como um jogo de imaginação, de um lado

compreender claramente a eficácia probatória dos atos na investigação preliminar. Os

está a pessoa que sugere os pensamentos, ideias, no outro a que se concentra

atos produzidos nesta fase distinguem-se em atos de prova e atos de investigação. Os

mentalmente, assim, “mais se conduz quem se deixa conduzir”. Horácio Ruiz, também

primeiros integram os autos do processo e servem para convencer o juiz na sentença, os

aduz que ninguém pode ser hipnotizado contra a sua vontade, o paciente é quem tem o

segundos atribuem o valor de meros atos de investigação ao material obtido nesta fase,

controle de todo o processo, além do mais, o paciente somente seguirá as sugestões

limitando sua eficácia aos limites da investigação. Esses atos servem para formar apenas

indicadas pelo hipnotizador se estas estiverem de acordo com sua moral, ética ou os seus

um juízo de probabilidade e não de certeza (DRAGONE, 1995. p. 474 e ss. apud LOPES

desejos no momento (RUIZ, 2012, p. 109).

JÚNIOR, 2012, p. 288).

Quanto a aplicação da hipnose, há controvérsias em relação a sua eficácia. Quando

A prova, por sua vez, vincula-se à verdade e à certeza, que se liga a realidade,

uma pessoa está hipnotizada, por continuar consciente, pode vir a construir uma memória

voltada a convicção dos seres humanos segundo entendimento de Nucci (2009, p. 14, grifo

falsa ou mentir, à conta disso, pode-se dizer que uma declaração dada por uma vítima ou

do autor). O termo prova, origina-se do latim probatio, que significa verificação, ensaio,

testemunha sobre determinado fato criminoso pode não ser verdadeira. Sampaio,

exame, argumentação, confirmação, etc. Este termo, por sua vez, deriva a palavra provar

fundador do primeiro Laboratório de hipnose forense no Brasil complementa ao afirmar

que significa demonstrar, persuadir alguém de alguma coisa, examinar, aprovar, estar

que, “a hipnose não pode servir como uma prova, e sim como uma finalidade médica que

satisfeito, etc. “O juiz se convence da verdade [...] em virtude da demonstração lógico-

busca informações das vítimas ou das testemunhas para qualificar a investigação”. A

racional dos vários elementos expostos ao longo da instrução, denominados de provas”.

hipnose é uma pista, não uma prova cabal (CHAGAS, 2011).

Existem dois meios de provas, as diretas e as indiretas. De modo simples pode-se

O presidente da Associação dos Advogados Criminalistas de São Paulo, Ademar

definir as primeiras como as que se unem ao fato objetivado e as segundas são as que

Gomes, concorda com a utilização desta técnica, entretanto, apenas para auxiliar nas

necessitam de outro elemento ou situação para atingir o fato almejado. Exemplificando,

investigações, contestando assim seu uso no processo penal. Ressaltando que esta será

temos a perícia como prova direta e o indício como prova indireta (NUCCI, 2009, p. 21).

permitida apenas quando houver consentimento das partes envolvidas (CHAGAS, 2011).

Indícios são, na verdade, evidências indiretamente relacionadas com o delito, obtidas com

Diante destes depoimentos, onde Sampaio e Gomes afirmam que a hipnose

um esforço de dedução – presunção (MENDRONI, 2002, p. 73). Faz-se um

forense não deve ser usada como prova, e sim, como meio de investigação, cria-se dúvidas,

questionamento: se fosse considerado como prova a hipnose forense seria irrepetível ou

que devem ser esclarecidas no item seguinte.

não?
Vê-se a definição de Mendroni, no sentido de classificar as evidências/indícios
como provas indiretas, no entanto, devido a extensão do assunto “provas”, que
demandaria uma pesquisa mais profunda, se tal técnica poderia ou não ser utilizada como
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prova no processo penal, verificando ainda a possibilidade ou não da sua reiteração na

legislações existentes, jurisprudências, súmulas, enfim, no Direito brasileiro, elementos

fase processual – regra, há que se deixar de lado, para outra pesquisa, e focar nesta técnica

capazes de definir se sua aplicação pode ser considerada legítima, legal e lícita.

apenas como um meio de investigação, e não uma prova cabal, verificando se ela pode ou
não ser aplicada no país.
Os atos de investigação, segundo Lopes Júnior (2012, p. 331-332): a) se referem
a uma hipótese, não afirmação; b) estão a serviço da investigação preliminar para o
cumprimento de seus objetivos; c) formam juízo de probabilidade, não de certeza; d) não
exigem estrita observância da publicidade, contradição e imediação, pois podem ser
restringidas; e) servem para a formação da opinio delicti do acusador; f) não estão

Ressalta-se que o presente questionamento, foco desta pesquisa, não se encontra
expresso em nenhum livro até o momento, apenas pequenos artigos disponíveis na
internet abordam o tema. Logo, este artigo não teve nenhum embasamento em relação às
questões jurídicas.

5.1. Legalidade

destinados à sentença, mas demonstrar a probabilidade do cometimento do delito, para
justificar o processo ou o não processo; g) servem para fundamentar decisões

Legal, é quando algo é definido por lei (DIFERENÇAS ENTRE LEGAL, LEGÍTIMO,

interlocutórias de indiciamento, medidas cautelares pessoais, etc.; h) podem ser

LÍCITO E PERMITIDO, 2012), não vedado. Nesse âmbito, encontra-se no ordenamento

praticados pelo Mistério público e pela Polícia Judiciária.

jurídico o princípio da legalidade, o mais importante dentre os princípios, pois, é um dos

Compreende-se que os atos de investigação são muito importantes para a

alicerces do Direito, estando consagrado no artigo 5º, inciso II, da Constituição

conclusão eficaz do inquérito policial, considerado que muitas vezes é a partir deles que

Federal que expõe: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão

os investigadores conseguem alcançar as provas necessárias ao indiciamento do suspeito.

em virtude de lei”. Este nos remete ao entendimento de que tudo deve ser resolvido por

A meta é encontrar a verdade, demonstrá-la, para ao final do processo haver a tão

meio de leis, ninguém sendo proibido de fazer algo sem que esta ação esteja tipificada em

almejada “justiça” com a condenação do acusado.

lei.

Considerando o princípio do livre convencimento motivado, elencado no art. 155

Tal artigo ainda vai ao encontro do disposto no inciso XXXIX, do mesmo artigo 5º,

do Código de Processo Penal (BRASIL, 2011), onde cabe ao juiz a liberdade de apreciar e

CF, que diz “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação

valorar as provas, mesmo as declarações obtidas num transe hipnótico não sendo

legal” (BRASIL, 2011). Vê-se que somente uma ação será considerada crime se existir uma

consideradas como provas, mas constando nos autos do inquérito policial, será que o

lei anterior que a declare como crime, pode-se dizer que em praticamente todas as

magistrado não irá criar um juízo de valor ao analisá-las? Podendo ser influenciado e criar

situações, ações, relações sociais existe uma lei que as regulam.

convicção acerca da declaração, por exemplo, que “Fulano” é o autor de determinado
crime? Problema a ser enfrentado.

Ilegal, por conseguinte é algo que se opõe à lei; que não obedece normas ou
preceitos legais; ilícito (ILEGAL). A ação praticada é regulada em lei, entretanto, é
proibida, ou seja, se cometer algo ilegal, como por exemplo, matar alguém, estará

5. Aspectos jurídicos acerca da nova técnica

cometendo um crime tipificado no artigo 121 do Código Penal.
Nesse sentido busca-se no ordenamento jurídico elementos que definam se a

Para alcançar a compreensão se esta nova técnica que surgiu no Brasil é legal,
legítima, lícita ou não, há que se fazer uma análise geral, acerca dos dispositivos legais que
possam existir, corroborando ou eliminando qualquer ideia de legitimidade ou legalidade
nestes meios de investigação. Assim, busca-se na Carta Magna, nos códigos e demais

hipnose forense é legal, ilegal ou quiçá nenhum dos dois. Verifica-se que não existe lei que
a regule, no entanto, a Hipnose clínica é regulada por resoluções de Conselhos Federais
de Medicina, Psicologia e Odontologia, que “conceituam, esclarecem, fundamentam e
recomendam o uso científico das técnicas hipnoterápicas como alternativas terapêuticas
e coadjuvantes aos tratamentos convencionais, disponíveis a profissionais qualificados do
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campo da saúde humana” (AMPAROS LEGAIS DA HIPNOSE CLÍNICA NO BRASIL, 2013).
Observa-se que estas resoluções não tem força de Lei.
A questão dos profissionais habilitados para exercerem a hipnose clínica é
controverso, visto que, o artigo
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Com base nas pesquisas realizadas, não há no ordenamento jurídico normas que
regulamentem ou vedem como meio de investigação, já que não estaremos abordando a
fundo sobre provas, logo, pode-se deduzir, de modo geral, ser considerada técnica legal.

XIII, da Constituição Federal, estabelece que é “livre o

Ressalta-se que o conceito de legitimidade, legalidade, são expostos de maneira similar,

exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações

como vista no conceito citado anteriormente, como se fossem sinônimos, entretanto,

profissionais que a lei estabelecer” (BRASIL, 2011). “Trata-se, pois, de direito individual

verifica-se que cada uma tem suas peculiaridades que diferem das demais, mas de

garantido pela Carta Magna, que assegura a valorização do trabalho humano e a liberdade

maneira geral, tendem a seguir a mesma linha de compreensão.

profissional que, por si só, à míngua de regulação complementar, e à luz da exegese póspositivista admitem o exercício de qualquer atividade laborativa lícita” (AMPAROS

5.2. Legitimidade

LEGAIS DA HIPNOSE CLÍNICA NO BRASIL, 2013). Assim, existem doutrinadores que
defendem que o uso da hipnose pode ser realizado por qualquer pessoa, desde que
capacitada para isso conforme descrito abaixo:
[...] necessário um curso de capacitação técnica em Hipnose Clínica, se
inscrever numa instituição oficial de terapeutas (Sindicato ou
Associação), de posse da CNT – Carteira Nacional de Terapeuta Holístico,
reconhecida pelo Ministério do Trabalho Brasileiro, cadastre-se na
Prefeitura de seu município, para devida inscrição do ISS, recebendo
autorização do Poder Público Municipal para atuar como terapeuta,
emitindo notas fiscais de prestação de serviço autônomo (AMPAROS
LEGAIS DA HIPNOSE CLÍNICA NO BRASIL, 2013).

Nesse sentido, pode-se dizer que a hipnose pode ser aplicada em vários
segmentos e especialidades, como na área da saúde (hipnoterapia, hipnodontia,
hipniatria), além da sua aplicação com sucesso nas áreas da Educação, Direito Criminal,
Recursos Humanos, Desportes, etc. Observa-se que Jânio Quadros, quando presidente do
Brasil, publicou o Decreto 51.009 de 22/7/1961 proibindo shows públicos de hipnose,
a única lei que até hoje regulamentou essa técnica no Brasil, todavia, foi revogada por
Fernando Collor de Mello através do Decreto 11 de 21/1/1991 (AMPAROS LEGAIS DA
HIPNOSE CLÍNICA NO BRASIL, 2013).
Relembra-se que, a aplicação da técnica da hipnose forense deve ser realizada
apenas com a expressa concordância do paciente, sendo que somente poderá ser aplicada
em vítimas e testemunhas com amnésia parcial ou total. Os autores não devem ser
hipnotizados, primeiramente porque, por estarem conscientes podem mentir ou falsear
uma ideia e acreditar que aquilo realmente é verdade, um dos pontos negativos da
hipnose, outrossim, pelo famoso princípio nemo tenetur se detegere, direito de não
produzir prova contra si mesmo.

Legitimidade é o que “emana da vontade popular, baseando-se no direito, na
razão e na justiça” (DIFERENÇAS ENTRE LEGAL, LEGÍTIMO, LÍCITO E PERMITIDO, 2012),
“é

uma

característica,

particularidade

ou

condição

do

que

é

legítimo.

Jurídico. Que se encontra de acordo com as leis; segundo o Direito; legalidade”
(LEGITIMIDADE). Muitos a confundem com legalidade, entretanto são duas coisas
distintas.
Fernando Collor (COLLOR), em um artigo publicado no site do Senado Federal
explana:
[...] Para os juristas, a legitimidade nada mais é do que, na lição do prof.
Bonavides, "a legalidade acrescida de sua valoração". [...] Logo, o que
distingue a legalidade da legitimidade é que a primeira diz respeito à
conformidade com a lei, a ordem e a justiça, e a segunda refere-se à
aceitação das decisões dos sistemas políticos. Neste sentido, normas que
careçam da aceitação generalizada da opinião pública, ou pelo menos da
maioria da sociedade, seriam ilegítimas, ainda que fossem legais, isto é,
mesmo estando de acordo com a Constituição e as leis de cada país. [...] A
legalidade é um conceito absoluto: ou é legal ou é ilegal. Não se pode dizer
que determinada decisão é mais ou menos legal do que outra. A
legitimidade é um conceito relativo. Não se pode dizer que esta decisão é
legítima e outra que se lhe contrapõe é ilegítima. Pode-se, sim, dizer que
uma é dotada de maior grau de legitimidade do que outra, que teve menos
aceitação.
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Vê-se que a legitimidade é relativa, em certos casos algo pode ser mais ou menos

Contudo que foi abordado surge outro questionamento: o que dizer quanto ao

legítimo, ou seja, com maior ou menor aceitação da opinião pública, isso independente de

fato de não de não ser passível de punição crime cometido por pessoa hipnotizada, sem

ser legal ou não. Uma norma, por exemplo, pode ser legal, mas, não legítima, ou ser

seu consentimento, vontade ou culpa? Poderíamos assim dizer que, se essa situação não

legítima e não legal, não necessariamente algo ilegal, apenas não ter lei que o defina, sendo

é aceita, paralelamente não deveríamos aceitar as declarações de uma vítima, por

assim lícito. Lícito (DIFERENÇAS ENTRE LEGAL, LEGÍTIMO, LÍCITO E PERMITIDO, 2012)

exemplo, hipnotizada?

é algo não proibido por lei; que não é objeto de lei.
Com relação à legitimidade ou não das técnicas estudadas no presente trabalho,

5.4. Hipnose forense na legislação brasileira

pode-se dizer que existem apenas presunções, uma vez que a legitimidade seria o
interesse popular, e até o presente momento não ouve registros de pesquisas realizadas
com tal pretexto.
Assim, analisando de maneira geral as revoltas e indignações que emanam da
sociedade, tem-se que muitas destas resultam de injustiças, casos de impunidade. De
maneira presumida, poderia se afirmar que, considerando uma possível discussão com
participação popular acerca da utilização ou não destas técnicas pelas autoridades
policiais e Ministérios Públicos, levando em consideração o conceito de legitimidade
anteriormente citado, acredita-se que grande parte da população concordaria com a
aplicação desta técnica, claro, como dito, de forma presumida, deduzida.

5.3. Licitude

O termo lícito é algo “não proibido por lei; que não é objeto de lei”. Ilícito, ao
contrário é algo “não lícito; proibido pela lei; injurídico, ilegítimo. Contrário à moral e/ou
ao direito” (ILÍCITO).
Com tais definições pode-se compreender que as ações lícitas são aquelas que não
possuem tipificação no ordenamento jurídico ou se existem, não são proibidas; e as ilícitas
por sua vez, tipificadas ou não, são proibidas. Vale ressaltar quanto citação acima, onde
diz “contrário à moral e/ou ao direito”, esta frase corrobora com o entendimento anterior,
no sentido que algumas ações lícitas ou ilícitas podem ou não estarem reguladas no
ordenamento jurídico, baseadas apenas na moral.
Em vista disso, e da constatação que até o presente momento não existem normas
que proíbam ou regulamentem a utilização da hipnose forense, presumindo ainda a
moralidade de tais meios de investigação, pelas precações sociais, pode-se concluir que
suas aplicações no Brasil podem ser consideradas lícitas.

No Código Penal Brasileiro, não há, até o momento, um artigo específico que
aborde sobre hipnose, no entanto, por analogia, pode-se utilizar alguns artigos nestes
casos que envolvam crime praticado por pessoa em transe hipnótico.
Conforme exposto no artigo 26 do Código Penal (BRASIL, 2011):
É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento
mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento.
Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o
agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por
desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente
capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo
com esse entendimento.

Ademais, nos parágrafos do seu artigo 28 (BRASIL, 2011):
1º É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente
de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento.
§ 2º A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por
embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao
tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Verifica-se que, em casos onde o agente comete um crime sem total consciência,
capacidade de entendimento, compreensão sobre suas ações, seja por falta de
desenvolvimento mental, doença, embriaguez completa, uso de entorpecentes e afins,
incluindo aí pessoa em transe hipnótico, desde que haja comprovação de ter ocorrido sem
seu consentimento, vontade ou culpa, este será isento de pena, ou seja, o crime ocorreu,
mas devido a estas circunstâncias, não haverá aplicação de pena.
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Apesar de raros, encontram-se na jurisprudência exemplos envolvendo hipnose.
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ela uma vítima ou testemunha de um crime, que pelo trauma vivido, teve amnésia parcial

Na apelação criminal ACR 790598 SC 2008.079059-8 do TJ-SC, julgado em 24/09/2009,

ou total, coletando informações que no estado normal de consciência não conseguia

foi indeferido pedido de utilização de hipnose em sessão do júri:

lembrar.

Em seguida, insurge-se o recorrente quanto ao "indeferimento do uso de
polígrafo e da hipnose, vez que tais recursos possibilitariam maior
exatidão na descoberta da verdade". Ocorre, entretanto, que, muito
embora o manejo de tais recursos na prática forense não sejam proibidos,
verdade é que seu cientificismo remanesce incomprovado, não fosse o
fato de que a submissão do co-réu, como pretendia a defesa, a ditos
procedimentos, ensejaria em realização de eventual prova contra si
próprio, o que, como se sabe, fere o princípio da liberdade do indivíduo e
de seu direito constitucional a não auto-incriminação.

Esta técnica tem aplicação no Brasil e possui vários defensores, entretanto,
existem também posicionamentos contrários, devido aos pontos negativos de sua
aplicação. Por ser uma técnica que deixa os pacientes em estado consciente, eles podem
falsear uma ideia e realmente crerem nela e ainda, em alguns casos, mentir. Será que esta
técnica auxiliaria ou prejudicaria ainda mais as investigações? Por exemplo, adiar a
conclusão do inquérito policial devido a tempo dedicado com declarações errôneas

Nota-se que sua utilização na instrução processual (júri) foi indeferido, porém, o

obtidas num transe hipnótico? Ou podemos afirmar que, pelos inúmeros casos reais que

magistrado afirma não ser esta uma técnica proibida. Mas existe divergência entre as

obtiveram sucesso na aplicação desta técnica, os frutos colhidos superariam a dúvida, o

jurisprudências, conforme Recurso em Sentido Estrito nº 993.06.067467-6 do TJ-SP,

risco de sua aplicação?

julgado em 03/06/2008:

Esta pesquisa não vem aprofundar a questão das provas, no entanto analisou-se

Essa contradição não enseja per si a absolvição do réu, isto porque é
comum a vítima esquecer o rosto do seu ofensor após o longo período
entre o dia dos fatos e a data da audiência, como forma de proteção do
sistema neuropsíquico e, por isso, existem as técnicas para resgatar essas
informações, sendo uma delas a hipnose forense.

a técnica como mero ato de investigação produzido na fase pré-processual. Vale ressaltar

O tema é controverso e polêmico, não se pode negar, e isso também é o objetivo

É hialino que a questão jurídica deve ser mais aprofundada, debatida, devido a

da pesquisa, expor o que é a hipnose forense, suas características positivas e negativas, os

complexidade do assunto, entretanto, a análise da legislação brasileira, verificou-se que

posicionamentos contrários e a favor, verificar no ordenamento jurídico a possibilidade

até o presente momento não existem normas jurídicas que vedem ou regulamentem esta

ou não da sua aplicação, a fim de que mais pessoas tenham conhecimento sobre essa nova

técnica. Ademais, por ser pouco conhecida, não existe até o momento, nenhum livro, artigo

técnica, instigando a curiosidade e o debate dos operadores do direito e demais pessoas

de internet que realize essa relação puramente jurídica, entretanto, a existência de uma

com ânsia de novo conhecimento.

ferramenta que possa auxiliar a polícia judiciária na obtenção de detalhes esquecidos pela

que há divergência entre doutrinadores na existência dessa diferenciação entre atos de
investigação e atos de prova.

vítima ou testemunha, é algo que não deve ser ignorado pela falta de pesquisa no campo.

6. Considerações finais

Com arrimo na análise jurídica realizada, nos diversos casos em que foi obtido
sucesso com a aplicação da técnica, afirma-se que, não se pode vedar a aplicação da

Todos os dias a sociedade se depara com a criminalidade, a violência atinge um
número absurdo de pessoas. Notícias de assaltos, sequestros, roubos, homicídios,
estupros se tornam comuns. Ademais, com o aumento significativo dos crimes, mais e

hipnose forense no país, podendo ser considerada legal e apta a corroborar na redução de
inquéritos que, pela falta de vestígios e provas, ficam parados nas delegacias ou são
arquivados sem o oferecimento da denúncia.

mais inquéritos policiais são instaurados, abarrotando as delegacias, e devido a inúmeros

Considerando que a justiça e a segurança são valores supremos e que o êxito dos

problemas, eles não são concluídos em tempo razoável, ou em muitos casos, são

inquéritos e processos penais são instrumentos para efetivação destes valores, é hialino

arquivados sem indiciamento falta de indícios e provas.

que o alto número de inquéritos parados ou arquivados sem oferecimento da denúncia

Nesse diapasão, surge uma nova técnica de auxílio ás investigações criminais, a
hipnose forense, técnica capaz de alterar o estado de consciência de uma pessoa, sendo

deve ser combatido.
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A perquirição criminal é a base do processo penal, é nela que são coletados a
maioria dos elementos que poderão vir a provar ou não o fato delituoso e sua autoria,
assim, deve ser realizada de maneira completa, eficaz, buscando sempre evoluir seus
métodos e técnicas de investigação, transpondo preconceitos e quebrando paradigmas.
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ganhador” e a lógica do Processo Civil, a qual perfaz a estratégia polarizada da competição
e ao termo final pelo “perdedor x ganhador”.

No contexto Jurídico Brasileiro, os cidadãos, ao submeterem preferencialmente
os seus conflitos aos Tribunais, acarretam a criação de um paradigma, consistente na

2. O direito ao acesso à justiça: para além do paradigma - modelo da tutela do Poder

confusão cultural entre o acesso à justiça e a tutela jurisdicional. Ocorre que a formação

Judiciário

desse paradigma fomenta a judicialização das demandas, as quais contribuem à
manutenção das crises de litigiosidade e morosidade presentes no Poder Judiciário. A

Toda gênese se dá com a disparidade entre o meu e o teu que conjuga o nosso

partir disso, reflete-se sobre o tema dos instrumentos Brasileiros na estabilização das

conflito, como elemento intrínseco a existência humana, enquanto passagem histórica e

controvérsias, dentre eles, a dogmática Processual Civil e a forma alternativa da Mediação,

dialética, e, cuja eliminação não pode ocorrer peremptoriamente. Tanto é assim, que o

como técnicas para exercer o direito ao Acesso à Justiça que, a partir da releitura pela

próprio pacto social, de criação do terceiro imparcial e acima das partes, representado

Teoria dos Jogos, apresentam os litigantes – entendidos como jogadores – enquanto

pela figura colossal do Leviatã, apenas substitui a vontade das partes – autotutela – e

participantes competidores ou cooperadores.

neutraliza provisoriamente os conflitos por meio da função, atividade e do poder de dizer

Por essa premissa, o modelo – jogo – de estabilização dos conflitos da tutela

o direito pela jurisdição do Poder judiciário.

jurisdicional pelo Processo civil vincula-se ao jogo de natureza competitiva, focado na

E, nessa perspectiva de sinônimo entre a cultura do conflito e a cultura da

necessidade de vencer a qualquer custo, uma vez que os jogadores são impulsionados pela

litigância, sugerindo que a cada novo agravo deva corresponder uma intervenção judicial,

recompensa ao final com o julgamento procedente do pedido. Além disso, o

é que se criou aquilo que se denomina de paradigma; padrão ou modelo aceito, que no

comportamento dos agentes é induzido a não cooperação e ao resultado que soma zero,

Direito significa a identificação cultural de recorrer ao Processo Civil oferecido pela tutela

pelo qual uma parte ganha se a outra perder. Assim, o tratamento dos conflitos pela via

jurisdicional como única via de Acesso à Justiça.

jurisdicional é pautado pela disputa acirrada, na qual as controvérsias hão de ser, ao final,

Ocorre que isto é um (pseudo) paradigma, na medida em que o Acesso à Justiça

atribuídas a uma das partes por um terceiro estranho à relação jurídica, isto é, pelo

pode ser entendido sob dois fundamentos: sentido estrito de acesso ao Poder Judiciário e

maniqueísmo de que para que um vença o outro precisa perder, não havendo cooperação,

sentido amplo de acesso ao Direito. Segundo o referencial teórico dos autores Mauro

porque isso implicaria na vitória do adversário.

Capelletti e Bryant Garth (1998, p. 8) o acesso à justiça representa duas singularidades

De outro lado, o método da Mediação, enquanto proposta transformadora do
conflito, recorda o jogo cooperativo, cuja natureza não adversarial e autocompositiva

básicas:

a Mediação cumpre a função de jogo cooperativo, pois a decisão não será de um, nem do

[...] A expressão acesso à justiça é reconhecidamente de difícil definição,
mas serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico –
o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou
resolver seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve
ser igualmente acessível a todos; segundo ele deve produzir resultados
que sejam individual e socialmente justos.

outro, mas de ambos, já que se conciliam os interesses que motivaram as pessoas e não as

Em consonância, Horácio Wanderlei Rodrigues (1994, p. 28), sintetiza que a

admite a maximização de ganhos coletivos com resultado diferente de zero, porque ambos
participantes colaboram entre si. Sem estar preocupada com a verdade formal dos autos,

posições que elas adotam.

expressão admite duas acepções distintas: a primeira atribui ao significante “justiça” o

Assim, pretendo o artigo, fazer uma releitura dos instrumentos de acesso à justiça

mesmo sentido e conteúdo de “Poder Judiciário”, tornando-as expressões sinônimas e, a

segundo o enfoque econômico da Teoria dos Jogos, revelando paradigmas de justiças

segunda, parte da visão axiológica da expressão “justiça” e identifica como acesso a uma

diversos; sendo a técnica da Mediação, a qual envolve a estratégia da co -participação

ordem determinada de valores e direitos fundamentais para o ser humano, de conteúdo

responsável e se mostra tendente a obtenção do consenso pelo paradigma “ganhador x

mais amplo, englobando o primeiro termo.
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Neste âmbito, uma das formas clássicas de conceituar o Acesso à Justiça é

diversos mecanismos que não apenas o Poder Judiciário, devendo ser menos formal para

identificá-lo ao acesso ao Poder Judiciário, chegando-se a confundir essas realidades e

garantir o acesso das pessoas menos instruídas e, ainda, garantir o direito de ação e defesa

deixando-se, por regra, os meios alternativos de tratamento de conflitos à margem do

por diversos mecanismos alternativos que busquem a celeridade e a efetividade.

conceito de Acesso à Justiça. Como pontua Kazuo Watanabe (2003, p. 53), “temos um meio

Sopesado o seu termo, percebe-se que a ideia de Acesso à Justiça significa, hoje,

normal, usual, que é a solução pelo Poder Judiciário, pela autoridade do Estado, e os meios

não simplesmente acesso à tutela jurisdicional do Estado, uma vez que se traduz como a

alternativos, ainda em fase de organização.” Dessa forma, ainda se analisa o Acesso à

generalização de diversos mecanismos para tratamento dos conflitos. Nos termos

Justiça unicamente como a possibilidade de admissão pelos Tribunais para o exercício da

contemporâneos ambientados no cenário jurídico, as disputas vão além do sistema

ação judicial, confundindo-o com as garantias processuais fundamentais. Entretanto, o

judiciário, notadamente ao revés de um Poder Judiciário idelogicamente estrategista que

acesso ao Poder Judiciário é apenas via privilegiada para que se encontre a justiça, porém

retroalimenta a cultura forense.

está longe de ser a exclusiva, eis que na sociedade considerada plural, múltiplos também
devem ser os mecanismos postos para o tratamento dos conflitos.

Dessa forma, embora, também hoje, culturalmente se agregue ao Poder
Judiciário, a missão de Acesso à Justiça, insiste-se que a gestão por este poder,

Em determinada época podia o Acesso à Justiça ser confundido com o sentido

basicamente envolta da vitória sobre o adversário, deve “caminhar” ao encontro de

estrito de acesso ao Poder Judiciário, porém, com a expansão da judicialização traduzida

formas alternativas no tratamento das demandas, questionando o modelo tradicional e

na multiplicação no volume dos processos contenciosos, o Estado encontra-se

restrito de acesso delimitado pelos resultados, para o enquadramento maximizado de

hipertrofiado, não mais atendendo a grande demanda de processos. A via tradicional do

direito humano e fundamental com base na ação social e participativa presente na justiça

Poder Judiciário não se tem manifestada como a melhor forma de satisfazer as pretensões,

coexistencial ou conciliatória.

descortinando-se o ressurgimento da terceira “onda” de justiça pautada no acordo entre
as partes (CAPELLETTI; GARTH, 1998, p. 10).
O direito ao Acesso à Justiça não mais pode ser considerado como algo idêntico
ao acesso ao Poder Judiciário, devendo o legítimo exercício daquele ser antecedido por

Para essa mudança entre o acesso restrito à tutela judicial e outras formas no
tratamento das controvérsias, apresenta-se a clivagem no conteúdo epistemológico da
simbiose entre Direito e Economia, notadamente pela teoria de base da Análise
Econômica do Direito e seu instrumento microeconômico da Teoria dos Jogos.

uma série de filtros, a fim de viabilizar a ordem jurídica justa que englobe outras
estruturas para atender às demandas que se lhe apresentem, voltadas para efetivação dos
direitos fundamentais. Por esta razão, emprega-se o sentido amplo de direito em

3. Análise econômica do Direito e seu instrumento microeconômico da teoria dos
jogos

estabilizar o conflito, isto é, “a uma determinada ordem de valores e direitos fundamentais
do ser humano” (RODRIGUES, 1994, p. 28), ou no mesmo entendimento, “um sistema

A Análise Econômica do Direito cresceu como disciplina autônoma, empregando

jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos

a Teoria Econômica no Direito para compreensão da racionalidade dos sujeitos no sistema

de todos.” (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 12).

legal na medida em que aplica suas premissas na elaboração das normas ou no silogismo

O alargamento do Acesso à Justiça, enquanto direito que não se encerra em uma

decisório. Neste âmbito, constitui estudo interdisciplinar entre a Teoria Econômica e o

única forma de tratamento dos conflitos, avulta a repercussão política e social do conceito,

Direito, prescrevendo a definição das “variáveis instrumentais das questões e processos

cuja fonte é essencial para a consolidação da Democracia e do Estado contemporâneo.

que são fundamentais para o funcionamento das instituições jurídicas que gozam de

Assim, mais do que acesso aos Tribunais, o Acesso à Justiça abrange a solução justa e

importância econômica.” (MERCURO, 1991, p. 13).

efetiva por parte do Estado, independe do mecanismo disposto ao cidadão, desde que

Assim, a clivagem no conteúdo epistemológico da simbiose entre Direito e a

ocorra a resposta em tempo hábil. O Acesso à Justiça é maximizado pela inclusão de

Economia pelo marco teórico da Análise Econômica do Direito demonstra que lócus
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normativista presente no campo do Direito, tem frequentemente admitido uma abertura

situação de cooperação ou conflito (COOTER; ULEN , 2010, p. 57). Os jogos, em sentido

cognitiva do discurso economicista na estrutura legal, na medida em que a ciência social

genérico, revelam-se quando as pessoas estão envolvidas conscientemente entre si, na

aplicada e empírica, liberta o ordenamento jurídico da sua obsessão pelo viés rígido e

medida em que a tomada da decisão de um sujeito afeta diretamente o resultado da

formalista, tornando-o palatável ao ponto de vista externo do sujeito econômico. Sujeito

decisão do outro. O modo de funcionamento do jogo compõe-se do modelo competitivo

esse, de tendência ao comportamento racional e individualista e que se vê forçado a

ou não cooperativo: nesse tipo não há comunicação e colaboração entre os participantes,

realizar trade-offs, isto é, escolhas baseadas no custo e benefício, em razão da necessidade

de modo que a estratégia dominante é aquela que diminui ao máximo a possibilidade de

de alocação dos recursos finitos versus os desejos ilimitados.

perda e leva ao mesmo tempo a maior desvantagem ao adversário, cujo resultado final

Daí porque o método de investigação, das lentes econômicas refletidas no objeto

terá a somatória igual à zero, se ganha àquilo que o outro perde. Também pode

jurídico, serve para compreender o comportamento humano fora da realidade abstrata

apresentar-se como jogo cooperativo: nesta modalidade, ao reverso da outra, há

da norma, auxiliando os juristas no exercício do diagnóstico dos conflitos e da prognose

comunicação entre os jogadores e permite-se a negociação mútua. A estratégia dominante

das prováveis reações das pessoas às regras para, cientes das consequências, optarem

é a opção coletiva de perder um pouco do lucro, ao invés de arriscar todos os ganhos e,

pela melhor regra – se estiverem legislando – ou pelo melhor silogismo interpretativo –

por isso, consequentemente, não existe um ganhador e um perdedor, pois o resultado será

se estiverem decidindo. Por isso, a Análise Econômica do Direito é mais uma ferramenta

diferente de zero.

analítica colocada à disposição dos atores jurídicos, não para oferecer a resposta correta,

Os jogos são, portanto, todas as maneiras de interações compostas por

mas para trabalhar com conceitos operacionais como o instrumento microeconômico da

participantes que buscam satisfazer suas necessidades e, nas quais, as suas decisões

Teoria dos Jogos que busca entender as instituições centrais do sistema jurídico, como no

interferem nas reações dos demais, havendo previsão dos resultados frente à imposição

caso, as escolhidas foram o Acesso à Justiça e as técnicas de tratamento das demandas

vertical de regras.

(Processo Civil e Mediação).

Estabelecido o ponto de partida da teoria dos jogos perfectibilizado no conceito

A Teoria dos Jogos, enquanto disciplina acadêmica é proeminente do ramo da

genérico de jogo, acrescenta-se que a estrutura é formada pelos jogadores ou players,

matemática aplicada nos anos 30 do Século XX, mas foi ampliada pela Microeconomia e

chamados também de participantes ou agentes que tomam decisões analisando o custo e

preconiza o estudo formal da competição e da cooperação como cenário estratégico entre

benefício das suas escolhas. Os participantes são denominados jogadores (indivíduos ou

as partes, pretendendo modular o comportamento na tomada das decisões. Pode ser

grupos) porque ao interagirem possuem capacidade para tomar uma decisão e afetar a

conceituada como “teoria da decisão” a qual indica, pelo marco teórico de Robert Cooter

escolha dos outros agentes, havendo recíproca expectativa no comportamento do outro

e Thomas Ulen, o conjunto de elementos “capazes de descrever o comportamento

(COOTER; ULEN, 2010, p. 57).

estratégico das partes para ajudar no desenvolvimento da capacidade de raciocínio e

Os jogadores possuem como principal objetivo alcançar o melhor resultado

exploração das possibilidades de interação entre os agentes, probabilidades que nem

possível para si, considerando as preferências de todos os atores envolvidos e, dessa

sempre correspondem à intuição.” (COOTER; ULEN , 2010, p. 56). Significa que a Teoria

forma, o responsável por decisões escolhe a melhor ação segundo suas preferências. Os

dos Jogos preocupa-se com a forma como os jogadores tomam suas decisões, visando

jogadores presumidos limitados racionalmente e com comportamento estratégico para

assegurar o melhor resultado para si, com base naquilo que imaginam que será o

atingir e maximizar seus objetivos são aqueles que participam da jogada com o escopo de

movimento do outro participante, de forma que o resultado será a soma das decisões de

obter determinado resultado e empreendem na interação uma conduta competitiva ou

um indivíduo e das estratégias escolhidas pelos demais.

cooperativa.

A Teoria dos Jogos é desenvolvida pela interação entre os agentes numa estrutura

Os players agem baseados em estratégias como num plano de ação, objetivando

denominada de jogo; cuja ideia exprime o sistema de regras de ganhos e perdas numa

alcançar o melhor resultado, ou seja, maximizando os ganhos e diminuindo as perdas, mas
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sempre obedecendo às regras que determinam os princípios e as normas limitadoras das

comportamento estratégico dos litigantes frente aos sistemas de estabilização dos

jogadas. Portanto, o liame interativo entre os jogadores se constrói sob a égide de regras,

conflitos, em especial nas técnicas do Processo Civil e da Mediação.

no exame das possíveis ações do seu opoente, e, ainda, nas consequências que uma
decisão tem na tomada do outro, razão pela qual se torna importante delimitar as

4. Aplicação da teoria dos jogos no sistema de estabilização dos conflitos

estratégias adotadas. Eis o terceiro elemento da teoria dos jogos: o comportamento
estratégico dos jogadores, que ocorre antes da definição da jogada, pelo conhecimento da

A Teoria dos Jogos revela que toda interação pode ser definida de acordo com as

ação dos demais participantes, tendo em vista que saber o conjunto de ações de cada

suas formas de conflito e cooperação, mostrando o caminho de gestão no tratamento das

jogador é passo fundamental na análise do processo de interação estratégica.

demandas. A trajetória perpassa, inicialmente, pela mudança paradigmática em

De acordo com Fiani (2006, p. 35) as “estratégias são os planos de ações que

compreender o Direito como jogo, já que em ambos os casos aparecem comportamentos

especificam, para cada jogador, quais atitudes devem ser consideradas nos momentos de

de cooperação, competência, luta e conflito, em que o resultado não depende somente de

decisão”. Ora, ao partir-se do pressuposto que os agentes desejam maximizar os ganhos e

sorte, mas da performance dos jogadores em face do Estado Juiz.

diminuir as perdas, a questão central ao eleger a estratégia é justamente tentar prever os

Embora o jogo exerça função na vida, como atividade voluntária, antes mesmo da

ganhos e as perdas potenciais que existem em cada alternativa. Em termos simples, numa

formação cultural, apresenta regras que orientam as condutas, mas cuja conexão está

situação de conflito, a estratégia deve equacionar o que se mostra mais vantajoso:

estreitamente relacionada com competição e ganho. Nesse âmbito, reside à essência

colaborar pela cooperação mútua ou abster-se para uma decisão de competição.

lúdica do Direito, especialmente, no tocante aos sistemas de estabilização dos conflitos

Por último, da evolução no processo de jogada, desde a escolha pelos

serem vistos como jogos, na medida em que se deparam com interações nas quais a

participantes das suas estratégias até a obediência das regras, chega-se ao momento dos

“decisão ótima depende da escolha do outro agente econômico e que, por isso, as pessoas

resultados, ganhos ou recompensa obtidos ou, como usualmente emprega a linguagem

precisarão decidir qual a estratégia será adotada.” (COOTER; ULEN , 2010, p. 58).

teórica, aos payoffs, “podendo ser +1 (para o ganhador), -1 (para o perdedor) e 0 (caso de

Joga-se ou compete-se, diz Johan Huizinga, “por alguma coisa; por alguma vitória”

empate).” (BÊRNI, 2004, p. 45). Depois de definidos os participantes, apresentadas as

(HUIZINGA, 1872-1945, p. 58) e, do mesmo modo, litiga-se por alguma recompensa ou

regras, a jogada avança com o comportamento estratégico para obtenção do resultado

prêmio ao final, sendo inerente à jurisdição que cada uma das partes está dominada pelo

pelos ganhos ou pelas perdas e solução do jogo, declarando quem vence x quem perde ou

desejo de ganhar sua causa. Para este autor, o jogo pode ser comparado ao Direito,

traduzindo-se num valor numérico.

especificamente, a sua categoria de jurisdição e processo, pois nestas formas os

Neste âmbito, a cada estratégia adotada, os jogadores, por consequência,
desenvolvem suas ações com vistas às retribuições e à maximização dos resultados,

“jogadores estão motivados pela recompensa, afinal nenhum adversário deseja perder.”
(HUIZINGA, 1872-1945, p. 87-88-89).

independentemente das condutas beneficiarem ou prejudicarem os demais. Tendo em

Desse modo, se as partes são dominadas pelo desejo de ganhar a causa, todo jogo

vista que o objetivo do jogo é alcançar o seu encerramento, todas as táticas serão

pressupõe a interação a qual emerge das operações próprias dos seres vivos e também

compostas para atingir o maior resultado, seja ele ganho, retorno ou recompensa e, ao

das regras que norteiam as ações de quem joga. Assim, verifica-se que o Direito também

partir do delineamento dos payoffs para cada participante, afigura-se o fim da estrutura

é dirigido pela meta de regras e pelo sistema linguístico, os quais limitam as ações dos

da teoria dos jogos.

juristas, ao mesmo tempo em que criam condições para práticas competitivas.

Portanto, a Teoria dos Jogos consiste no processo de interação entre dois ou mais

A complexidade do jogo judicial constrói-se pelas relações entre as partes e os

jogadores que, mediante a combinação de estratégias, abrem espaços para a convergência

juristas, sobretudo, advogados e juízes, os quais se submetem ao dialeto jurídico e

do maior resultado, podendo ser aplicada ao Direito com o objetivo de demonstrar o

observam o procedimento. Assim, se o jogo pode ser conceituado como interação dentro
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do sistema de regras, assemelha-se ao Direito uma vez que este pode ser vislumbrado

Portanto, a Teoria dos Jogos no Direito infere conclusões a partir das interações

como atividade em contraditório com complexa interação entre jogadores, regulado pela

entre os agentes, isto é, auxilia a ter compreensão sobre o comportamento estratégico

Lei e na busca do melhor resultado a ser decidido pelo órgão julgador.

competitivo ou cooperativo de cada litigante nos sistemas de estabilização dos conflitos.

Desse modo, parece haver conexão entre Direito e jogo a partir do sistema
normativo por meio do qual as regras procedimentais são pré-estabelecidas por códigos.

4.1. O modelo competitivo do Processo Civil: a não cooperação e o “ganha x perde”

Nesse sentido, admitir a interpretação do Direito enquanto sistema de estabilização dos
conflitos, como o duelo que acusa desde o início uma tendência para assumir caracteres

Subsidiado pela Teoria dos Jogos, o Processo Civil é composto pela

de jogos, implica sofrer influxos da Teoria dos Jogos, os quais são capazes de esclarecer

interdependência das jogadas, na medida em que não se trata de jogo solitário, pois o

como os usuários, ditos litigantes, constroem seus comportamentos de acordo com os

resultado não decorre exclusivamente das jogadas individuais, mas de jogadas articuladas

incentivos ou desincentivos do sistema.

legalmente, sempre dialéticas, em contraditório. Desse modo, o jogo do processo depende

A metáfora da Teoria dos Jogos explica em quais situações o agir estratégico dos

da tomada de decisões em cadeia, na qual, no decorrer do procedimento judicial, é

jogadores é induzido à competição (Processo Civil) e, ainda, justifica outro modelo em que

possível vislumbrar o cotejo da estratégia do adversário, antecipar a melhor jogada

o incentivo dá-se ao comportamento cooperativo (Mediação). Isso porque os litigantes ou

possível e os ganhos ou prejuízos.

jogadores por não se mostrarem como agentes neutros serão competidores ou

No jogo processual, aproveitando o potencial dinâmico da Teoria dos Jogos, a

cooperadores, de acordo com o modelo ou jogo de tratamento dos conflitos que lhes seja

interação representa-se pelo contraditório e pela comunicação dos jogadores até a

ofertado. Nesse aspecto, Miguel Carlos Teixeira Patrício (2005, p. 28) detalha que nas

tomada da decisão pelo julgador. Para entender a proposta, os lugares no jogo são

causas judiciais, assim como em qualquer circunstância, o jogo de interação é movido pela

preenchidos pelo a) julgador: juiz, desembargadores ou ministros e b) jogadores: autor e

relação “custo versus benefício no momento da tomada da decisão, optando,

réu. Além disso, as estratégias são competitivas, dependendo das informações

consequentemente pela hipótese que ofereça maior vantagem, não necessariamente

probatórias disponíveis pelos jogadores, a fim de estabelecerem os possíveis payoffs, isto

econômica.”

é, os ganhos e as perdas.

A análise do custo x benefício na decisão entre “jogar o jogo do processo ou jogar

A ideia, portanto, é que no Processo Civil a vitória dependa das estratégias

o jogo dos meios alternativos” pode ser potencializada por meio da articulação com a

montadas dentro do limite temporal do processo, de modo que o comportamento dos

Teoria dos Jogos, a qual antecipa o comportamento estratégico da litigância. Desse modo,

jogadores é capaz de influenciar no resultado. Detalhadamente, os litigantes tomam

a aplicação da Teoria dos Jogos no Direito permite compreender dados que permanecem

decisões visando à maximização de seus interesses a partir da análise de custos

escondidos na ideia romantizada de tutela jurisdicional, pois aponta os jogadores como

processuais x benefícios do valor esperado da demanda, sem considerar as externalidades

seres racionais, maximizadores das suas utilidades, e que são incentivados pela busca da

ou prejuízos aos demais jogadores ou à coletividade. Disso resulta que, para alcançarem

decisão procedente do pedido, havendo sempre espaço para competição.

o fim do jogo, os jogadores adotam estratégias sob a ordem da competição, pois o

Logo, no sentido amplo, o Direito pode ser visto como jogo a partir da ideia de

“propósito básico do debate forense é conquistar a vitória verbal contra o oponente

interação entre os litigantes, além de apresentar-se como sistema regido por regras que

impressionando a plateia; o que importa é vencer o debate.” (WATSON, 2006, p. 5). O

estruturam as jogadas. Em nível específico, o jogo é Direito porque todo jogo lembra

autor L.A Becker (2012, p. 149 e 163), de modo enfático, atribui ao processo à ideia de

competição e, nesse quadrante, a competição é elemento intrínseco da jurisdição e da

competição:

dogmática processual, uma vez que se recompensa o ganhador ao final com a procedência
da decisão judicial.

Enquanto atividade “lúdica”, focada na necessidade de vencer a qualquer
custo, não só o embate entre o bem e o mal é irrelevante para o processo
civil, mas também a busca da verdade [...]. Por tudo isso, talvez fosse
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interessante dizer que o processo é como o jogo de futebol entre os
gahuku-gama, da Nova Guiné: um jogo tratado como um rito. Um jogo
(igualdade formal, busca da vitória – desigualdade) sob a pele de rito
(falácia do caráter conjuntivo: “pacificação social uma ova, o que eu quero
é vencer”). O difícil é conjugar a planetária diferença de temporalidade
entre os dois “jogos”: no futebol, julgamento e execução imediatos à
infração; já o processo é um jogo que consegue faça de ser infinitas vezes
mais lento que o Banco Imobiliário. De qualquer modo, o processo é um
jogo complexo.
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Nessa perspectiva, pode-se considerar que o Processo Civil é jogo não
cooperativo de resultado de soma zero, tendo em vista que a vitória do autor ou do réu
implica a derrota do outro, não havendo por parte das regras processuais qualquer
estímulo à estratégia cooperativa, ao contrário, há incentivo ao esgotamento das vias
recursais. Mesmo tratando-se de um jogo de soma zero, o processo judicial não tem,
necessariamente, o ponto de equilíbrio no qual ambos adversários conseguem assegurar

Logo, o Processo Civil é o combate entre os litigantes, uma vez que funciona como

a utilidade mínima. Isso porque a decisão fundamentada se dá com base nas regras

duelo em que o fato fundamental é a destreza no manejo dos argumentos e das provas,

normativas e, sendo assim, para cada ponto controvertido uma das duas partes

até porque os jogadores são impulsionados pela recompensa do julgamento procedente

necessariamente será vitoriosa e a outra derrotada, ou ambas, parcialmente derrotadas

do pedido, afinal, ninguém entra no jogo processual (ajuíza ou contesta uma ação) para

no caso de procedência parcial.

perder ou cooperar.

No Processo Civil vigora a estratégia da negociação competitiva ou ganha x perde,

Assim, é forçoso reconhecer que o Processo Civil se orienta pelo agir estratégico

pois se desconsidera o relacionamento com a outra parte em longo prazo e objetiva-se

voltado para racionalidade na obtenção da vitória sobre o adversário, exatamente como

maximizar todas as vantagens possíveis de modo que apenas um lado ganhe. Para Peter

num jogo. Além disso, assume natureza adversarial, na medida em que a busca pela

Stark (1999, p. 102), neste tipo de negociação ganha x perde, uma das partes, porque

comprovação da verdade se torna tarefa exclusiva das partes, isto é, os jogadores serão

“valoriza apenas os próprios objetivos, se favorece em detrimento da outra, utilizando

adversários1 numa competição que será decidida pelo Estado. Este caráter “híbrido ou

todos os meios possíveis para conseguir o que se quer.” Daí porque, nesta espécie de jogo

misto” de carga inquisitiva e adversarial transparece que “atividade lúdica do processo

processual, o confronto é desgastante, destrutivo, além de apresentar resultado negativo.

está focada na necessidade de vencer a qualquer custo, ou seja, “a parte quer mesmo

Desse modo, se o sistema processual detém estrutura competitiva, consequentemente

vencer, sendo lhe de menor importância a justiça do resultado.” (MOREIRA, 2010, p. 345).

não abre espaço para estratégia cooperativa ou concessão mútua quanto a bens

Assim, é a própria estrutura do modelo de jurisdição, caracterizada pela oposição

disponíveis entre as partes2, já que o fato de cada um buscar o melhor para si levará a uma

de interesses entre as partes, e a atribuição pelo Estado Juiz de um ganhador e um

situação que não é melhor para todos.

perdedor que faz do instrumento um jogo não cooperativo de resultado soma zero, como
bem explica Flávio Portela Almeida (2003, p. 188):
O processo judicial contencioso é um jogo não-cooperativo. De fato, até
pelo próprio fato de ser a conciliação uma das causas de extinção do
processo com julgamento de mérito, se as partes não conciliaram muito
provavelmente não colaborarão com a parte ex adversa no decorrer do
processo judicial. Além de ser jogo não-cooperativo, o processo judicial
pode ser descrito como um jogo de soma zero. De fato, a não-cooperação,
conforme já exposto, é característica ínsita dos jogos de soma zero,
porque a cooperação implicaria a vitória do adversário. Ademais, não há,
pela própria estrutura judicial, motivação para que as partes cooperem,
já que é o próprio Estado que financia o procedimento, tendo em vista o
pagamento dos funcionários e juízes, necessários ao bom funcionamento
da estrutura do poder judicial.

A percepção de que se faz necessário em um determinado conflito que uma parte
vença a outra, “se ele ganha eu perco e vice e versa” (VEZZULLA, 1995, p. 36), e não
objetivamente resolvam os pontos divergentes, faz com que os jogadores envidem
esforços para ganhar do outro, impossibilitando a negociação direta entre as partes, pois
o interesse de um, de ficar com tudo, induz ao outro a situação de perda total.
Assim, cresce o autoritarismo do Poder Judiciário, pois as decisões mantêm-se
verticalizadas, deixando-se de perceber a dimensão do “outro” que “não sou eu nem meu
grupo social, mas o “diferente” diante do qual tenho deveres e responsabilidades, e não
somente direitos a opor.” (OLIVEIRA; LANGOSKI). Isso porque a condição de jogador no

Ainda que o Magistrado julgue parcialmente procedente o pedido cujo resultado implica em ganhos e
perdas mútuas, tal situação não retrata o agir estratégico cooperativo entre as partes, uma vez que a decisão
de “colaboração” é imposta pelo Estado.

2

Ressalta-se que no jogo processual, embora adversárias e sem estímulo à cooperação material, as partes
devem obedecer à regra mínima, estando vedado o agir de má fé.

1
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processo judicial acaba por distanciar os sujeitos uns dos outros, malgrado a necessidade

binário e competitivo do “ganhador x perdedor” prestado pela dogmática Processualista

imperativa de vitória no julgamento procedente dos pedidos. Assim, na busca por

para abertura de outro código, também binário, mas cujo formato recorda o “ganha x

tratamento dos conflitos sob a tutela jurisdicional, cada qual pode vencer ou perder a

ganha” na estabilização dos conflitos.

demanda, e, por isso, nas salas dos Tribunais, reconhece-se muitas vezes nos rostos

Isso porque, não cabe mais apoiar-se somente no mito do Poder Judiciário

neutros das partes os verdadeiros duelantes, já que as partes apenas buscam a vitória

fragmentado na sua força fundadora, posto que o Órgão revela-se hipertrofiado com

legitimada pelo terceiro; Estado Juiz. Nesse sentido, forma-se a matriz hermenêutica do

tantas demandas, devendo-se admitir o tratamento plural da justiça, ou seja, a

Direito por meio do consenso induzido pelo Juiz e não pelo acordo construído entre as

democratização do Acesso à Justiça. Mais do que o princípio do contraditório, que apenas

partes.

denuncia a natureza disjuntiva da tutela processual pelo Poder Judiciário, é necessário
Desse modo, o contencioso Processual Civil detecta a carga disfuncional negativa

reafirmar a maneira “ecológica de resolução dos conflitos sociais e jurídicos, uma forma

ao manter o binômio “ganhador x perdedor”, razão pela qual é preciso atentar para a

na qual o intuito de satisfação do desejo substitui a aplicação coercitiva e terceirizada de

mudança de mentalidade com o abandono de velhas práticas, invertendo a lógica

uma sanção legal.” (WARAT, 2001, p. 5).

competitiva do Processo Civil a qual apenas retroalimenta a cultura da litigância e
obstaculiza o adequado Acesso à Justiça.

É tempo de resgate da “ética da alteridade que significa o respeito e o
reconhecimento da integridade do outro enquanto sujeito também de direito,” (BUBER,

O paradigma do Poder Judiciário, responsável pelo tratamento dos conflitos

2004), admitindo a autonomia dos indivíduos na estabilização dos seus conflitos. Um novo

resolve a demanda de “maneira violenta”, em razão da função de jurisdição focada no

modelo de Justiça que não se mostra distante do Direito Fraterno porque trabalha com o

Processo Civil orientar-se pelo modo adversarial e formal. Por conseguinte, a

envolvimento e o diálogo com o outro, repensando o comprometimento coletivo no

estabilização dos conflitos pelo Processo Civil como modelo de justiça competitiva induz

processo de auto responsabilização, desde que se libere da rivalidade destrutiva típica do

ao agir não cooperativo entre as partes, cuja prática, quando não desestimulada por

modelo “irmãos x inimigos”. (RESTA, 2004, p. 13).

políticas judiciárias, proporciona ganho individual em curto prazo, mas acarreta prejuízos
coletivos a médio e longo prazo.

O modelo “irmão x inimigo”, construído pelo autor Eligio Resta, dá-se a partir da
experiência social dos cidadãos no Estado Nação que apenas compartilham a língua
comum, sem construírem elos entre si. Por esta razão o autor entende que seja necessária

4.2. A estratégia da Mediação: a cooperação para o “ganho x ganho”

à adoção da Lei de amizade, a qual aproxima as pessoas e auxilia no reconhecimento da
identidade, torna submissa a sociedade ao código fraterno (entre irmãos) e cria relações

Os mecanismos de resolução alternativa dos conflitos permitem que as partes,

solidárias sob o ponto de vista do comprometimento coletivo (RESTA, 2004, p. 28 e 50).

mediante técnicas de tratamento conjunto dos problemas, negociem cooperativamente e

Adaptando-se o ponto de vista teórico da fraternidade de Eligio Resta à tutela

obtenham a solução do “ganho x ganho”. De todas as práticas alternativas, uma, em

jurisdicional pelo processo judicial vê-se que este tratamento de conflito recorda a

especial, embasa o estudo do presente artigo, com vistas à ampliação do paradigma

categorização das partes como inimigas, mormente porque os litigantes jogam o jogo do

competitivo da lógica processual que é a Mediação 3 – a “arte de compartir.” (WARAT,

processo interessados egoisticamente em alcançar a maximização das vantagens para si.

2004 p. 40). Assim, impõe-se a contracultura com relação ao modo adversarial, código

Não há, nesta perspectiva, aproximação dos interesses dos litigantes, tampouco,
pensamento coletivo.

Convém mencionar que a Resolução 125 do CNJ, o Novo Código de Processo Civil - Lei 13.105 - 16 de
Março de 2015 e a Lei 13.140/2015 – Lei de Mediação formam o minissistema Brasileiro de métodos
consensuais de intervenção nos conflitos, sendo suas normas complementares naquilo em que não
conflitarem. Se houver conflito, as normas da Lei Mediação prevalecem por se tratar de lei posterior e
específica.
3

No entanto, é possível centrar políticas de inclusão no reconhecimento do outro,
de aproximação das partes com o processo de auto responsabilização; comprometimento
com todos, desde que se reserve a visão paternalista do Juiz apenas para os casos dos bens
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indisponíveis, e, se insira, outro modelo de justiça; justiça do tipo cooperativo que envolve

regra, visto que admite ação recíproca entre os participantes e é coordenada pelo

modelo de composição e gestão dos conflitos menos autoritariamente decisórios.

mediador na busca do melhor resultado para ambos. Logo, se há interação, há jogo, porém

Especialmente, uma justiça da proximidade pautada na autonomia das partes e na relação

na Mediação, diferente do Processo Civil, a matriz tática vincula-se à estratégia

de cooperação pactuada e convencionada. A mudança de paradigma da cultura do conflito

cooperativa.

para a cultura da paz requer não apenas a não existência do conflito, mas a participação e

Modulando os comportamentos dos personagens tem-se que na Mediação os

o diálogo entre os sujeitos com cooperação mútua. Assim, a forma de saltar de um

jogadores são os interessados e fazem parte do mesmo “time”, pois não se encaram como

paradigma para outra se faz por meio da Mediação. (LANGOSKI, 2013, p. 184)

adversários e, voluntariamente, ali se encontram para alcançarem os propósitos coletivos

O jogo em que é possível a criação da justiça cooperativa, isto é, baseada no

no tratamento do conflito. Há, ainda, o mediador, terceiro imparcial entre as partes, que

diálogo, autonomia, horizontalidade e alteridade, chama-se “jogo da Mediação”, a qual

busca reatar a comunicação entre os participantes para que estes encontrem os payoffs

transparece ser proposta “transformadora do conflito”, pois não busca a decisão pelo

dos ganhos e diminuindo as perdas.

terceiro, mas sim a resolução pelas próprias partes as quais recebem auxílio do mediador.

Por esta premissa, a própria natureza do mecanismo da Mediação incentiva os

Isso porque na Mediação pressupõe-se restabelecer a relação horizontal entre os homens,

“jogadores” a realizarem o comportamento fraterno baseado no agir cooperativo,

destacando-se como instrumento capaz de tratar os conflitos nessa perspectiva, já que

porquanto devolve às partes o protagonismo sobre a solução das suas contendas, já que

sua dinâmica aborda os sujeitos, autonomia e o diálogo. (LANGOSKI, 2013, p. 186).

não será unilateral do primeiro, tampouco do segundo, mas uma saída original realizada

Pautada na autonomia da vontade, a abordagem mediadora convida as pessoas a

por ambos e que não pertença a nenhum dos dois propriamente.

trabalharem com a negociação que “identifique aquelas coisas que você pode conceder ao

Assim, na Mediação, o comportamento estratégico das partes volta-se para

seu oponente e que representa um alto benefício para ele, mas que não custem muito à

barganha do “ganho x ganho”, ou seja, para negociação do tipo cooperativa. A tática da

você” (URY, 1991, p. 113). Como processo de reconstrução simbólica, a Mediação

justiça fraterna pela colaboração é possível desenvolver-se na Mediação, uma vez que

representa a técnica informal em que o terceiro neutro, sem poder para impor sua decisão

todo o mecanismo está envolto da ideia da aproximação das partes pelo mediador que

auxilia as partes a alcançarem o acordo mutuamente aceitável, cuja formulação incorpora

deve funcionalizar entre elas a estratégia cooperativa, chegando-se ao acordo em que

o caráter consensual e a voluntariedade na disputa.

ambas partes se beneficiem e sintam que suas necessidades foram atendidas.

Da aceitabilidade, conjugada com o voluntarismo, a Mediação devolve ao

O interessante na Mediação, diferente dos demais métodos, principalmente do

particular a responsabilidade pela gestão do conflito, fugindo das decisões prolatadas

jogo competitivo da tutela jurisdicional pelo Processo Civil, não é vencer o outro enquanto

pelos Juízes, por meio do código binário “ganhador x perdedor”, permitindo aos litigantes

adversário numa alusão à guerra, mas multiplicar os ganhos para os dois participantes,

o comprometimento com o outro mediante a elaboração de acordos participativos. Infere-

considerando que nem sempre ambos os lados ganharão na mesma proporção, porém

se que no procedimento da Mediação, as relações deixam de centralizar-se nos termos

terão maiores benefícios em longo prazo.

“ou-ou”, que significa ou ganha ou perde, para firmar bases fraternas na expressão “e-e”,

Para que a estratégia cooperativa se torne dominante, a solução conjunta dos

representada pelo tópico ganha e ganha ou perde e perde, como forma de reconectar

problemas não deve centrar-se nas posições dos jogadores, mas sim nos seus interesses,

(união fraterna) os sujeitos separados pelo conflito.

identificando as preocupações, necessidades, temores, desejos que subjazem e, motivam

Embora possa soar anormal representar a Mediação como jogo, uma vez que este

as posições encontradas. A barganha posicional deixa de produzir diálogo na medida em

por sua natureza recorda a ideia de competição, conforme já mencionado, todo jogo

que quanto mais se procura esclarecer o outro lado da impossibilidade de modificar a

pressupõe interação e desenvolvimento de estratégias que podem ser competitivas ou

posição inicial, mais difícil se torna fazê-lo.

cooperativas, conforme o interesse dos envolvidos. Nesse âmbito, a Mediação não foge à
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No interior da Mediação, diferentemente da dogmática processual, não há
posições firmadas entre autor x réu de modo que é possível barganhar interesses e não
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outro modelo de justiça, desenvolvida pela técnica da Mediação, porque resta
comprovado que nesse método admite-se a estratégia cooperativa.

posições, obtendo ganhos mútuos. Ora, se a estratégia presente na mediação retrata a
cooperação, o mecanismo enquadra-se no jogo cooperativo. Comentando sobre o tema,

5. Considerações finais

Flávio Portela Lopes de Almeida (2003, p. 190) discorre:
A mediação, a rigor, é um jogo cooperativo. Não poderia ser de outra
forma, já que, se uma das partes não quiser cooperar, a outra pode
simplesmente abandonar o processo, sem sofrer ônus algum. Além disso,
a própria função do mediador, tanto na mediação facilitadora quanto na
avaliadora, que é a de fazer com que as partes entendam os sentimentos
e interesses da adversária, promove uma maior possibilidade de
cooperação no processo. Ressalte-se que a cooperação está diretamente
relacionada às informações disponíveis às duas partes: muito
possivelmente uma das partes não cooperará fornecendo à outra parte
informações prejudiciais a si. Por outro lado, a presença do mediador
força, ao menos, a possibilidade de um equilíbrio de Nash, já que, pela
própria presença de um terceiro neutro ao processo, as partes tenderão
a encontrar um acordo mutuamente satisfatório do qual ambas não
deverão se arrepender no futuro. A presença do mediador garante isso
porque as partes sentir-se-ão constrangidas em oferecer propostas
irreais ou em permanecer a posições fixas de negociação, o que possibilita
que a discussão focalize os interesses reais das partes.

Especificamente, sob as justificativas da Teoria dos Jogos, compara-se a Mediação
ao jogo cooperativo, porque este valoriza a comunicação entre os jogadores, já que por
meio da conversa permite-se interação coletiva e o alcance do maior ganho possível para
todos. No mesmo caminho, ocorre na Mediação: a dinâmica preconiza o diálogo entre os
jogadores e alerta que a competição entre os agentes leva ao resultado pior
individualmente do que se houvesse cooperação, uma vez que a estratégia dominante
competitiva é prejudicial para todos.
Na Mediação, os jogadores, até porque se deixam voluntariamente submeter-se a
esse tipo de mecanismo, bem como por causa da presença do mediador, são incentivados
a colaborarem entre si para concluírem acordos satisfatórios, criando estratégias
cooperativas e, firmando a justiça nos moldes fraternos. E, desta forma, a inclusão da
estratégia cooperativa vislumbrada na Mediação contribui para a exequibilidade do
direito ao Acesso à Justiça na medida em que abandona a ideia de acesso limitado aos
Tribunais, numa tempestiva e efetiva estabilização dos conflitos.
Portanto, o Acesso à Justiça, com a aplicação da Teoria dos Jogos, pode ser
melhorado reduzindo a forma de justiça competitiva presente no Processo Civil para

A cultura da litigância reflete a distorção e a carga negativa e anormal do conflito,
de forma que a ideia geral inserida no (in) consciente imaginário do coletivo é que todo e
qualquer conflito necessita ser judicializado e resolvido sob a forma de uma solução
adjudicada, dotada de força estatal imperativa e coercitiva, fundada na lógica do
“vencedor x perdedor. O pseudo sentimento de proteção da cidadania trouxe consigo o
mito do Tribunal de “Hércules”, isto é, aquele Poder Judiciário que ditará quem será o
vencedor e o perdedor e determinará o encerramento dos conflitos, resistindo à práxis
pacificadora do “ganhador x ganhador”.
Entretanto, não se pode mais aceitar uma justiça incapaz de enxergar que o uso
desproporcional do direito de ação como único instrumento de salvaguardar todas as
demandas, acarreta na ineficiência do Poder Judiciário. Assim, a fim de defender solução
minimamente consensuada entre as partes e o redimensionamento do tema Acesso à
Justiça de modo a não confundi-lo socialmente com o direito de buscar proteção apenas
nos Tribunais, aplicou-se a Teoria dos Jogos nos sistema de estabilização dos conflitos,
especificamente no Processo Civil e na Mediação.
Partindo do comportamento dos jogadores e das recompensas, a Teoria
Econômica dos Jogos descreve a estrutura tensionada entre o autor e réu no Processo civil
como um sistema de justiça competitivo e com resultado de soma zero (ganha x perde),
incentivando os participantes a elaborarem estratégias não colaborativas. Ao contrário,
na Mediação, cuja comparação recorda ao jogo cooperativo com payoff diferente zero
(ganha x ganha), por não haver imposição Estatal e as partes não se encararem como
inimigas são facilitadas pelo diálogo, com vistas à maximização dos ganhos coletivos.
A busca pela satisfação e benefícios mútuos denota a diferença do jogo
competitivo do Processo Civil, cujo formato em sua estrutura não estimula o
comportamento cooperativo entre os jogadores, da estratégia presente na Mediação que
se orienta pela comunicação bidirecional entre as partes com vistas a conciliar interesses
e não posições. Conciliando interesses e não posições, a Mediação cumpre a função de jogo
cooperativo na medida em que a decisão não será de um, nem de outro, mas de ambos e,
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cuja soma do resultado, será diferente de zero (ganho x ganho), alcançando a eficiência
do acordo positivo entre as partes.
Portanto, se o objetivo do presente artigo era verificar os instrumentos do acesso
à justiça a partir da teoria dos jogos conclui-se que com a redução da justiça competitiva
do Processo Civil para outra forma de justiça, desenvolvida pela Mediação entre as partes,
chega-se a facilitação do acesso à justiça na medida em que a técnica da mediação admite
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LEGISLAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL: INSTRUMENTOS

atividade de mineração de carvão mineral no município de Siderópolis. Identificar-se-á os

JURÍDICOS NA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS PELA

mecanismos legais existentes no Brasil, aplicados na recuperação de áreas degradadas

EXPLORAÇÃO CARBONÍFERA EM SIDERÓPOLIS – SC

pela mineração. Finalmente, discutir-se-á a aplicabilidade e a eficácia dos instrumentos
jurídicos em casos de recuperação de áreas degradadas pela mineração de carvão mineral
no município de Siderópolis, propondo novas medidas legais para o mesmo. Para o

LAW AND ENVIRONMENTAL RECOVERY: LEGAL INSTRUMENTS AT

desenvolvimento desta pesquisa será aplicado o método de pesquisa qualitativo

DEGRADED AREAS RECOVERY BY COAL EXPLORATION ON

exploratório, por meio de análise bibliográfica. A coleta de informações e documentos,

SIDERÓPOLIS - SC

bem como a interpretação de dados terá o objetivo de compreender as principais
características que influenciaram a formação da realidade ambiental e socioeconômica de

Daniel Ribeiro Preve*
João Batista Costa**

Siderópolis. Assim, verifica-se a necessidade de se apontar e discutir os principais
instrumentos jurídicos vigentes para a recuperação de áreas degradadas pela mineração,

Palavras-chave: Direito Ambiental; recuperação ambiental; exploração carbonífera;

com o objetivo de enfrentar o passivo ambiental decorrente desta.

dano ambiental; Siderópolis.

Keywords:

Resumo: A atividade de exploração do carvão mineral no município de Siderópolis

environmental damage; Siderópolis.

promoveu, principalmente, entre as décadas de 1940 e 1980, um grande acúmulo de

Abstract: The exploration activity of coal in Siderópolis municipality promoted mainly

capital e, consequentemente o desenvolvimento de determinadas atividades produtivas

between the 1940s and 1980s, a large accumulation of capital and consequently the

secundárias. Todavia, neste período, a atividade carbonífera foi realizada de forma

development of certain secondary productive activities. However, in this period, the coal

desregrada pelo poder público e pela iniciativa privada ocasionando diversos danos

activity was carried out disorderly manner by the government and the private sector

ambientais a toda a região do município e seu entorno. O município de Siderópolis e região

leading to several environmental damage to the entire region of the city and its

tiveram seus recursos hídricos, a qualidade do solo comprometidos pela extração

surroundings. The municipality of Siderópolis and region had its water resources, soil

carbonífera. Ademais, a população também foi diretamente afetada por problemas de

quality compromised by coal extraction. In addition, the population has also been directly

saúde decorrentes da atividade mineira. Entretanto, por não existirem instrumentos

affected by health problems resulting from mining activity. However, because there were

legais reguladores da atividade de exploração do carvão, a fiscalização por parte do Poder

no regulatory legal instruments of the coal mining activity, the control by the public

Público parece não ter sido tão rigorosa. Desta forma, o presente estudo objetiva analisar

authorities don't seems to have been so strict. Thus, this study aims to analyze the main

os principais instrumentos jurídicos vigentes nos âmbitos federal, estadual e municipal

legal instruments in force at the federal, state and municipal levels that govern the areas

que regulamentam o processo de recuperação de áreas degradadas por mineração de

recovery process degraded by coal mining in the municipality of Siderópolis, State of

carvão mineral no município de Siderópolis, Estado de Santa Catarina. Para tanto, será

Santa Catarina. Therefore, it will be contextualized in the historical, political and economic

contextualizado, no âmbito histórico, político e econômico, o desenvolvimento da

context, the development of coal mining activity in municipality of Siderópolis. It will

Environmental

Law;

environmental

recovery;

coal

exploration;

identify the existing legal mechanisms in Brazil, used to rebuild areas damaged by mining.
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Finally, will discuss the applicability and effectiveness of legal remedies in cases of
recovery of degraded areas by mining coal in the municipality of Siderópolis proposing
new legal measures for the same. For the development of this research will be applied to
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exploratory qualitative research method, through analyze bibliographic. The collection of

recursos ambientais se deu, graças a sua indevida utilização. Tal princípio, inclusive,

information and documents, as well as the interpretation of data will aim to understand

“transformou-se em um dos princípios jurídicos ambientais mais importantes para a

the key features that influenced the formation of environmental and socioeconomic

proteção ambiental. Este princípio já encontra consagração nas mais importantes

reality of Siderópolis. Thus, there is a need to point out and discuss the main legal

legislações nacionais e internacionais” (ANTUNES, 2002, p. 41).

instruments in force for the recovery of areas degraded by mining, with the aim of tackling
the environmental liability arising from this.

A mineração pode ser genericamente dita como a extração de algum minério que
tenha como objetivo a obtenção de algum valor econômico. Sobre isso, Milaré (2005, p.
300) leciona que “as atividades de extração mineral são degradadoras por excelência,
motivo pelo qual devem ser exercidas dentro dos mais rigorosos critérios técnicos”. É

1. Introdução

absolutamente natural que, uma atividade que exerce modificações profundas no meio
Ainda que a legislação brasileira tenha avançado no que diz respeito ao direito
ambiental como legítimo protetor do meio ambiente, não podemos apenas olhar para o

ambiente tenha, de antemão, a obrigatoriedade intrínseca a si de causar transtorno para
o solo até mesmo a fauna e flora da região.

futuro no que se refere a sustentabilidade e recuperação ambiental, mas devemos

Dessa forma, como causalidade da importância da sustentabilidade no meio

também olhar para o passado para tratarmos questões da recuperação numa época em

ambiente, responsabilizando o poluidor pagador, a extração de carvão (e outros minérios)

que a fiscalização era pouca, em acompanhamento das leis pátrias, não só escassas mas

passou e passa por constante normatização no ordenamento jurídico nacional. Tal

também brandas.

normatização, normalmente feita sendo um derivado da preocupação do problema

Temos, então, a sustentabilidade como a forma mais buscada pelos

quando este já está causado (disto nasce a preocupação da recuperação, e não só a

ambientalistas como instrumento para alcançarmos a qualidade ambiental. Para Freitas

prevenção), atinge os municípios da região carbonífera Catarinense, dentre eles,

(2012, p. 40), sustentabilidade é:

Siderópolis.

Um princípio constitucional que determina, com eficácia direta e
imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização
solidária do desenvolvimento material e imaterial, socialmente incluso,
durável e equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente,
no intuito de assegurar preferencialmente de modo preventivo e
precavido, no presente e no futuro, o direito ao bem-estar.

Dessa forma, torna-se indispensável para vida equilibrada que o ordenamento
jurídico, braço forte do Estado, se utilize dos mecanismos necessários ao qual a máquina
estatal possui para que, dessa forma, seus agentes interessados e responsáveis apliquem
na prática as soluções que possam reverter a situação a qual nos encontramos, bem como
a iniciativa privada, quando este dever lhe é imputado.
Antunes (2002, p. 40) aponta que, enquanto a ocorrência do referido dever,
podemos citar o princípio do poluidor pagador (polluter pay principle), que é amparado

Desta feita, o presente trabalho visa a avaliação das normas jurídicas vigentes
atualmente, de forma a fazer analise e reflexão da necessidade de novas normas, bem
como a critica as normas já existentes quanto a fundamentação e a aplicabilidade no
âmbito prático. A metodologia usada neste artigo é de pesquisa qualitativo exploratório,
por meio de análise bibliográfica, que, segundo Marconi (2008, p. 57), é definido como:
[…] toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo,
desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas,
monografias, teses, material cartográfico, etc., sua finalidade é colocar o
pesquisador em contato direto com tudo o que já foi escrito, dito ou
filmado sobre o assunto […].

Este artigo ainda dá prioridade as leis de uso municipal, cuja escolha é justificada
pela pouca exploração de textos análogos e aplicabilidade mais rápida das leis locais, haja
vista a funcionalidade e competência do poder público municipal.

por vasta doutrina. Originalmente introduzido pela Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico, este princípio é reflexivo ao fato de que os recursos naturais
são finitos, e nos casos de mineração, por exemplo, não são renováveis. Portanto, devem
ser recuperados por aquela(s) pessoa(s), jurídica ou física, a quem a degradação dos

2. Reflexões sobre a atividade carbonífera e impactos socioambientais em
Siderópolis
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Colonizado por italianos e emancipado do município de Urussanga, através da
Lei estadual nº380, em 19/12/1958, o município de Siderópolis está situado na região
centro-oeste da microrregião carbonífera, fazendo parte da AMREC (Associação dos
Municípios da Região Carbonífera). Com área de unidade territorial de 261,664 km²,
abriga 12.998 pessoas, sendo 4.226 integrantes ocupados (IBGE, 2015).
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Ao que tange a ocupação trabalhista do minerador sideropolitano, destaca-se que
falar sobre as minas de carvão e direito ambiental, que não só mexem com o meio
ambiente natural em si, como também envolve de ambiente do trabalho, competência do
direito trabalhista. Legislar sobre minas de carvão, por exemplo, implica quase que
obrigatoriamente influenciar no emprego da maior parte da população. Nesse sentido, é
correto que haja a noção de importância das relações jurídicas justas que visem a
recuperação ambiental e que, entretanto, não afastassem as antigas empresas, mas sim
uma política conciliativa entre Estado e iniciativa privada para a resolução de problemas.
“A política regional deveria ser aquela cujo objetivo é adicionar valor ao carvão minerado
de modo a tirar vantagem deste recurso natural e, ao mesmo tempo, aliviar o impacto
social e ao meio ambiente de sua utilização” (UFRGS, 2000, p. 259). Em que pese os
esforços para conciliação, nem toda empresa se porta de maneira sustentável com o
ambiente.
A falta de uma legislação trabalhista competente, aliás, causou danos
permanentes na saúde do trabalhador das minas de carvão. Dentre as doenças causadas,
a pneumoconiose destaca-se como a mais recorrente delas. “A pneumoconiose é uma

Figura 7 – Localização do município de Siderópolis no Estado de Santa Catarina Fonte: Prefeitura
Municipal de Siderópolis, 2014.

doença crônica, adquirida pela inalação de partículas sólidas, de origem mineral ou
orgânica. Não tem cura e apresenta manifestações tardias, entre cinco e oito anos após a
exposição às poeiras” (JÚNIOR; MADEIRA, 2005, p. 12).
É importante citar que nem só nos trabalhadores a marca da história do carvão
foi deixada. O município ainda conta com hidrografia numericamente vasta, tendo 12 rios
que, juntos, compõe a bacia do Rio Mãe Luzia, e estão uniformemente espalhados pelo
território.“Nas áreas mineradas, encontram-se em diversos pontos as lagoas resultantes
das escavações/deposições das minerações de carvão. Vale salientar que são águas
imprestáveis pelo alto teor de poluição” (NUERNBERG, 2001, p. 9). Destaca-se também a
periculosidade do fácil acesso a esses corpos hídricos por animais, que acabam sofrendo

Figura 8 – Representação por satélite da cidade de Siderópolis - Fonte: Google Maps, 2016.

Com forte histórico de exploração do carvão, a cidade contou, em 1941, com a
instalação da Companhia Siderúrgica Nacional. Este histórico, aliás, reflete-se até nos dias
atuais, sendo 75, 5% da População Economicamente Ativa do município empregada na
extração de carvão1 (NUERNBERG, 2001, p. 9).

as consequências a saúde da fauna, bem como da flora na encosta destas lagoas.
Em se tratando de bibliografia, não há registros oficiais dos distúrbios que a
poluição de carvão tenha causado enquanto era desregulada, desde quando se iniciou na
década de 1940, tendo como resultado o desconhecimento histórico-científico dos
malefícios causados pela mineração desregrada daquela época, associado a falta de

É interessante citar que a extração de carvão na cidade não só é a principal fonte de renda da maioria dos
cidadãos, como também é, indiretamente, a secundária. O documento em questão cita que a segunda
atividade produtiva na cidade é a fabricação de produtos químicos, que também tem ligação direta ou
indireta com a extração carbonífera.
1

preocupação coletiva para com o ambiente. Nos dias atuais, entretanto, em função da
modernização das técnicas de extração do carvão, pouco se fala sobre poluição
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atmosférica e a poluição sonora. Todavia, o que causa o maior descontentamento por

questão de autoria do direito a legislar, o art. 20 da CF, inciso IX, deixa claro que são bens

partes dos ambientalistas, como já citado, é a poluição aos corpos hídricos e também ao

da união os recursos minerais, inclusive os do subsolo. O art. 22 do mesmo código, inciso

solo, através do depósito de sedimentos tóxicos em ambos.

XII, diz compete a União legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e
metalurgia.

3. Panorama das legislações ambientais em face à recuperação das áreas
degradadas

Disto surge o aparente problema: pode haver uma legislação municipal sobre o
direito ambiental, especificamente em se tratando de minas, carvão e afins, sendo que
estes pertencem a união e ela deve assim legislar? A doutrina, majoritariamente, nos diz

Este tópico busca expor as principais leis vigentes nos diferentes âmbitos do

que sim. Dar poder gerencial ao município, não é nesse caso, tirar a posse do Estado sobre

ordenamento jurídico no nosso país: Constitucional, Federal, Estadual e Municipal. A

as minas. Antunes nos lembra, que “os municípios, pela Constituição de 1988, foram

análise, sempre crítica, é feita sob a luz da doutrina e da jurisprudência.

elevados a condição de integrantes da Federação2” (ANTUNES, 2002, p. 79). Para sanar
dúvidas a respeito, a própria constituição nos brinda com o art. 30, inciso I, prelecionando

3.1. Constituição Federal

A Constituição Federal de 1988 é bastante complexa, ainda que naturalmente
pouco prática, caso não seja refletida nas leis infraconstitucionais. Seus princípios
norteadores vão desde os artigos mais gerais até aqueles que são bastante específicos.
Destacou-se tal constituição como um grande avanço na área da tutela ambiental, uma
vez que a partir do prisma constitucional de 1988, foi estabelecida com maior enfoque, a
despeito das Constituições Federais anteriores, onde o Direito Ambiental era tratado de
forma indireta e superficial (PRÉVE, 2013, p. 42).
Dentre os artigos de cunho mais geralistas, nelas se encontram o art. 5º da
constituição Federal, que cita que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de

que a competência para legislar sobre assuntos de interesse local é do município.
Por último, cita-se um artigo de valiosa relevância sobre a defesa do meio
ambiente, em âmbito constitucional. Trata-se do art. 225, que destacou o direito
fundamental difuso ao meio ambiente. Diz ele: “Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações”. Sobre tal artigo, Antunes assinala que ele é amplo
demais, e para sua total compreensão, considerado então, interdisciplinar (ANTUNES,
2002, p. 55-56).

3.2. Legislação Federal

qualquer natureza garantindo-se aos […] residentes no país a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, e a propriedade […] (BRASIL. Constituição,

Tendo em vista o desígnio da Constituição Federal em relação a competência da

1988). Tal texto não só assinala a proteção ao meio ambiente natural indiretamente

União em legislar sobre matéria ambiental, é de se esperar que o ordenamento jurídico

através da proteção a vida, como também traz uma proteção à dignidade do ser humano

federal tenha dispositivos de lei eficazes para fazer valer tal competência. Nesse aspecto,

no meio onde ele está inserido, ao tratar de liberdade, igualdade e segurança.

foi sancionada em 1981 a Politica Nacional do Meio Ambiente. Seus objetivos são:

Ainda nessa linha de pensamento, podemos citar os direitos sociais, que versam
sobre a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social,
a proteção à maternidade e a infância, e a assistência aos desamparados (BRASIL.

Art. 2º – A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à
vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento
socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da
dignidade da vida humana.

Constituição, 1988).
Entretanto, em se tratando de Direito Ambiental Natural, e especificamente, a

2 CF, art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e
do Distrito Federal…
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Em primeiro lugar, a Política Nacional do Meio Ambiente, visa a preservação do

a mesma faz parte das áreas que estão sendo recuperadas, através de Projeto de

meio ambiente. Preservação tem o sentido de perenizar, de perpetuar, de salvaguardar,

Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), formulados pelo IBAMA, e ocasionados

os recursos naturais (ANTUNES, 2002, p. 83). Desta vista, tal politica tem preceitos

através desta ACP, conhecida como “ACP do carvão”. No relatório mais recente divulgado,

constitucionais que protegem a fauna e flora. É necessário destacar que a doutrina

constata-se que seus objetivos gerais são:
Obter uma solução integrada, estabelecendo um roteiro de alternativas
técnicas para ações de curto (12 a 24 meses), médio (24 a 36 meses) e
longo prazo (acima de 36 meses), contemplando as soluções existentes e
propostas pelas empresas que operam no Campo Vila Funil, bem como
reabilitar ambientalmente aquelas áreas onde o processo minerário já
teve o seu curso concluído (Geológica Engenharia e Meio Ambiente Ltda,
2008, p.1)

preleciona que o texto deixa a interpretação de quem lê, a mensagem de que a Politica
Nacional do Meio Ambiente busca continuamente a busca do status quo das áreas
degradadas. Não se trata somente da busca da recuperação ambiental apenas em nível de
sobrevivência da fauna e flora, mas sim, transformar o bioma da melhor forma possível.
Ainda que a seguridade e amplitude dessa lei sejam bastante elogiadas por muitos
juristas, é importante dizer esta não abrange todos os princípios do Direito Ambiental,
disto partindo a importância da doutrina.
Tendo tal lei em vista, lei mais específica abrange a mineração no município de
Siderópolis. Trata-se o Código de Mineração, Decreto-lei 227 de 28.02.1967, que rege as
atividades mineradoras na legislação federal. Tem ele, em seu preâmbulo a vontade do
legislador para melhoria na atualização neste decreto-lei, originalmente publicado em
1940. Justifica dessa forma, a atualização como produto da alteração da tecnologia na
utilização das substâncias minerais em função da 2ª guerra mundial 3 , a experiência
adquirida quanto a eficacia daquelas leis nos 27 anos da vigência da mesma, dentro
outros.
Outra importante forma de regulamentação é a Ação Civil Pública pode ser
definida como um instrumento processual coletivo, previsto na Constituição Federal
Brasileira, da qual irá se valer o Ministério Público, através do art. 129, inciso III, e outras
entidades legitimadas para a defesa de interesses difusos, coletivos e individuais
homogêneos. Para a melhor disciplina e aplicação da ACP, institui-se através da lei
7.347/85, a Lei de Ação Civil Pública. Importante sob o prisma da responsabilização e
reparação dos danos, ocorre quando uma ou mais pessoas (física, mas principalmente
jurídica), causam dano a algum bem público de grande importância e então, a coletividade
se mobiliza via Ministério Público para que tal indivíduo seja responsabilizado e, portanto,
custeie e arque com quaisquer prejuízos provenientes da necessária reparação do dano
ambiental.
Esta última é de tal relevância para a recuperação ambiental em Siderópolis, que

O que assinala a natural interdisciplinariedade do Direito Ambiental, lidando nesse caso, com ciências da
natureza.

3

Desta forma, podemos concluir que as ACPs são de grande ajuda para o direito
ambiental como instrumento recuperador de áreas degradadas, b bbem como uma forma
do Estado, como previsto na lei maior, ter controle e gerenciamento sobre o que nos
pertence.
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Ainda que a história do município de Siderópolis seja intrinsecamente ligada a
história do carvão da região do extremo sul catarinense, não havia na maior parte da

Santa Catarina conta com código de leis próprio para a preservação ambiental em

população uma preocupação ambiental que fizesse parte do senso de justiça comum, em

seu território. Dentre as leis sancionadas, podemos citar a Constituição Estadual de Santa

especial quanto ao dano ambiental do carvão. A visão comum, entre 1940 a 1980, era a de

Catarina, que cita, em seu art. 9º, a competência de proteger o meio ambiente e combater

que o meio ambiente natural era apenas algo que poderia ser livremente modificado, e

a poluição em qualquer de suas formas. Delega a Polícia militar o direito de agir com

eventualmente degradado, conforme fosse da vontade das pessoas, normalmente guiada

policiamento ostensivo para proteção do meio ambiente (art. 107, inciso I).

por interesses puramente econômicos. Tal pensamento coletivo, ausente de um passivo

Em se tratando de recuperação ambiental, esta legislação ainda é importante ao
apontar que um dos princípios da politica científica e tecnológica é a recuperação e a

ambiental, resultou na completa inexistência de leis de proteção ambientais durante as
décadas do auge da exploração carbonífera, de forma desregrada e inconsequente.
Entretanto, a visão sistêmica do mundo foi se desenvolvendo na população em

preservação do meio ambiente (art. 177, inciso III).
O Capítulo VI desta lei, inclusive, é focado especificamente no meio ambiente.

todo Brasil, refletindo na formação de uma consciência crítica ambiental nos municípios

Como parte estendida da União, o estado de Santa Catarina usa de seu direito de legislar

da AMREC. Essa preocupação com o meio ambiente, em especial com a finitude dos

sobre a mineração diversas vezes neste texto. Entretanto, quando se fala sobre extração

recursos naturais, gerou em Siderópolis a criação de recentes leis ambientais necessárias

mineral, o artigo mais relevante dentro da Constituição Estadual é o art. 183, que fala de

a manutenção equilíbrio ecológico.
Tendo a extração de carvão como fonte de renda da maioria da população, as leis

um aspecto puramente econômico:
Art. 183 – O resultado da participação do Estado na exploração de
petróleo ou gás natural, de recursos hídricos e carvão mineral para fins
de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais em seu
território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica
exclusiva, será preferencialmente aplicado no setor mineral e energético
e em programas e projetos de fiscalização, conservação e recuperação
ambiental.’

Dos códigos estaduais, entretanto, há outro que não a constituição que

ambientais são de suma importância no município de Siderópolis. Em função deste fato,
foi criada a politica municipal do meio ambiente, através da lei 2087/13. Seus objetivos,
segundo art. 2º da mesma lei, são a preservação, melhoria e recuperação da qualidade
ambiental propícia à vida, visando assegurar, no Município, condições ao
desenvolvimento socioeconômico, ao desenvolvimento sustentável, à proteção da
dignidade da vida humana.

normalmente tem relevância tão grande quanto, ou até mesmo maior, para o meio
ambiente. É o Código Estadual do Ambiente, Lei 14.675/09. Ironicamente, em se tratando
da defesa do meio ambiente das atividades de extração mineral, tal código não só é pobre,
como no art. 124-b, inciso II, permite a exploração de APPs (Áreas de Preservação
Permanente) por mineração nos casos de “utilidade pública”.
Exceto este, o único outro artigo que versa sobre o assunto no texto da mesma lei,

Ainda que houvesse dispositivo legal a partir da criação da Politica Municipal do
Meio Ambiente, ainda havia a necessidade de um órgão municipal para fazer-lhe valer.
Assim, com a lei 2088/13, criou-se a FAMSID – Fundação do Meio Ambiente de
Siderópolis. Segundo art. 3º, terá por objetivo a execução da Política Municipal do Meio
Ambiente do Município de Siderópolis/SC e reger-se-á pelos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade e eficiência.

que deveria tratar complexamente sobre mineração e outras atividades mas não o faz, é o
art. 272, que trata de garantir a submissão de atividades ligadas a mineração ao
licenciamento ambiental.

Dentre os artigos de destaque nesta lei, cita-se o art. 9º, que distribui novas
funções ao COMDEMA 4 , e dessa forma estruturando um sistema local mais bem
estruturado; o art. 12, que cita medidas em estado de urgência que podem ser tomadas
pela FAMSID, na expectativa de cessação e/ou diminuição da degradação ambiental; o art.

3.4. Lei municipal

15, que dá a FAMSID poder de fiscalização; o art. 17, que trata dos tipos de sanções
4

COMDEMA: Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.
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administrativas aplicadas; o art. 21, que prevê detalhada pena de multa aos infratores,

documentos constitucionais anteriores, e quando foi, em menor proporção e importância.

respeitando o princípio constitucional da individualização da pena; Por fim, o art. 30, que

Na esfera Federal, temos pela primeira vez uma lei que trata das minas, em

dá poderes a FAMSID de expedir licenças ambientais.

particular. Inesperada, uma vez que trata de uma atividade que tem parcela pequena na

É muito difícil que haja interesse do poder público em, quando necessário,

produção nacional. Em se tratando de meio ambiente amplo, a Politica Nacional do Meio

utilizar-se da lei para contrariar as grandes empresas para defesa do meio ambiente, que

Ambiente também foi um marco, como símbolo maior da proteção estatal para com seus

não é visto com a importância com que deveria, mas como um elemento sem grande

bens públicos.

importância, na maioria das vezes. Felizmente, a atual gestão do poder legislativo tem

Na esfera estadual, a Constituição Estadual, lei maior do estado, entra em

demonstrado interesse na proteção ambiental, demonstração essa refletida em algumas

consonância com a Constituição Federal, mas leis menores destoam e, por terem

das leis sancionadas, dentre ela a criação de um órgão próprio para a execução da Política

aplicabilidade maior 5 , acabam possibilitando brechas jurídicas que podem ser mal

Municipal do Meio Ambiente do Município de Siderópolis/SC.

utilizadas por grandes empresas mineradoras para, dessa forma, escaparem ilesas de
infração penal por erro na lei.
Na esfera Municipal, existe uma nova preocupação com a recuperação do meio

4. Considerações finais

ambiente que não estava presente na gestão legislativa anterior. Dessa forma, órgãos
Em questões históricas e culturais, os traços presentes dentro da sociedade

como a FAMSID, e o COMDEMA foram criados, tal como a Politica Municipal do Meio

sideropolitana trazem uma história rica e que, indubitavelmente, está gravado na história

Ambiente. Entretanto, é bom lembrar que, justamente pela preocupação com o meio ser

do carvão no Brasil. É implausível, portanto, que tal história venha desacompanhada de

algo novo, não existe uma vastidão de normas rígidas necessárias 6 , nem normas

equivalente preocupação ambiental dos órgãos responsáveis por fazê-lo. Destaca-se

específicas para a mineração, por exemplo. Passa, então, ser correto afirmar que, ao

também que método de extração das riquezas minerais da cidade não só é benéfico para

mesmo tempo que muito se avançou na proteção ao ambiente, pouco se havia avançado

o meio ambiente, como também o é para as mineradoras ali instaladas. A preservação do

até então.
Visando a melhoria dos mecanismos jurídicos para a solução da problemática

meio ambiente, como todo e qualquer direito fundamental difuso, pertence a todos sem
ser privativo de ninguém. Afeta a toda coletividade e é um bem de todos nós.

ambiental, sugestiona-se a criação de código de leis municipal específico para mineração.

Deveras a óbvia utilidade que um ambiente equilibrado e sustentável tem, nasce

Tal melhoria traria segurança aos trabalhadores, proteção a fauna e flora, assim como

como consequência a necessidade de responsabilização dos culpados pelo desequilíbrio.

evitaria a contaminação da bacia hidrográfica regional. Em âmbito politico, representaria

Desta forma, para coibir atitudes ambientais nocivas e incentivar politicas positivas, o

a maturidade a competência da administração pública municipal, assim como

ordenamento jurídico que afeta direta e indiretamente Siderópolis deve ser protegido em

preocupação por parte da mesma com a qualidade de vida dos trabalhadores do carvão.
Por fim, conclui-se que haja a contínua necessidade de melhoria no ambiente,

prol da coletividade.
A análise realizada mostrou que os principais instrumentos jurídicos vigentes no

sendo o direito uma forma de conseguir tal feito. A fauna e flora, bem como um meio

âmbito brasileiro são as leis, que destacam a necessidade da pretensão punitiva para

ambiente limpo e saudável, é fundamental para que o indivíduo se seja capaz de

aqueles que utilizam indiscriminadamente dos recursos naturais.

desenvolver suas plenas capacidades diárias, e assim, dignificar sua qualidade de vida.

Das esferas de poder, o constitucional tem cumprido o seu papel. Enquanto
principiológico, é um norteador as demais leis infraconstitucionais. Enquanto exegético,
delega responsabilidades e emite posse. É importante lembrar que a Constituição de 1988
foi pioneira por incluir ali, uma preocupação ambiental que não havia sido posta nos

Por preverem pena, por exemplo. Ao contrário das Constituições, que por vezes apenas norteiam o
ordenamento jurídico, as leis infraconstitucionais são o reflexo destas. Quando não o são, aplicar-se-á os
remédios constitucionais necessários.
6 A Politica Municipal do Meio Ambiente tem apenas 32 artigos, e nenhum deles trata exatamente sobre
mineração.
5
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REFLEXÃO À LUZ DE NORMAS PENAIS BRASILEIRAS
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1. Introdução
A complexidade do fenômeno criminal – natural decorrência da complexidade
social e econômica – demanda respostas do Direito Penal, a fim de que este evolua pari

THE LIMITS TO THE CONFIGURATION OF ENEMY'S CRIMINAL LAW: A
REFLECTION AT THE LIGHT OF BRAZILIAN'S CRIMINAL RULES

passu com aquele fato social.
Dentre as respostas arquitetadas, algumas apostam em um significativo
recrudescimento do Direito Penal, reservado a casos extremos, em que se compreende

Luiz Eduardo Dias Cardoso*
Palavras-chave: Günther Jakobs; direito penal do inimigo; direito penal do cidadão.

que uma incrementada severidade do poder punitivo é imprescindível.
O Direito Penal do Inimigo apresenta-se como uma de tais soluções apresentadas
aos problemas suscitados pela moderna criminalidade. Consiste em acepção teórica

Resumo: O presente trabalho, cujo resumo foi apresentado no “XI Congresso de Direito
da UFSC”, em 28 de abril de 2016, debruça-se sobre o Direito Penal do Inimigo –
construção teórica atribuída a Günther Jakobs – e o modo como é possível identificá-lo no
direito positivo brasileiro. Para tanto, tecem-se comentários introdutórios àquela
concepção, para, após, analisar particularidades legislativas que ilustram a sua adoção na
legislação criminal pátria. Pavimentado o caminho, busca-se, a partir do método indutivo
e a fim de solver o problema central desta pesquisa, identificar os limites em que o Direito
Penal do Inimigo passa a configurar-se. A hipótese, inicialmente lançada, indica que tal
fenômeno ocorre quando há efetiva e completa supressão de direitos e garantias
fundamentais.

concebida (ou simplesmente descrita – há divergências) pelo penalista alemão Günther
Jakobs, a qual se erige sobre o abandono do bem jurídico (ou, pelo menos, sobre a sua
redefinição) como elemento a ser protegido pelo Direito Penal e sobre o funcionalismo
sistêmico, fundamentado exatamente no raciocínio oposto, para o qual a norma penal é o
objeto a ser protegido por si própria.
O problema do presente escrito consiste em verificar qual é o limite do Direito
Penal do Inimigo – isto é, responder à pergunta: o que, na prática, configura o Direito Penal
do Inimigo? Qual é o limite para tanto? A hipótese – resposta provisória ao problema antes
apresentado – é a de que o Direito Penal do Inimigo passa a configurar-se a partir do ponto
em que se suprimem, completamente, direitos fundamentais do cidadão; ou seja, no

Keywords: Günther Jakobs; enemy’s criminal law; citizen’s criminal law.

momento em que estes não somente são restringidos – como é natural que ocorra, quando

Abstract: This paper, which abstract was presented in the “XI Congresso de Direito da

se intenta a especial repressão a um delito –, mas verdadeira e circunstacialmente

UFSC”, held in April, 28th, 2016, focuses on the Enemy’s Criminal Law – theoretical

extintos.

construction attributed to Günther Jakobs – and on it’s possible to identify it in Brazilian

Cuida o problema, enfim, de indagar qual é limite entre aquilo que configura e

law. Therefore, the article starts with introductory explanations; after, it analyzes

aquilo que não configura o Direito Penal do Inimigo. Trata-se, é indubitável, de um limiar

legislative peculiarities in order to show Enemy’s Criminal Law in Brazil. Through the

tênue, o qual, por isso mesmo, é usualmente submetido a casuísmos legiferantes,

inductive method and in order to solve the central problem, the article seeks to identify

invariavelmente oriundos de um desenfreado afã punitivista.

the limits of the Enemy’s Criminal Law. The hypothesis initially released indicates that

Norteado pelo método indutivo, produzido mediante consulta bibliográfica e à

such a phenomenon occurs when there is complete suppression of fundamental rights

legislação e orientado pelo marco teórico crítico legado sobretudo por Eugénio Raul

and guarantees.

Zaffaroni, o presente escrito principia com uma geral acepção acerca do Direito Penal do
Inimigo; analisa, após, dispositivos legais nos quais aquela construção teórica se encontra

Mestrando e Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Pós-graduando em
Direito Penal e Processo Penal pela Escola do Ministério Público de Santa Catarina, em convênio com a
Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL. Advogado. E-mail: luizeduardo.cardoso@gmail.com.
Telefone: (48) 9963-1608. Currículo em plataforma lattes: http://lattes.cnpq.br/7842116424496804.
*

consagrada, para, então, a partir da observação de ponto comum existente em tais
situações, verificar, ou não, a hipótese já antes mencionada.
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entre o Direito Penal do Cidadão e o Direito Penal do Inimigo (Jakobs; Meliá, 2007, p. 2630). Zaffaroni aponta que a criação da figura do inimigo da sociedade tem origem

O Direito Penal do Inimigo é construção teórica atribuída ao penalista alemão

marcadamente política, muito embora se oculte sob vestes jurídicas (2011, p. 16). Não à

Günter Jakobs, professor universitário na Universidade de Bonn e discípulo do também

toa, invocam-se pensadores como Hobbes ou Rousseau, que forjaram uma teoria política

alemão Hans Welzel.

que pressupõe a existência de um tecido social a cujo rompimento deve corresponder uma

A formulação do Direito Penal do Inimigo parte de uma base teórica bastante
plural.

severa sanção estatal.
Essa, aliás, é circunstância relevante a se mencionar: Jakobs concebe a existência,

Assim, muito embora a origem jusfilosófica da formulação teórica em questão

autônoma e paralela, de duas espécies de Direito Penal: o Direito Penal do Cidadão e o

suscite discussões bastantes à elaboração de um escrito apartado, tecer-se-ão, aqui,

Direito Penal do Inimigo. Há, assim, sob a perspectiva de Jakobs, um espectro em cujos

breves comentários acerca de tal matéria, apenas com o fim de evidenciar que as

extremos se situam o Direito Penal do Cidadão e o Direito Penal do Inimigo; o direito penal

particularidades e dissidências do Direito Penal do Inimigo decorrem, exatamente, das

positivo – aquele que de fato existe –, por sua vez, situa-se entre tais limites, ora mais

raízes filosóficas de que se parte.

próximo do Direito Penal do Inimigo, ora mais próximo do Direito Penal do Cidadão.

Roxin, por exemplo, aponta que a premissa elementar do Direito Penal do Inimigo

O alemão resume a cisão referida em uma sentença: “o direito penal do cidadão

coincide com a concepção hegeliana segundo a qual a pena é a “negação da negação do

mantém a vigência da norma, o Direito Penal do Inimigo [...] combate perigos” (Jakobs;

Direito” (2009, p. 33).

Meliá, 2007, p. 30).

Zaffaroni, por outro lado, referindo-se à histórica verificação de que o Direito

Da afirmação em questão se extraem conclusões relevantes: inicialmente, a

Penal sempre concebeu inimigos, indica que alguns teóricos da politica –

redefinição (ou retomada, se for recordada a concepção hegeliana), proposta por Jakobs,

“reconhecidamente de primeiríssima linha”, como Hobbes e Kant (2011, p. 15) –,

da função a que se presta o Direito Penal, em cada qual de suas duas facetas.

prestaram contribuição à manutenção de obstáculos ao Estado de direito, na medida em

Se a doutrina penalista, capitaneada por Roxin, tem indicado a proteção de bens

que buscaram harmonizá-los com limitações liberais; ditos pensadores contribuíram,

jurídicos como função precípua do Direito Penal, Jakobs concebe que a norma penal – de

assim, para desorientar o penalismo, ao qual, portanto, não se pode imputar

certa forma ensimesmada – deve buscar a garantia de sua própria vigência. Logo, a pena

responsabilidade exclusiva, muito embora as piores consequências práticas tenham sido

deve corresponder à demonstração de que a norma penal violada pelo criminoso

verificadas em seu âmbito.

remanesce hígida e vigente (Jakobs; Meliá, 2007, p. 37).

Aqui é necessário frisar que Roxin, em contrapartida, indica o contratualismo

Há, portanto, não somente uma dicotomia entre o Direito Penal do Cidadão e o

como responsável por concepção diversa, segundo a qual os cidadãos somente transferem

Direito Penal do Inimigo, ínsita à própria teoria de Jakobs; também a concepção do Direito

ao Estado poderes para as intervenções jurídico-penais que se revelam estritamente

Penal formulada pelo penalista alemão, sobretudo no que toca à sua função, diverge de

necessárias para a convivência pacífica (2009, p. 17). O autor alemão assevera, então, que

grande da doutrina penalista – muito embora tenha prestado valorosa contribuição na

a fundamentação teórica atinente à existência de bens jurídicos – que, senão negada, é

concepção do funcionalismo.

significativamente relativizada por Jakobs – “se legitima historicamente desde o
pensamento jurídico-racional da ilustração que serve de base à forma de Estado
democrático” (Roxin, 2009, p. 17).

Parte essencial dessa dissidência refere-se à posição ocupada pelo bem jurídico
na teoria penal.
Enquanto autores como Roxin e Hassemer posicionam o bem jurídico como figura

De qualquer forma, o fato é que o próprio Jakobs faz remissão aos contratualistas

central do Direito Penal – o primeiro autor, inclusive, redigiu obra traduzida no Brasil sob

– nomeadamente a Hobbes, Rousseau e Kant – com o fim de legitimar a sua teoria e a cisão

o título de “A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal” –, Jakobs chega a
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até mesmo refutar a sua utilidade, segundo relata ROXIN (2009, p. 15). Já “o bem jurídico

automaticamente ínsita, na medida em que a pena prescrita pela norma tem exatamente

no sistema penal funcionalista de Jakobs é exatamente a norma penal” (Costa, 2012, p.

o escopo de garantir sua vigência e higidez.

67). Verifica-se, portanto, que a posição e a função ocupadas pelo bem jurídico são

A toda essa formulação teórica de que decorre o Direito Penal do Inimigo – mas

elementos fulcrais à diferenciação das teorias propostas por Roxin, Hassemer e Jakobs,

não este, como também o Direito Penal do Cidadão e o funcionalismo sistêmico – se deve

embora sejam, os três, adeptos do funcionalismo – cada qual em sua vertente.

lançar um olhar crítico. Interessa ao presente trabalho especialmente a reflexão acerca da

Ainda sob o aspecto funcional, Roxin relata que Jakobs observa, desde um

figura do inimigo e do como ela se reproduz na legislação brasileira.

princípio, que a função do Direito penal é a confirmação da vigência da norma, e não a

Nesse desiderato, principia-se com a reflexão de Zaffaroni – um dos baluartes da

proteção de bens jurídicos. O fato punível é a negação da norma pelo autor, e a pena,

resistência contra a adoção (explícita e, ainda mais perigosamente, implícita) do Direito

orientada por uma perspectiva hegeliana, tem como significado que “a afirmação do autor

Penal do Inimigo. O penalista aponta que a dialética entre o Estado de Direito e o de polícia

não é determinante e que a norma segue vigendo inalteradamente”. Partindo desta

(que rapidamente desliza para o Estado absoluto) equivale, no campo penal, à admissão

perspectiva, a lógica de Jakobs afirma não mais ser necessário qualquer reflexão sobre o

– mais ampla ou restrita – “do tratamento punitivo a seres humanos privados da condição

conceito de bem jurídico – que, para Roxin, norteia o direito penal, na medida em que este

de pessoas” (2011, p. 9).

tem por função a proteção daquele (Roxin, 2009, p. 15).
Contudo, a despeito da relevância da questão atinente aos bens jurídicos, as
divergências teóricas existentes entre Jakobs e outros penalistas – eminentemente, Claus
Roxin (cuja contraposição às ideias daquele primeiro é tão significativa) – não se
restringem àquela matéria.
De fato, muito embora Roxin e Jakobs filiem-se, ambos, à teoria funcionalista do
delito, cada qual o faz de forma distinta: o primeiro adere à vertente teleológica; o
segundo, à corrente sistêmica.
Isto é, ambos partem de um ponto comum – o funcionalismo –, mas seguem em
caminhos distintos, a partir de seus conceitos-chave: para Roxin, trata-se do bem jurídico,
que possibilita o resgate da política criminal e, portanto, de considerações axiológicas, em
uma lógica notoriamente neokantiana (Campos, 2016, p. 27). De fato, o autor considera
que “o Direito Penal é a forma para realização das finalidades político-criminais” (ROXIN,
2002, p. 16). Exatamente da busca por esses fins – consubstanciados na proteção de bens
jurídicos –, denomina-se teleológica a corrente funcionalista concebida por Roxin.
Já para o funcionalismo sistêmico, o escopo premente do Direito Penal é a
proteção de suas próprias normas, cuja confirmação ocorre mediante a imposição das
penas (SUEIRO, 2011, p. 253-258). E, como relata Roxin, Jakobs rechaça qualquer reflexão
acerca da (i)legitimidade do conteúdo da norma penal, por compreender tal indagação
como não científica (ROXIN, 2009, p. 34). Em verdade, a legitimidade da norma penal lhe é

O autor argentino aponta, como hipótese inicial de sua obra intitulada “O inimigo
no Direito Penal”, que
O poder punitivo sempre discriminou os seres humanos e lhes conferiu
um tratamento punitivo que não correspondia à condição de pessoas [...].
Esses seres humanos são assinalados como inimigos da sociedade e, por
conseguinte, a eles é negado o direito de terem suas infrações
sancionadas dentro dos limites do direito penal liberal, isto é, das
garantias que hoje o direito internacional dos direitos humanos
estabelece universal e regionalmente. (Zaffaroni, 2011, p. 11)

Zaffaroni frisa que a afirmação supra corresponde não apenas a uma constatação
fática, mas também a uma verificação jurídica, na medida em que, historicamente, tanto a
doutrina quanto o direito positivo legitimam esse tratamento excludente. Assim, o autor
aponta que “a essência do tratamento diferenciado que se atribui ao inimigo consiste em
que o direito lhe nega sua condição de pessoa. Ele só é considerado sob o aspecto de ente
perigoso ou daninho” (2011, p. 13).
Aponta, ainda que quase todo o direito penal do século passado, por admitir a
existência de seres humanos perigosos a priori e que, portanto, devem ser segregados ou
mesmo eliminados, “coisificou-os”, sem, contudo dizê-lo, uma vez que se oculta esse fato
com racionalizações (2011, p. 18) – as quais, como visto, geralmente remetem à teoria
política cunhada por autores como Hobbes, Rousseau e Kant ou mesmo Hegel. Essa
coisificação implica um tratamento dispensado aos seres humanos – concebidos como
inimigos – que lhes retira a qualidade de pessoas.
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A despersonalização, contudo, não constitui a essência singular do Direito Penal

existia muito antes de Jakobs concebê-lo: basta mirar os cárceres e os noticiários

do Inimigo; trata-se apenas de uma consequência. A propósito, como asseveram Callegari

brasileiros, em que se revela a prisão ou a exposição midiática de muitos dos “inimigos”

e Andrade, “a conceituação de inimigo é de fácil compreensão, apesar de sua definição

do Direito Penal pátrio (tradicionalmente, os traficantes de drogas; modernamente,

prática ser um tanto complexa” (2007, p. 2).

alguns dos criminosos do colarinho branco). Após o advento da criação teórica daquele

Assim, para captar a essência do Direito Penal do Inimigo, é necessário

autor alemão, muitas dessas práticas autoritárias, quando dirigidas, sistematicamente,

compreender – como adverte Schmitt (1985, p. 23), com remissão ao Direito romano –,

contra um grupo selecionado (traficantes e corruptos, como exemplos mais simbólicos),

que o inimigo não é, simplesmente, o infrator, mas o outro: o estrangeiro. O cerne do

passaram a ser abarcadas – velada ou explicitamente – pelo Direito Penal do Inimigo.

Direito Penal do Inimigo consubstancia-se, portanto, na soma dos dois fatores: a
coisificação do ser humano – que passa a não mais ser tratado como pessoa – e a sua

Há, agora, portanto, um alvo contra o qual majoritária parcela da doutrina se
volta: exatamente o Direito Penal do Inimigo.

exclusão como natural decorrência da seletividade de que é vítima.

Nesse sentido direciona-se a afirmação de Dieter, que, com fundamento na lição

De fato, é possível verificar, historicamente, que a existência da figura de inimigos

de Massimo Pavarini – segundo a qual, apesar de a proposta de Jakobs apresentar-se como

é típica de Estados absolutos e, por isso mesmo, incompatível com o Estado de Direito.

descrição, coloca em risco todo o Estado Democrático de Direito no pouco que prescreve

Ainda assim, Zaffaroni adverte que pulsões autoritárias são normais em todo Estado de

–, vaticina que “é preciso refutar de modo contundente e sob as mais diferentes

direito real. De fato, o autor observa que o tema do inimigo da sociedade ocupa lugar de

perspectivas os argumentos que ampliam o alcance do poder punitivo ou retiram-lhe os

destaque em meio ao debate acerca da expansão do poder punitivo1 (2011, p. 13).

freios retóricos” (2009, p. 135-136).

Em face dessa constatação, Zaffaroni propõe, então, duas “táticas de delimitação”:

Assim, parece lícito concluir que a cruzada a ser empreendida pela doutrina

uma estática, que implica aceitar o que se constata e legitimá-lo somente quando

penalista, em defesa dos postulados penais ínsitos a um Estado Democrático de Direito,

necessário – tal como Jakobs propõe –, e outra dinâmica (2011, p. 13).

deve volver-se contra o Direito Penal do Inimigo não como construção teórica de Jakobs

Aqui, então, retoma-se a menção à obra de Jakobs. Em sua formulação teórica, o

– que, ao menos de modo explícito, não goza de ampla receptividade –, mas como

penalista alemão se pretende predominantemente descritivo; isto é, ele defende apenas

arcabouço de práticas e até mesmo disposições normativas que atentam contra aqueles

estar relatando um fenômeno natural – a concepção de um inimigo estatal – e, em face

preceitos e que tem se revelado como uma constante verdade histórica. Igualmente, cabe

disso, cria um estatuto designado à aplicação àquele inimigo.

à doutrina identificar e insurgir-se contra práticas e dispositivos que se adéquem àquela

Neste ínterim, cabe apontar ser curioso observar que a proposta teórica de Jakobs

teoria penal.

seja alvo de tão numerosas reflexões doutrinárias – em tom crítico, em sua esmagadora
maioria – e, ainda assim, remanesça como objeto de debate entre os penalistas.
De tal constatação talvez se possa inferir que a grande relevância da criação de

A proposta de Jakobs equivale, portanto, à tática de delimitação estática descrita
– mas preterida – por Zaffaroni, a qual se resigna com a existência de um inimigo
concebido pelo Direito Penal e busca legitimá-la somente quando necessário.

Jakobs não esteja, precisamente, na formulação teórica do Direito Penal do Inimigo – uma

A respeito dessa resignação, porém, Zaffaroni adverte que “as concessões do

natural decorrência de seu funcionalismo sistêmico –, mas em definir, sistematizar e

penalismo têm sido, definitivamente, obstáculos absolutistas que a doutrina penal

denominar um conjunto teórico em cujo cerne habitem práticas penais estranhas a um

colocou como pedras no caminho da realização dos Estados constitucionais de direito” e,

Estado Democrático de Direito, adotadas a pretexto de combate do inimigo. Em outras

assim, que “as racionalizações da doutrina penal para ocultar a admissão da categoria de

palavras, é possível afirmar – como observa Zaffaroni – que o Direito Penal do Inimigo já

inimigo no direito penal [...] são concessões do Estado liberal ao Estado absoluto” (2011,
p. 13).

Essa expansão, argumenta Zaffaroni, é bem identificada com o direito penal de velocidades descrito pelo
espanhol Jesús Maria Silva Sánchez (2011, p. 13).
1
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O autor argentino ainda aponta que a invocação de emergências justificadoras de

O cerne desse trabalho decorre dessa constatação – de que a identificação do

Estados de exceção é fenômeno observado há longa data: desde o pós-Segunda Guerra

inimigo decorre de subjetivismos autoritários – e da verificação de que práticas e normas

Mundial, diversas leis imbuídas desse espírito têm sido editadas na Europa – de modo que

características de um Direito Penal do Inimigo têm sido referendadas por parte

se convolaram em verdadeiras exceções perpétuas – e na legislação de segurança latino-

significativa da doutrina penalista e – o que é ainda mais pernicioso – pelo Poder

americana (Zaffaroni, 2011, p. 14). O próprio Jakobs, convergindo, aponta os ataques

Legislativo, que, consciente ou inconscientemente, edita normas que se amoldam à

terroristas de 11 de setembro de 2001 como fatos indicativos da necessidade da

concepção teórica de Jakobs, na medida em que há coincidência entre os pressupostos

existência do Direito Penal do Inimigo (Jakobs; Meliá, 2007, p. 36).

dessa citada teoria e as leis penais promulgadas pelo Parlamento.

As características desse avanço contra o tradicional direito penal liberal ou de

De qualquer forma, a título de advertência, é bom que se esclareçam duas

garantias, usualmente fundamentado em emergências tais quais aquelas decorrentes dos

questões. Inicialmente, frisa-se que não há qualquer óbice prévio a toda e qualquer

ataques terroristas antes aludidos, consubstanciam-se na antecipação dos limites de

inovação legislativa que implique recrudescimento do sistema penal, desde que haja

punição – sancionam-se também os atos preparatórios –, na desproporção das sanções –

observância aos princípios da vedação ao retrocesso e da proporcionalidade das penas

desvinculadas da lesão e que figuram como medidas de contenção –, na relativização das

(Cardoso; Prado, 2015). Ademais, é necessário registrar que, ainda que aqueles preceitos

garantias processuais e na segregação dos destinatários com base em um direito penal

sejam violados, tal constatação não indica, necessariamente, a adoção de um Direito Penal

marcadamente de autor (Meliá, 2005, p. 211).

do Inimigo, uma vez que essa construção teórica demanda, muito mais que o mero

Em acréscimo às características identificadas por Meliá, Zaffaroni cita, ainda, a
existência de critérios independentes da causalidade; a minimização da ação em prol da

recrudescimento do sistema criminal, uma série de outros requisitos.
Conclusão em semelhante sentido é firmada por Bianchini e Gomes:

É necessário frisar que o Direito Penal do Inimigo, identificado – e, de certa forma,

Admitindo-se como válida essa premissa, de que, na verdade, o que
caracteriza o Direito Penal do Inimigo é o tratamento diferenciado e
antigarantista (e diferenciado pelo déficit de garantias) a que alguns
criminosos devem se submeter, talvez seja possível inferir a seguinte
conclusão: todos os movimentos punitivistas visam a punir uma
determinada clientela de criminosos, mas só se tornam Direito Penal do
Inimigo quando agregam à ânsia punitiva alguma flexibilização das
garantias (2006, p. 346).

prescrito – por Jakobs é um movimento havido não somente no Brasil, mas em todo o

O Direito Penal do Inimigo não é, portanto, doutrina que descreve meramente

omissão; a construção do dolo sobre o simples conhecimento (confundindo-se,
substancialmente, com a negligência); a perda de conteúdo material do bem jurídico; a
abdicação da exigência de lesividade e a proliferação de tipos de perigo abstrato; e a lesão
à legalidade com a profusão de normas penais em branco (2011, p. 14-15).

mundo, sobretudo após o episódios terroristas de 11 de setembro de 2001.
Nesse ínterim, em que se fundamenta o Direito Penal Inimigo com base na
necessidade supostamente criada por ocorrências tais quais atentados terroristas ou o

diretrizes antigarantistas e punitivistas; mais que isso, acresce a esses vetores ideológicos
a seletividade quanto ao conceito de inimigos – que se traduz no traficante, no corrupto,
no terrorista etc..

prejuízo social provocado pela moderna criminalidade econômico-financeira, frisa-se que
aquela construção teórica, por excelência, desconhece limitações, na medida em que a sua

3. O Direito Penal do Inimigo no Direito Positivo Brasileiro

única possível contenção – exatamente a necessidade – “não conhece lei nem limites”,
como aponta Zaffaroni. Com efeito, adverte o penalista, a “estrita medida da necessidade

Lançadas as bases teóricas do Direito Penal do Inimigo, é necessário identificar –

é a estrita medida de algo que não tem limites, porque esses limites são estabelecidos por

como o presente escrito se propõe a fazer – a partir de que ponto o Direito Penal do

quem exerce o poder” (2011, p. 25). Em outras palavras, pode-se dizer que a

Inimigo passa a configurar-se. Isto é, na dicotomia proposta por Jakobs, qual é o limite

periculosidade do indivíduo – que traduz a necessidade de contê-lo – depende,

entre a configuração do Direito Penal do Cidadão e do Direito Penal do Inimigo. Para tanto,

invariavelmente, de um juízo subjetivo daquele que exerce o poder.

analisar-se-ão leis penais extravagantes que, a pretexto de combater determinadas
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espécies delitivas, suprimem completamente – isto é, não apenas relativizam – direitos e
garantias individuais.
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A redação do dispositivo em questão foi alterada com a edição da Lei nº
11.464/07, após a qual o artigo 2o, § 1o, da Lei de Crimes Hediondos passou a dispor que
“a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado”.

3.1. O Direito Penal do Inimigo na Lei de Crimes Hediondos

O novo dispositivo legal, embora em grau reduzido, manteve a afronta ao
princípio da individualização das penas – agora somente em sua faceta inerente à

A primeira das leis que se analisa no presente escrito é a Lei nº 8.072/90. Tal
diploma, embora decorra de um mandado constitucional de criminalização, já teve
reconhecida a inconstitucionalidade de alguns de seus dispositivos, tanto pela via
jurisprudencial, quanto até mesmo pela via legislativa.

aplicação da sanção por ocasião da condenação.
Não por outro motivo, a Suprema Corte já teve oportunidade de declarar a
inconstitucionalidade do dispositivo em questão3.
O teor da Lei de Crimes Hediondos – tanto em sua redação originária, quanto

Alude-se, inicialmente, à redação originária do artigo 2o, § 1o, que dispunha que

naquela posterior à edição da Lei nº 11.464/07 – consagra outros dispositivos de

“A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em regime fechado”.

constitucionalidade duvidosa. Cita-se, a título de exemplo, o originário artigo 2o, II, que

É desnecessário grande esforço para verificar que o dispositivo fere em questão

vedava a concessão de liberdade provisória; e o artigo 2o, § 2o, que trata como excepcional

o princípio da individualização das penas – tanto em sua aplicação, quanto em sua
execução.
Com base em tal compreensão, e apontando, ainda, a inobservância à
proporcionalidade que deve haver entre os delitos e as penas2, o Supremo Tribunal

a liberdade após sentença condenatória.
Em todos esses casos, verifica-se haver uma completa supressão de direitos e
garantias individuais a pretexto de combate à criminalidade – especificamente os crimes
hediondos, no caso do diploma legal em comento.

Federal editou a Súmula Vinculante nº 26, segundo a qual “Para efeito de progressão de

Por outro lado, verifica-se que essa medida – a completa supressão (e não só a

regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução

relativização) de postulados penal-constitucionais – é prescindível ao recrudescimento

observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem

do combate ao crime.

prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos

Basta verificar que o artigo 2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos – cuja redação

do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de

foi dada em 2007 – com a revogação da vedação à progressão de regime, condicionou a

exame criminológico”.

progressão de regime ao cumprimento de 2/5 (ou 3/5, em caso de condenado reincidente

Pode-se apontar, como precedente jurisprudencial significativo, aquele proferido no julgamento do
Habeas Corpus nº 82.959: "A Constituição Federal, ao criar a figura do crime hediondo, assim dispôs no art.
5º, XLIII: (...) Não fez menção nenhuma a vedação de progressão de regime, como, aliás - é bom lembrar -,
tampouco receitou tratamento penal stricto sensu (sanção penal) mais severo, quer no que tange ao
incremento das penas, quer no tocante à sua execução. (...) Evidente, assim, que, perante a Constituição, o
princípio da individualização da pena compreende: a) proporcionalidade entre o crime praticado e a sanção
abstratamente cominada no preceito secundário da norma penal; b) individualização da pena aplicada em
conformidade com o ato singular praticado por agente em concreto (dosimetria da pena); c)
individualização da sua execução, segundo a dignidade humana (art. 1º, III), o comportamento do
condenado no cumprimento da pena (no cárcere ou fora dele, no caso das demais penas que não a privativa
de liberdade) e à vista do delito cometido (art. 5º, XLVIII). Logo, tendo predicamento constitucional o
princípio da individualização da pena (em abstrato, em concreto e em sua execução), exceção somente
poderia aberta por norma de igual hierarquia nomológica." (HC 82959, Voto do Ministro Cezar Peluso,
Tribunal Pleno, julgamento em 23.2.2006, DJ de 1.9.2006)

3 "Entendo que, se a Constituição Federal menciona que a lei regulará a individualização da pena, é natural
que ela exista. Do mesmo modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar
com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto,
ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado. Deixo consignado, já de início, que tais circunstâncias
não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas
desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos
concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de
liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33 c/c o art. 59 do Código Penal. A progressão de regime,
ademais, quando se cuida de crime hediondo ou equiparado, também se dá em lapso temporal mais
dilatado (Lei nº 8.072/90, art. 2º, § 2º). (...) Feitas essas considerações, penso que deve ser superado o
disposto na Lei dos Crimes Hediondos (obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime
fechado) para aqueles que preencham todos os demais requisitos previstos no art. 33, §§ 2º, b, e 3º, do CP,
admitindo-se o início do cumprimento de pena em regime diverso do fechado. Nessa conformidade, tendo
em vista a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, na parte em
que impõe a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena aos
condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados, concedo a ordem para alterar o regime
inicial de cumprimento das reprimenda impostas ao paciente para o semiaberto." (HC 111840, Relator
Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgamento em 27.6.2012, DJe de 17.12.2013)
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em crime hediondo) da pena, majorando a fração de 1/6, ínsita aos demais delitos. Trata-

artigo 33, § 4o, em sua redação originária, que “os delitos definidos no caput e no § 1o deste

se de medida de política criminal que dificulta a progressão de regime, sem, contudo,

artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em

suprimir qualquer garantia dos apenados.

penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não
se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. O artigo 44, por

3.2. O Direito Penal do Inimigo na Lei de Drogas

sua vez, prescreve que “os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37 desta Lei
são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória,

A repressão ao tráfico de drogas talvez seja o exemplo mais emblemático de um

vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos”.

verdadeiro Direito Penal do Inimigo à brasileira, uma vez que constitui um verdadeiro

A vedação da conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

subsistema penal e processual penal, com normas que lhe são material e formalmente

foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que determinou a

peculiares.

remoção do óbice à substituição das penas privativas de liberdade e a exclusão da

Como Zaffaroni relata, a política de repressão às drogas originou-se, na América

expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”4.

Latina como um todo, a partir da década de 80, com a sanção de normas muito
semelhantes, geralmente editadas sob pressão da agência estadunidense especializada.
Tratou-se, pondera o penalista argentino, de “uma legislação penal de exceção análoga à
que antes havia sido empregada contra o terrorismo e a subversão” (2011, p. 52).
Criticamente, o autor aponta, ainda, que as normas então promulgadas – as quais
permanecem em vigor, majoritariamente (o Brasil é uma das exceções a tal constatação,
coma a edição da Lei nº 11.343, de 2006) – acataram a técnica legislativa norte-americana,
do que decorreram numerosas violações aos postulados penais e processuais ínsitos a
Estados Democráticos de Direito. Zaffaroni afiança, conclusivamente, que se estabeleceu,
tanto no âmbito material, quanto na seara processual, “uma aberrante legislação penal
autoritária” (2011, p. 52).
Essa breve introdução contextualiza o que se pretende indicar acerca da Lei de
Drogas e do modo como o Direito Penal do Inimigo se faz presente em seu teor.
De fato, fenômeno bastante semelhante àquele havido por conta de alguns
dispositivos da Lei de Crimes Hediondos – nomeadamente o art. 2o, § 1o, tanto em sua
redação revogada, quanto em sua versão atual – ocorre em decorrência do disposto nos
artigos 33, § 4o, e 44 da Lei de Drogas. Aliás, vale frisar que, em razão de o tráfico de drogas
ser crime equiparado a hediondo, por força do disposto no artigo 5o, XLIII, da Constituição
Federal, as prescrições da Lei de Crimes Hediondos também lhe são aplicáveis.
Com efeito, se a Lei nº 8.072/90 promove a completa supressão do princípio da
individualização das penas, também o diploma em questão o faz, ao vedar a substituição
das penas impostas àqueles condenados pela prática de tráfico de drogas. Prescrevia o

4 EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE
CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO
INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva
do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e
o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao
delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento
ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo.
Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o
racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material.
2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável
discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra
que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado
subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos
quadrantes da alternatividade sancionatória. 3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma
alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que
todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituirse num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade
corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção
penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevençãoressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo
alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado,
prevenindo comportamentos do gênero. 4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados
e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de
entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para
possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de
Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de
junho de 1991. Norma supralegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano
a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no
aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para
remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga “vedada a
conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal.
Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena
privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; determinando-se ao Juízo da execução penal que
faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convolação em causa, na concreta situação do
paciente. (HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010, DJe-247
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O Senado Federal, em acato à decisão da Suprema Corte, editou a Resolução nº
5/2012, que determinou a suspensão daquela expressão antes referida.
E, tal como se fez em relação à Lei de Crimes Hediondos, é necessário referir que
também na Lei de Drogas há dispositivo de constitucionalidade duvidosa: trata-se do

522

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

Isto é: ao passo que o desejável seria a contenção do etiquetamento de mais e
mais espécies de inimigos, o que se verifica, na prática – seja no campo legislativo, seja no
âmbito judiciário – é exatamente: a escolha – naturalmente arbitrária, porque subjetiva –
de novos alvos.

próprio artigo 44, que, além da vedar a substituição da pena privativa de liberdade,

A eleição do crime de lavagem de dinheiro é, de certa forma, natural. Inicialmente,

impede a concessão de liberdade provisória – sistemática abolida após a reforma

porque sua repressão esteve inicialmente associada ao combate ao tráfico de drogas e ao

processual penal havida em 2011.

terrorismo – duas espécies delitivas que, por excelência, simbolizam o Direito Penal do

Os dispositivos em questão promovem, à moda da Lei nº 8.072/90, circunstancial

Inimigo. De fato, o combate mais severo ao branqueamento de capitais remete ao final da

e completa supressão – tanto no momento da (não) concessão da liberdade provisória,

década de 80 e ao início da década de 90, com a criação do GAFI (Grupo de Ação Financeira

quanto no momento da (não) substituição da pena privativa de liberdade – do mais

Internacional).

elementar dos direitos a ser garantido pelas ciências penais: exatamente a liberdade.

O fato de que se haja concebido o sujeito acusado de lavagem de dinheiro como
verdadeiro inimigo estatal explica-se, ademais, pela acessoriedade e pela derivação que

3.3. O Direito Penal do Inimigo na Lei de Lavagem de Dinheiro

são ínsitas àquele delito. Explica-se: como a lavagem de dinheiro representa a ocultação
ou dissimulação de recursos provenientes da prática de outro crime, este segundo delito

Os agentes aos quais é imputada a prática dos delitos descritos nas leis antes
abordadas encarnam a tradicional – talvez vetusta – figura do inimigo, na medida em que

é essencial à existência daquele primeiro. É lógico: somente haverá lavagem de dinheiro
se houver crime antecedente.

representam os alvos contra os quais o Direito Penal classicamente se volta. Por outro

Assim, a lavagem de dinheiro invariavelmente associa-se com os demais crimes

lado, a concepção do criminoso de colarinho branco como inimigo talvez traduza a

do colarinho branco, especialmente com aqueles típicos da criminalidade econômica

modernização – não necessariamente desejável – de tal figura. O inimigo, que já foi o

organizada – cuja prática pressupõe exatamente vultosas e ocultas movimentações

hostis da Roma antiga, o parasita para os soviéticos, o subumano para os nazistas e o

financeiras.

inimigo do Estado para os fascistas (Zaffaroni, 2011, p. 21 e 54), adquire, hoje – quase
literalmente –, nova roupagem: o colarinho branco.

São evidentes, portanto, os motivos pelos quais se voltou especial atenção à
repressão da lavagem de dinheiro.

De fato, os exemplos legislativos retro citados dizem respeito a fenômenos

No Brasil, esse movimento internacional de criminalização refletiu-se na

legislativos passados. O presente artigo, porém, não se limita a uma reflexão retrospectiva

promulgação de Lei nº 9.613, de 1998, que sofreu posterior (e significativa) reforma com

acerca do fenômeno do Direito Penal do Inimigo; mais que isso, propõe-se a formulação

a Lei nº 12.683, de 2012.

de uma acepção prospectiva relativa àquele conjunto teórico. Assim, é possível verificar

Muito embora a Lei de Lavagem de Dinheiro consagre, a exemplo daquelas

que situação semelhante à verificada em relação à lei de crimes hediondos e à lei de drogas

anteriormente observadas, dispositivos de constitucionalidade duvidosa (como era o caso

se acha na lei de lavagem de dinheiro, a qual, muito embora tenha nascido com o mote de

do extinto artigo 3o, que vedava a concessão de fiança e de liberdade provisória e tratava

redirecionar o direito penal (mediante a ofensiva contra o aspecto financeiro da

a liberdade após a sentença condenatória como uma exceção), vale a menção ao artigo 2o,

criminalidade econômica organizada), ainda manteve altas penas privativas de liberdade

§ 2o, que expressamente excepciona a regra do artigo 366 do Código de Processo Penal, o
qual determina a suspensão do processo quando o acusado, citado por edital, não
comparecer.

DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113 RTJ VOL-00220-01 PP-00402
RT v. 100, n. 909, 2011, p. 279-333)
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O dispositivo, em sua redação originária, dispunha que “no processo por crime
previsto nesta Lei, não se aplica o disposto no art. 366 do Código de Processo Penal”. A Lei
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Na sequência, a Lei de Drogas criminaliza um outro inimigo: o traficante, alvo de
estigmas e de um sistema penal e processual penal especial peculiar.

nº 12.683/2012 recrudesceu a previsão normativa, ao prescrever que, “no processo por

O terceiro emblemático exemplo de que aqui se trata diz respeito à lavagem de

crime previsto nesta Lei, não se aplica o disposto no art. 366 do Decreto-Lei nº 3.689, de

dinheiro. Crime tipificado em lei própria, que atenta contra bens jurídicos difusos e que

3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), devendo o acusado que não comparecer

se vale de mecanismos modernos de repressão, encarna, como nenhum outro, a tipologia

nem constituir advogado ser citado por edital, prosseguindo o feito até o julgamento, com

da criminalidade econômico-financeira.

a nomeação de defensor dativo”.
A Lei de Lavagem de Dinheiro institui, pois, um sistema que permite o julgamento
– e, portanto, a condenação – à revelia do réu.
À época da promulgação da Lei nº 9.613/98, adotou-se, na Exposição de Motivos
692 do Ministério da Justiça5, a seguinte justificativa:
Trata-se de medida de política criminal diante da incompatibilidade
material existente entre os objetivos desse novo diploma e a
macrocriminalidade representada pela lavagem de dinheiro ou ocultação
de bens, direitos e valores oriundos de crimes de especial gravidade. A
suspensão do processo constituiria um prêmio para os delinquentes
astutos e afortunados e um obstáculo à descoberta de uma grande
variedade de ilícitos que se desenvolvem em parceria com a lavagem ou
a ocultação.

Trata-se, é evidente, de completa supressão dos direitos e garantias ínsitos ao

Pois bem. É possível identificar, nos dispositivos reputados inconstitucionais, um
elemento comum: a completa supressão de direitos fundamentais.
De fato, eis, portanto, o elemento que, para além daqueles traços já antes
identificados – a despersonalização do ser humano (Zaffaroni) e o seu tratamento como
estrangeiro (Schmitt) –, caracteriza o Direito Penal do Inimigo: a completa supressão – e
não só relativização – de direitos e garantias ínsitos à principiologia penal-constitucional.
Portanto, reputa-se verificada, com base no raciocínio desenvolvido a partir da
análise dos diplomas legais selecionados, a hipótese inicialmente conjecturada, em
resposta ao problema atinente à configuração do Direito Penal do Inimigo.

5. Considerações Finais

contraditório e à ampla defesa no processo penal, na medida em que, reitere-se, se
permite o julgamento (e, consequentemente, a condenação) à revelia do réu, em virtude

O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de aferir, a partir de casos

de uma estarrecedora presunção. Trata-se do Direito Penal do Inimigo em sua forma mais

concretos – indutivamente, portanto –, um critério objetivo que possibilite demarcar o

sublime.

Direito Penal do Inimigo – isto é, o ponto a partir do qual tal construção teórica passa a
conformar-se, no delineamento que Günther Jakobs lhe atribuiu.

4. Limites da Configuração do Direito Penal do Inimigo nos Planos Legislativo e
Judiciário

Para tanto, principiou-se com a exposição dos fundamentos jusfilosóficos e dos
mais característicos traços ínsitos ao Direito Penal do Inimigo, sobretudo em cotejo com
o Direito Penal do Cidadão. Verificou-se que tais quadros normativos são, para Jakobs,

Os casos emblemáticos aqui citados ilustram, de certa forma, o avanço (não
necessariamente positivo) do Direito Penal (e do Direito Penal do Inimigo).
Inicialmente, cuidou-se dos crimes hediondos – que, em sua maioria, são aqueles
que, desde o princípio do direito penal, constituem o seu cerne, por atentarem contra os
mais valiosos bens jurídicos clássicos (vida e dignidade sexual, por exemplo).

duas faces da mesma moeda – o Direito Penal –, cada qual correspondente a um objetivo.
Em ambos os casos, busca-se, por meio da sanção, apresentar uma reação estatal
à ruptura da norma representada pelo crime.
Assim, conduzido pelo método indutivo, o presente trabalho desenvolveu uma
análise dos três diplomas selecionados e permitiu concluir que o Direito Penal do Inimigo
configura-se quando é verificada a despersonalização do indivíduo, quando lhe é
dispensado um tratamento ínsito a estrangeiros e, finalmente, quando alguns seus

Item 63. Disponível em http://www.coaf.fazenda.gov.br/backup/legislacao-e-normas/legislacao1/Exposicao%20de%20Motivos%20Lei%209613.pdf.
5
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direitos e garantias individuais constitucionalmente assegurados são completamente
suprimidos.
A formulação de um critério que permita distinguir o direito penal do cidadão do
Direito Penal do Inimigo, almejada ao longo do presente escrito, conduz à relevante
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MOSAICOS FAMILIARES: A PLURIPARENTALIDADE JURÍDICA NO CASO
DE NETOS E NETAS RESTITUÍDOS NA ARGENTINA

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

Keywords: Grandchildren and granddaughters recovered; succeession; legal plural
families; Argentine Dictatorship.

Abstract: This paper presents the theme legal plural families in the case of grandchildren

FAMILIES COMPLEX: LEGAL PLURAL FAMILIES IN CASE OF
GRANDCHILDREN AND GRANDDAUGHTERS RECOVERED IN
ARGENTINA

returned in Argentina. Before the return of hundreds of children who were kidnapped and
adopted or illegally recorded during the Argentine dictatorship, there is a need to think
about family reorganization and therefore succession, those adults who today are faced
with two families: the biological and creation. This discussion is linked to the present time.
These are stories that are happening and that may still occur. In this year 2016, the

Marina Lis Wassmansdorf*

appropriate children are now completing approximately forty (40) years of age. The

Palavras-chave: Netas e netos restituídos; sucessão; pluriparentalidade jurídica;

massive campaigns of Abuelas de Plaza de Mayo, then, has directed all this generation of

Ditadura Argentina.

adults with the following message: "Si tienes dudas acerca de tu identidad, contactate con

Resumo: O presente trabalho apresenta como tema a pluriparentalidade jurídica no caso
dos netos e netas restituídos da Argentina. Diante da restituição de centenas de crianças
que foram sequestradas e adotadas ou registradas ilegalmente durante a ditadura
argentina, surge a necessidade de se pensar a reorganização familiar e, por conseguinte,
sucessória, desses adultos que hoje se deparam com duas famílias: a biológica e a de
criação. Tal discussão vincula-se ao tempo presente. São histórias que estão acontecendo
e que ainda podem ocorrer. Neste ano de 2016, as crianças apropriadas já estão
completando cerca de 40 (quarenta) anos de idade. As campanhas massivas de Abuelas de

Plaza de Mayo, então, tem se dirigido a toda essa geração de adultos, com a seguinte

Abuelas". Estimated at five hundred (500) the number of children who have had their
identity stolen. Of this total, 119 (one hundred and nineteen) were already located. The
hypothesis put forward is that these grandchildren returned has the right to register to
civilly as children of more than a mother and father and to acquire the inheritance of two
families: the biological and the creation. Therefore, we intend to equate the theory of
simple adoption regime of the Argentine law in the case of succession of these
grandchildren and granddaughters returned, since the simple adoption is granted by the
judge in peculiar cases where it is understood that the child has the right to add to the
succession of two families: the creation and biological.

mensagem: “Si tienes dudas acerca de tu identidad, contactate com Abuelas”1. Estimam-se
em 500 (quinhentos) o número de crianças que tiveram sua identidade roubada. Desse

1. Introdução

total, 119 (cento e dezenove) já foram localizadas. A hipótese defendida é de que esses
netos e netas restituídos tem o direito de registrarem-se civilmente como filhos de mais
de uma mãe e um pai e de adquirir a herança das duas famílias: a biológica e a de criação.
Por isso, pretende-se equiparar a teoria do regime de adoção simples da lei argentina com
o caso de sucessão desses netos e netas restituídos, visto que a adoção simples é
outorgada pelo juiz em casos peculiares em que se compreende que a criança possui
direito de somar-se à sucessão das duas famílias: de criação e biológica.

O presente trabalho tem o intuito de esboçar alguns aspectos acerca da
pluriparentalidade jurídica no caso dos netos e netas restituídos da Argentina. Diante da
restituição de centenas de crianças que foram apropriadas durante a ditadura argentina
(1976-1983), surge a necessidade de se pensar a reorganização familiar e, por
conseguinte, sucessória, desses adultos que hoje se deparam com duas famílias: a
biológica e a de criação. Como objetivo norteador, pretendo demonstrar a necessidade de
se abordar o tema da reconfiguração da composição familiar dos netos e netas restituídos
desde o ponto de vista da pluriparentalidade jurídica. Da mesma forma, busco investigar

Mestranda em História e graduanda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC);
graduação em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), FAPESC/CAPES,
marinawass@gmail.com, http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4404358T5.
1 Disponível em: http://www.abuelas.org.ar/institucional. Data de Acesso: 29 de agosto de 2014.
*

a existência de jurisdição que tenha abordado a sucessão familiar no caso dos netos e
netas restituídos; analisar os diferentes casos de reconfiguração da composição familiar
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dos netos e netas restituídos; equiparar a teoria do regime de adoção simples da lei

público, percebida pelos compartilhamentos sucessivos nas redes sociais, tanto pelos

argentina com o caso de sucessão dos netos e netas restituídos; e, finamente, buscar

internautas argentinos como brasileiros, demonstra que o tema dos direitos humanos e

demonstrar o direito desses netos e netas restituídos a concorrer às sucessões de ambas

da ditadura - mais especificamente pelo lugar que têm os netos e as Abuelas no cenário

as famílias: biológica e de criação. É importante prevenir à leitora e ao leitor que este

argentino - tem causado bastante comoção na sociedade em geral. De acordo com Jelin

artigo não pretende alcançar respostas a todos esses objetivos, mas sim iniciar uma

(2007), existe um claro apoio e admiração social pelo trabalho da organização, por

discussão tendo em vista os pontos mencionados. Da mesma forma, alerta-se que a

avançar no esclarecimento e na restituição da identidade. Além disso, o tema tem tomado

pesquisa está em estágio inicial, portanto, muitos desses objetivos ainda não foram

vulto pelos Juízos Orais e Públicos que se realizam no país, com intuito de julgar os delitos

cumpridos com satisfatoriedade.

de apropriação, cujas sentenças têm condenado militares que atuaram como

Mas quem são esses netos e netas restituídos? São crianças que foram

apropriadores e entregadores, além de médicos e civis.3

sequestradas junto a seus pais ou nasceram em cativeiro durante a ditadura argentina,

A hipótese defendida é de que esses netos e netas restituídos tem o direito de

sendo depois adotadas “pseudo-legalmente” ou registradas ilegalmente por outras

registrar-se civilmente como filhos de mais de uma mãe e um pai e de adquirir a herança

famílias como filhos/as próprios, quando não pelos próprios militares. Através da ação

das duas famílias: a biológica e a de criação/apropriação. No entanto, quero deixar claro

contínua de suas avós, conformadas pela organização Abuelas de Plaza de Mayo, esses

que isso deve partir da decisão e da escolha desse neto ou neta que ainda se vincula

netos tem sido localizados e “restituídos”, tomando consciência de sua condição de

(afetivamente) a ambas as famílias, tendo em vista que boa parte dos netos/as percebem

filhos/as de desaparecidos. O tema da restituição dos netos e netas apropriados durante

as pessoas que os criaram não como “pai” ou “mãe” ou como “família”, mas efetivamente

a ditadura argentina vincula-se ao tempo presente. São histórias que estão acontecendo e

como “apropriadores/as”. É por isso que, em se tratando dessas pessoas que os criaram,

que ainda podem ocorrer. Neste ano de 2016, as crianças apropriadas já estão

os termos “pai” e “mãe” serão sempre utilizados entre aspas.

completando cerca de 40 (quarenta) anos de idade. As campanhas massivas de Abuelas de

Como fontes, o artigo 331, do Código Civil Argentino, o qual regula o regime de

Plaza de Mayo, então, tem se dirigido a toda essa geração de adultos, com a seguinte

adoção simples; as doutrinas de sucessão do direito argentino; artigos acadêmicos que

mensagem: “Si tienes dudas acerca de tu identidad, contactate com Abuelas”. Estimam-se

abordem a temática da pluriparentalidade jurídica; a própria equipe jurídica da

em 500 (quinhentos) o número de crianças que tiveram sua identidade roubada (JELIN,

organização Abuelas de Plaza de Mayo, e, a experiência de alguns netos e netas restituídos

2007). Desse total, 120 (cento e vinte) já foram localizadas.

– relatos extraídos ou por meio de documentário ou por meio de notícias. O vídeo-

No ano passado, a notícia de restituição de identidade de Ignacio Montoya

documentário em questão é “Acá Estamos – Historias de Nietos que recuperaron su

Carlotto, neto da atual presidenta da associação, demonstrou o impacto público que o

identidad”, de 2012, co-produzido pela associação Abuelas de Plaza de Mayo e Canal

tema garante no cenário argentino e internacional. A ampla cobertura pela mídia, até

Encuentro, na Argentina. Com direção de Paulo Romero Levit, divide-se em 8 capítulos,

mesmo

internacional2 ,

que se sucedeu nos dias seguintes e a recepção da notícia pelo

cada qual contando a história de um ou dois netos (as). Os primeiros quatro capítulos
contam as experiências de: Catalina De Sanctis; Gabriel Cevasco; Carlos D´Elia y Marcos

“Con el nieto de Estela de Carlotto, son 114 los nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo”. La
Nación,
Buenos
Aires,
05
de
agosto
de
2014.
Política.
Disponível
em:
http://www.lanacion.com.ar/1715983-con-el-nieto-de-estela-de-carlotto-son-114-los-nietosrecuperados-por-abuelas-de-plaza-de-mayo. Data de Acesso: 29 de agosto de 2014; LARA, Rodolfo.
“Después de 36 años, Carlotto consiguió recuperar a su nieto”. Clarín, 06 de agosto de 2014, Buenos Aires,
Política.
Disponível
em:
http://www.clarin.com/politica/Despues-Carlotto-consiguio-recuperarnieto_0_1188481170.html. Data de Acesso: 29 de agosto de 2014; “Argentina: localizan al nieto de Estela
de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo”. BBC Mundo, 05 de agosto de 2014, Última Hora.
Disponível
em:
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/08/140805_ultnot_guido_carlotto_estela_abuelas_
plaza_mayo_nieto_identificado_irm.shtml. Data de Acesso: 29 de agosto de 2014; “Recuperan al nieto de la

2

presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo después de 36 años”. CNN español, 05 de agosto de 2014.
Disponível
em:
http://cnnespanol.cnn.com/2014/08/05/recuperan-al-nieto-de-la-presidenta-deabuelas-de-plaza-de-mayo-despues-de-35-anos/. Data de Acesso: 29 de agosto de 2014; “Após 3 décadas
de buscas, líder das Avós de Maio acha neto na Argentina”. G1, 05 de agosto de 2014, Mundo. Disponível
em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/08/sumido-ha-35-anos-neto-de-lider-das-avos-de-maioe-achado-na-argentina.html. Data de Acesso: 29 de agosto de 2014.
3 “Se realizan en el país 17 juicios orales por delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar”.
Télam, Buenos Aires, 28 de novembro de 2014. Derechos humanos. Disponível em:
http://www.telam.com.ar/notas/201411/86994-juicios-delitos-de-lesa-humanidad.html.
Data
de
Acesso> 28/06/2015.
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Suárez Vedoya; Martín Amarilla Molfino, e os quatro próximos de: Leonardo Fossati;

dessas pessoas, por meio de ações de organizações já existentes e de outras que passam a

Matías Reggiardo Tolosa; Juan Pablo Moyano; Victoria Montenegro; Mariana Zaffaroni;

surgir com a integração de ativistas e familiares de desaparecidos. Desse processo, o

Ezequiel Rochistein Tauro; Pedro Nadal.

grupo de avós começa a ser formado, quando, especialmente, muitas mulheres percebem

Para o desenvolvimento deste trabalho será utilizado o método dedutivo, como

que não só deveriam tratar de encontrar os seus filhos desaparecidos, mas também de

forma de abordagem. Como procedimento, a pesquisa em legislação, doutrina,

recuperar os seus netos (JELIN, 2007). Essas mulheres foram percebendo que seu caso

jurisprudência argentina acerca do direito de família e de sucessões e de artigos

pessoal não era único, e que “esos niños estaban transformándose en botines de guerra”

acadêmicos na área da pluriparentalidade jurídica. Da mesma forma, o estudo de caso da

(JELIN, 2007, p.46), na medida em que seus netos e netas eram registrados ou adotados

reorganização familiar experenciada por netos e netas restituídos.

“pseudo-legalmente” por outras famílias - quando não pelos próprios militares - sendo

Ainda que a pluriparentalidade jurídica já tenha uma base real e acadêmica de
discussão, o tema da pluriparentalidade no caso dos netos e netas restituídos, não foi

sua adoção mediada por agentes ligados à repressão. Esse fato político passou a ser
denominado de “apropriação” pela própria organização.

abordado no país vizinho, segundo meu conhecimento. Tanto a análise dessas

Não só os agentes militares eram acionados para que esses sequestros seguidos

apropriações como forma de adoção como também os juízos de extração compulsiva do

de apropriações ocorressem. Há, além de militares, outros agentes colaboradores, entre

sangue já foram referenciadas em trabalhos que buscam discorrer acerca de elementos

médicos, parteiras, enfermeiras, policiais... diversos recursos materiais e humanos

jurídicos nesses casos de apropriação, localização e restituição de netos e netas

tiveram que ser utilizados, sejam centros clandestinos, hospitais, orfanatos, cartórios,

restituídos, como os trabalhos de Alan Iud (2013), Sabina Amantze Regueiro (2010);

além de profissionais da área da saúde e da área jurídica, de forma que toda uma

(2013), Carla Villalta (2012) e Agustín Miraya (2012). Conhece-se, no entanto, o trabalho

infraestrutura, inclusive estatal, foi mobilizada (PADRÓS, 2007, p.146).

de Jimena Maria Massa (2013) que aborda o tema pelo viés de gênero e parentesco e o de

Com relação à adoção, essa modalidade de apropriação foi institucionalmente

Marina Lis Wassmansdorf (2014), que discorre brevemente acerca das alterações do

legitimada pelos juízes dos Tribunais de Menores. Essa operação era auxiliada por

mandato familiar.

assistentes sociais, médicos-psicólogos, e também por lares de crianças, igrejas e forças

O interesse pelo tema surgiu de meu trabalho de conclusão de curso pela

de segurança do Estado Militar. De qualquer forma, o personagem principal dessas

graduação de História, na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), que buscou

institucionalizações eram os juízes, que outorgavam legalidade jurídica à adoção, ainda

abordar a política, o parentesco e o afeto no caso dos netos e netas restituídas. Tenho um

que se utilizando de instrumentos irregulares e dados falsos.4 Nessa lógica, a atividade

capítulo dedicado às “Alterações do mandato familiar”, que discorri acerca desse mosaico

política dos pais sequestrados era associada à “subversão”, de forma a apresentar “perigo

familiar vivido por alguns netos e netas protagonistas de um documentário argentino.

moral e material” aos seus filhos, sujeitos do “desamparo”. Portanto, o “abandono”,

Desde então, tenho refletido acerca da necessidade de se pensar a pluriparentalidade

construção jurídica, passou a ser a figura burocrática que se atribuía à origem das

jurídica quando a composição familiar desses netos e netas é des(organizada).

crianças, assim passíveis de serem adotadas (REGUEIRO, 2013). Nesse sentido, a juíza de
menores, Marta Delía Pons, quando é procurada por um grupo de avós que buscavam seus

2. A apropriação

netos e netas desaparecidos, dá o tom de como eram encarados os pais sequestrados:
“terroristas” e “assassinos”, o que lhes retirava o direito de criar os seus próprios filhos:
Eu, pessoalmente, estou convencida de que seus filhos eram terroristas.
Para mim, terrorista é sinônimo de assassino. E eu não penso devolver

A luta de Abuelas como organização inicia-se em novembro de 1977, um ano
depois que as Forças Armadas desferiram o golpe militar na República Argentina. Nesses
anos, o desaparecimento massivo de pessoas passou a ser a principal modalidade de
repressão política dos militares. Concomitantemente, surgem esforços em torno da busca

Segundo Regueiro: “A omissão de publicar a descoberta da criança nos diários; a postergação dos atos que
puderam visibilizá-lo (revisão médica, participação do assessor de menores); as solicitações de informação
com dados falsos ao Registro Nacional de Pessoas constituíram “erros” e irregularidades que foram
funcionais ao ocultamento da criança.” (trad., REGUEIRO, 2013, p.182-183).
4

533

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

filhos para assassinos. Porque não seria justo fazer isso. Porque não
saberiam cria-los e porque não tem direito, tampouco, de cria-los. (trad.,
NOSIGLIA, p.130, 1985).
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netos/as alteram seu universo familiar e diversas formas familiares são geradas: “as
crianças são criadas por avôs, tios, por um familiar ou vários, etc ou continuam em poder
de seus apropriadores, pais adotivos, familiares ou companheiros”. (trad., REGUEIRO,

3. A restituição

2010, p.23). Forma-se um mosaico familiar, plural e invertido, que se desconfigura e se
reconfigura ao mesmo tempo. Nessa restituição, ainda, alguns afetos e redes familiares

Os netos e netas puderam ser localizados por meio de diferentes “métodos”,

são perdidos, enquanto outros são recuperados e recriados. Invertem-se escalas

desde os mais “rústicos” – como o reconhecimento, que se deveu ao intenso trabalho de

geracionais e surgem novos lugares de pertencimentos, vinculados às novas experiências.

divulgação da imagem dessas crianças pela organização Abuelas e outras organizações

A ruptura dos pactos de filiação é uma das heranças da ditadura. O mandato

compostas por familiares já em meados da ditadura; aos mais “modernos” – como os

familiar, o ordenamento e as posições da trama familiar foram rompidos pelo Estado

testes de DNA, outra conquista da organização de avós. As buscas da organização Abuelas

ditatorial. (AMADO, 2003). E foi a partir dessa fragmentação que os familiares das vítimas

ocorrem direta e indiretamente. A busca direta é aquela em que a organização, por meio

de desaparecidos reorganizaram outros modelos familiares, a partir da criação de famílias

de uma denúncia, por exemplo, chega até o neto. Já a busca indireta vai no sentido de uma

unidas pela experiência do terrorismo de Estado, como demonstra Judith Filc (1997) em

“preparação do terreno” – para que a pessoa, com dúvidas, acerque-se e seja localizada.

“O parentesco e a política”. Esses modelos alternativos também se refletem no caso dos

Nesta, a divulgação e propaganda da própria organização, a Comissão Nacional pelo

familiares que buscam os netos/as, nem sempre unidos pelo laço biológico: “Não todos os

Direito à Identidade (CONADI) e as organizações familiares de direitos humanos ocupam

familiares que buscam estão unidos por um laço biológico com os desaparecidos: alguns

papel central.

deles são parentes políticos, cumpriam figuras parentais, de avô ou avó, entre outras [...]”

No período mais recente de buscas por parte de Abuelas, um neto ou neta é

(trad., REGUEIRO, 2010, p.23). A ditadura também provocou idas e vindas geracionais da

considerado restituído a partir do resultado do Banco Nacional de Dados Genéticos

ocupação simbólica de lugares na trama familiar: “Mães paridas por filhos que foram

(BNDG)5, o

desaparecidos. Pais paridos pelos filhos vivos”. (trad., AMADO, 2003, p. 142). Assim, para

qual confirma sua filiação. Nesse sentido, a restituição tem sido utilizada como

sinônimo de “descoberta” ou de “recuperação da identidade”. Encontrar a identidade

Amado:
[...] Madres, Abuelas e H.I.J.O.S. como parentes daqueles mil que o
assassinato suprimiu das linhagens, enunciam essa ruptura a modo de
desafio do mandato, assumindo o magma, alterando metaforicamente
seus vínculos na ordem de sucessão, trocando de lugares, saltando a
prescrição legitimada pela sequencia filial. (trad., AMADO, 2003, p.141).

engloba identificar que foi apropriado, que é filho de desaparecidos, que uma família
biológica os buscava, enfim – todo o universo de informações novas que foram ocultadas.

4. Os mosaicos familiares: afeto e agência

Embora a apropriação tenha promovido uma série de rupturas nas transmissões
e pactos familiares, é a partir da descoberta desta e do processo de restituição que os

Para Amado, “a filiação é, sobretudo, uma instituição de essência politica,

netos/as vão sentir essas alterações do mandato familiar - que vão se operar entre a

enquanto uma ordem de lugares, de posições da trama familiar” (trad., AMADO, 2003, p.

“família de criação”/apropriadores/as, a biológica e a formada pela contingência

141). Portanto, existe um mandato de “cada um no seu lugar” na divisão familiar. O que

histórica.

acontece com o mandato familiar a partir do processo de restituição? Em princípio, os

A desconfiguração familiar é uma das primeiras mudanças sentidas a partir da
restituição. “Pai” ou “mãe” sendo julgados ou presos; deslocar-se da “família” de criação”

Em 1987, como resultado do esforço da organização das avós, cria-se o Banco Nacional de Dados
Genéticos (BNDG), com objetivo de guardar os materiais genéticos das famílias biológicas de
desaparecidos. (VEIGA; WULF, 2007). O banco genético e as provas de DNA tornaram-se instrumentos
fundamentais para a localização dos netos/as.

para outra. Além disso, muitos netos/as passam também por uma desconfiguração

5

familiar gerada por modalidades de apropriação específicas: a apropriação de crianças de
famílias biológicas distintas pela mesma “família” apropriadora ou a apropriação de
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crianças da mesma família biológica por apropriadores distintos. A primeira situação

se de seu pai de criação (apropriador), defende e continua ligado à mãe (apropriadora) e

ocorreu com o conhecido caso de Laura e Tatiana Sfiligoy – netas que decidiram ficar com

consegue também reconhecer-se como filho de seu pai e mãe biológicos. Em alguns casos,

a “família” de criação (que não as apropriou e sim as adotou) visitam os parentes

gera-se um verdadeiro mosaico familiar (REGUEIRO, 2010): a neta Mariana ama o pai

consanguíneos, bem como participam das atividades de Abuelas. Nessa mesma

apropriador, reivindica o irmão biológico que está desaparecido, e possui uma boa relação

modalidade, Filc cita o caso de duas crianças que se tornaram irmãos pela contingência

com ambas as famílias (de criação e consanguínea). Também “há o caso de uma garota

da apropriação, mas apenas a família biológica da menina foi encontrada. O seu “irmão de

que usa os dois nomes; o antigo e o que lhe havia sido dado pelos pais biológicos”7, afirma

apropriação”, então, foi adotado por essa mesma família. Nesse caso houve um processo

a jornalista Analía Argento, em entrevista a revista brasileira História Viva. A jornalista

de reconfiguração familiar. De acordo com a autora:

escreveu o livro “De Vuelta a Casa” buscando contar as mais diversas histórias de netos e

[...] o que “junta”, então, essas crianças cujas famílias de origem são
diferentes é a história comum do sequestro e da apropriação por uma
mesma família. A eleição de uma “nova” família para a criança, por outra
parte, assinala que ter compartilhado uma história de sequestro e
apropriação e o fato de que a “nova” família compartilha com a família
ainda não identificada da criança a perda de dois de seus membros faz
com que seja lícito transferir esta criança à família de sua “irmã
de
apropriação”. (trad., FILC, 1997, p.91).

netas após a restituição. A questão do nome, diz ela, é algo muito forte, tendo em vista que

Na outra modalidade, a fragmentação ocorre quando crianças da mesma família

Leonardo Fossati, neto que também relata sua história ao documentário. Os seus pais de

biológica são apropriadas por famílias distintas - como aconteceu com Marcelo, Maria de

criação pensaram que ele havia sido abandonado. E quando Leonardo desconfia de sua

las Victorias e Laura, restituídos em tempos diferentes: 1989, 2000 e 2008,

origem, não hesitam em contar que foi adotado. Esse caso de adoção, visto como honesto,

respectivamente. Laura Ruiz Dameri recusou-se a fazer o teste de DNA e o fez forçada pela

é confirmado pelo discurso das Abuelas:

os netos e netas, ao serem localizados, precisam corrigir a certidão de nascimento, dando
lugar ao nome e sobrenome consanguíneos.
Recorda-se ainda aqueles casos em que o neto ou neta foi adotado de boa-fé,
tendo efetivamente vivido com uma família de criação (e não apropriação). É o caso de

[…] famílias que, motivadas pelo desejo da adoção, foram a juizados e
instituição de menores, onde lhes entregaram nossas crianças dispondo
delas como se tratasse de verdadeiros órfãos desvalidos ou carentes
abandonados por suas famílias. Estas famílias, diante da convicção de que
eram filhos alcançados pela repressão privando-os do direito de viver
com os seus, quando chegado o momento, colocaram-se a disposição de
Abuelas, para em comum, encontrar a verdade de sua origem e história
para possibilitar a integração com quem nunca os havia abandonado.
(trad., EQUIPO INTERDISCIPLINAR ABUELAS DE PLAZA DE MAYO, 1997,
s/p.).

Justiça. Também não quis, pelo menos até 2008, ano de sua restituição, acercar-se dos
irmãos 6 . No caso dos netos/as do documentário, Mariana Zaffaroni, presente no
documentário “Acá Estamos”, é uma das netas que possui um irmão biológico ainda
desaparecido e está sujeita a enfrentar essa situação caso ele seja localizado.
No entanto, a própria desconfiguração faz com que as famílias sejam
reconstituídas a partir de outra perspectiva: a pluralidade de entes. A partir da restituição,
alguns netos/as passam a se perceber com dois “pais” e duas “mães”, quatro “avós”, mais

Portanto, para Abuelas, adotavam de “boa-fé”: a) as famílias que desconheciam a

de um tipo de “irmão” - irmão adotivo/de criação e irmão(s) biológico(s). Novamente se

origem das crianças8 e b) as famílias que desejavam adotar e às quais foram entregues

atenta aqui que estes são casos de alguns netos/as, já que muito não concordam com essa

crianças que diziam terem sido abandonadas por suas famílias.

pluriparentalidade, ao considerarem, efetivamente, como entes, seus pais e mães
biológicos.
Portanto, o que se altera, para cada um, são as escolhas nessa “ecuación filiatoria”.
(GATTI, 2011, p. 203). O neto Ezequiel (presente no documentário), por exemplo, afastou-

GINZBERG, Victoria. “Querían que nunca nos juntemos”. Página 12, Buenos Aires, 29 de maio de 2008. El
país. Disponível em: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-105052-2008-05-29.html. Data de
Acesso: 18/06/2015.

6

Informação retirada de uma entrevista feita à jornalista. ARGENTO, Analía. In: MARCOLINI, Adriana.
Entrevista com Analía Argento – Perverso como o Holocausto. História Viva. Reportagem. Disponível em:
http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/entrevista_com_analia_argento_-_perverso_como_o_holocausto-.html. Data de Acesso: 24/06/2016.
8 O exemplo das netas Laura e Tatiana, um dos casos mais antigos de restituição resolvido pela organização,
é de uma família que as adotaram desconhecendo sua origem, porque as meninas haviam sido abandonadas
em uma praça. Depois da localização, as avós puderam contatar facilmente as netas, que ficaram com a
família adotiva. (VEIGA; WULF, 2007, p.38).

7
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Estes casos mencionados – de Leonardo, Mariana, Ezequiel e da garota que

Plaza de Mayo, uma vez que o neto recupera sua identidade, seus documentos de filiação

escolheu identificar-se com dois sobrenomes, ensejam uma discussão relacionada ao

são retificados - em outras palavras e como mencionado anteriormente, a certidão de

principio da afetividade, à agência dessas pessoas de decidir sobre suas vidas após a

nascimento é corrigida de acordo com nome e sobrenome consanguíneo. Nesse sentido, a

restituição, de forma a poder escolher os entes aos quais deseja se relacionar. Parto da

retificação é o inicio de uma etapa jurídica em que a pessoa localizada passa a ter todos os

noção de agência de Sherry B. Ortner, como a capacidade “de desejar, formar intenções e

direitos relacionados a sua família biológica, entre eles, o da herança. Por outro lado,

agir criativamente” (ORTNER, 2006, p.53-54) de forma que sua questão implica

desvincula-se juridicamente de estado familiar para com os apropriadores/as. Comenta

necessariamente uma relação com o poder. (ORTNER, 2006, p.51). Entendo, ainda, que só

Iud, ainda, que a situação da herança depende de cada caso. Se antes de recuperar a

há agência se há capacidade e conhecimento plenos da pessoa de discernir criticamente

identidade essa pessoa já passou por um processo sucessório junto à “família

sobre o que aconteceu, de modo que todas as informações, argumentos, posições e

apropriadora”, tendo sido reconhecida como “legítima”, a situação permanecerá desse

possibilidades tenham vindo à baila de maneira ética, sem que nenhuma informação

modo. Isto se um dos “irmãos” de criação não reclamar a nulidade da sentença9.

relevante tenha sido ocultada, apaziguada ou distorcida. Mariana, em depoimento ao

O que Alan Iud discorre me gerou algumas dúvidas, das quais ainda não pude

documentário, comenta que seus pais mentiram e a ocultaram e não parece

responder. Entre elas, destaco: a pessoa localizada que já recebeu seu ‘quinhão’ da

descontextualizar os mecanismos de apropriação, ao mesmo tempo, isso não a impede de

herança junto à “família apropriadora” não poderá solicitar também a herança de sua

ter uma relação com seu apropriador e apropriadora que permanece. Sobre as famílias

família consanguínea? Se a pessoa ainda não passou por nenhum processo sucessório

(de apropriação e consanguínea), ela acredita que, ainda que não possa somá-las

anterior - como proceder para solicitar a herança junto à família consanguínea, visto que

fisicamente, ela própria pode somar os afetos. Pela consciência crítica que a faz capaz de

se pressupõe que, na maioria dos casos, os irmãos biológicos dessa pessoa ou ainda na

transitar por ambos os lados, entendo a opção de Mariana em sua agência.

ausência de irmãos biológicos os seus próprios avós biológicos já procederam com a

Tendo em vista agência nesta escolha afetiva, resta analisar estes casos à luz da
pluriparentalidade jurídica. Mas no que consiste a categoria de pluriparentalidade? A

partilha? Teria essa pessoa que incluir-se como herdeira tardia e reabrir o processo
sucessório?

pluriparentalidade ou “famílias mosaico” resultam da pluralidade de relações parentais,

Essas perguntas não tem uma intenção de serem respondidas neste momento, mas

estimulada pela convivência ou decorrente da afetividade (DIAS, 2008). O

servem de guia para pensar possíveis conflitos que podem ocorrer com a pessoa restituída

reconhecimento jurídico desses formatos familiares tem avançado nos últimos anos no

junto a seus irmãos consanguíneos (que porventura devem ceder parte de seu ‘quinhão’)

Brasil, sobretudo por parte de uma jurisprudência influenciada pela juíza Maria Berenice

ou até mesmo com seus irmãos de criação (os quais podem reivindicar o ‘quinhão’

Dias, especializada em direito de família e sucessões, com foco no direito afetivo. Isto

concedido, em caso de já ter ocorrido um processo sucessório junto à família de

posto, a nova equação filiar, em que se somam entes e famílias, gera a necessidade de se

criação/apropriação). Tampouco pude constatar a existência real desses conflitos ou

pensar o direito desses netos e netas de registrar-se civilmente como filhos de ambas

mesmo de jurisprudência, e pela delicadeza do tema, é pouco provável que eu chegue a

famílias e o direito à herança tanto da família biológica como da família de criação ou

encontrar um relato nesse sentido ou que me sejam confidenciados casos assim. Reflito

apropriação.

também sobre a possibilidade de nem existir conflitos de tal monta, visto que o afeto –
tanto aquele que vai sendo construído com irmãos consanguíneos que se encontram

5. O problema da sucessão

depois de muito tempo quanto aquele entre irmãos de criação que trocaram experiências
e conviveram juntos – representa um argumento forte e suficiente que tornaria um

A partir da restituição, qual é o estado jurídico da sucessão no caso desses netos
e netas? De acordo com Alan Iud, advogado coordenador da equipe jurídica de Abuelas de

conflito sucessório algo impensável.
9

Informações obtidas através de conversa via e-mail, no dia 13 de maio de 2016.
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Pode-se, todavia, inferir a existência desses conflitos bem como simular uma

Finalmente, faz-se necessário abordar a “Ley Nº 25.914 - Indemnización para

resposta para os possíveis conflitos expostos acima, que seria, justamente, o direito desses

Hijos” (2004), a qual consiste na indenização às pessoas que tenham nascido durante a

netos e netas à herança tanto da família biológica como da “família” de apropriação. Se a

privação de liberdade de suas mães, ou sendo menores tenham permanecido detidos em

pessoa restituída optar por não entrar na partilha da família consanguínea, em que pese

relação a seus pais, sempre que qualquer destes tenham sido detido e/ou desaparecido e

toda a burocracia judicial e os possíveis incômodos gerados por essa abertura de

/ou tenham falecido por razões políticas, entre 16 de junho de 1955 e 9 de dezembro de

sucessão, pode ela escolher a partilha da “família” de apropriação, sem correr o risco de

1983/ e pra aqueles que por algumas destas circunstancias, tenham sido vítimas de

ter essa sentença contestada por outra parte legítima. A pessoa restituída poderia optar

substituição de identidade. Esta lei se aplica aos filhos de desaparecidos e/ou netos

também apenas pela herança da família consanguínea ou até mesmo decidir por herança

recuperados. No entanto, tal de lei é uma reparação pública, do Estado perante as pessoas

cumulada. E sobre esta escolha pela cumulação de heranças ou direito de herança de uma

lesadas. Enquanto que a reparação que aqui evoco é do âmbito das questões civis, do

das famílias, o direito argentino já conta com uma brecha: a adoção simples.

direito de família.

6. A legislação argentina: uma tentativa de equiparação

7. Considerações finais

O Código Civil argentino regula o regime de adoção simples: art. 331. "Os direitos

Foi por meio das diferentes experiências de mosaicos familiares formados na

e deveres que resultem do vínculo biológico do adotado não ficam extintos pela adoção”

reconfiguração da composição familiar dos netos e netas restituídos que se pretendeu

(trad.). Em relação a vocação hereditária do adotado, o supracitado artigo, de acordo com

demonstrar a necessidade de se analisar essa questão no viés da pluriparentalidade

Perrino, “mantém os direitos e deveres que resultam do vínculo biológico do adotado com

jurídica. Do que foi pesquisado até agora, não se encontrou jurisprudência acerca da

sua família de sangue, porque a adoção não os extingue”. (trad., PERRINO, 2011). Em

sucessão no caso de netos e netas restituídos, nem mesmo se investigou a fundo a

outras palavras, subsiste a vocação hereditária do adotado em relação aos seus parentes

existência real de conflitos sucessórios envonvendo netos e “irmãos”. Contudo, a pesquisa

consanguíneos. Da mesma forma, a adoção simples origina uma vocação hereditária (sem

ainda se encontra em estágio inicial, portanto faz-se necessário uma busca mais

testamento) recíproca entre adotante e adotado e seus descendentes.

contundente, no próprio país vizinho.

Desta forma, a teoria do regime de adoção simples da lei argentina pode ser

O direito dos netos/as à somar-se à sucessão de ambas as famílias (de

equiparada ao modelo de sucessão desses netos e netas restituídos, visto que a adoção

criação/apropriação e biológica) é entendido aqui no viés de reparação, dentro do

simples é outorgada pelo juiz em casos peculiares em que se compreende que a criança

espectro da justiça de transição, criada para julgar delitos de violação de direitos

possui direito de somar-se à sucessão das duas famílias: de criação e biológica. O regime

humanos. O reconhecimento da pluriparentalidade jurídica é um primeiro passo para que

de adoção simples, ainda que disponha acerca de um movimento de família biológica à

se possa equiparar a adoção simples com o caso de sucessão dos netos/as restituídos. É

família adotante, pode ser observada como paradigma de equiparação aos casos dos netos

importante salientar, ainda, que esse reconhecimento da pluriparentalidade e o direito à

e netas restituídos, que saem de uma suposta família adotante (apropriação) e são

herança cumulada só pode ter um viés reparatório se forem respeitadas a subjetividade,

recebidos pelos parentes de sangue. Neste ínterim, destaco minha posição política de não

a afetividade e a opção com agência de cada neto/a envolvido no mosaico familiar.

compreender a apropriação como uma adoção, visto que foi fundada em um sequestro e
em uma ocultação contínua dessas crianças. Se a adoção pressupõe requisitos legais, a
apropriação é um crime – desta forma, não faço uma analogia por meio do conteúdo da lei
de adoção simples, mas de meros requisitos formais.
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1. Introdução

Conforme Atienza (2014), Chaïm Perelman passou a maior parte de sua vida em
Bruxelas, onde cursou Direito e Filosofia, tendo realizado seus estudos inicialmente no

Eduardo Xavier Costa Andrade*

campo da lógica formal. Influenciado pelo método positivista de Gottlob Frege, Perelman
teria idealizado uma teoria da justiça de caráter formal, a qual intencionava eliminar

Palavras-chave: Auditório universal; a nova retórica; Chaïm Perelman; teoria da

juízos de valor por estarem eles alheios ao campo de aplicação da lógica. Entretanto,

argumentação.

insatisfeito com a conclusão de que os princípios básicos de qualquer sistema normativo

Resumo: Chaïm Perelman, na obra A nova retórica, concebe uma nova teoria da

são arbitrários, sendo necessário se raciocinar sobre tais critérios de justiça utilizando-se

argumentação ao resgatar a retórica antiga, atribuindo inédito significado a conceitos

de valores, Perelman passou a formular uma teoria da argumentação racional tendo como

esquecidos. Um destes, de papel central na obra, é a concepção do auditório. O presente

base a retórica aristotélica.

estudo busca clarear tal formulação, especialmente quanto ao chamado auditório

Sua produção científica passou então a explorar o tema da retórica e da

universal, explicitando seu caráter simultaneamente contextual e universalista. Para

argumentação, seja modelando uma teoria geral ou analisando o raciocínio prático

tanto, primeiramente se considerará os elementos que permeiam a obra de Perelman e

contido em decisões judiciais concretas. A nova retórica, sua obra de maior impacto, teve

que culminam na referida formulação conceitual, para então se chegar à análise do

sua primeira edição em 1958, e foi realizada em colaboração com Olbrecht-Tyteca.1 No

auditório universal como norte argumentativo. Por fim, são expostas algumas das críticas

livro está contido o núcleo da teoria de Perelman, apresentando-se, entre outros pontos,

tecidas à abstração do filósofo, as quais lançam dúvidas sobre a utilidade ou coerência de

os pressupostos da argumentação, uma sistematização das classes de argumentos e a

suas ideias.

relação entre a lógica e retórica. Esta última, inclusive, possui grande importância dentro

Keywords: Universal audience; the new rethoric; Chaïm Perelman; theory of
argumentation.

do objetivo da teoria de Perelman.
Perelman (2005, p. 1), introduzindo sua obra, define-a como: “uma ruptura com
uma concepção da razão e do raciocínio, oriunda de Descartes”. Para o autor, a filosofia

Resumo: Chaïm Perelman, in The new rhetoric, conceived a new theory of argumentation
based on the revival of the ancient greek rhetoric, granting new meaning to forgotten
concepts. One of those, especially significant to his work, is the notion of the audience.
This paper intends to shine a light on such concept, chiefly when it comes to its universal
character, as an attempt to explain its universal nature and its dependency on the orator.
To do so, first we consider the elements of the Perelman work, which culminate in the
concept, to later analyze the universal audience as an argumentation guideline. Lastly, we
present some of the criticism made to his concept, which doubts its utility or coherence.

*Graduando em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina da 9ª fase. E-mail para contato:
eduardoxavierandrade@gmail.com.

cartesiana haveria feito da evidência a marca da razão. Dessa forma, uma ciência que se
propõe racional não poderia se contentar com opiniões mais ou menos verossímeis,
crendo o filósofo francês que quando dois homens formulam juízos opostos sobre o
mesmo objeto, é porque um dos dois se engana.
Essa lógica formal, explica Atienza (2014), atua no campo da necessidade, em que
um raciocínio lógico-dedutivo é coercivo posto que a passagem das premissas para a
conclusão é necessária: se as premissas são verdadeiras, então a conclusão também
necessariamente será.
1 Para facilitar as referê ncias, utilizar-se-á somente o nome de Perelman quando se fizer mençã o à obra
realizada em colaboraçã o. Nã o se pode, entretanto, ignorar a contribuiçã o de Olbrecht-Tyteca: “Por outro
lado, convé m recordar que, embora com frequê ncia se mencione apenas o nome de Perelman, o Tratado é
també m obra de Olbrecht-Tyteca, que talvez nã o tenha contribuı́do com ideias originais, mas com certeza
dotou a obra de uma sistematicidade que está ausente no restante da produçã o Perelmaniana” (ATIENZA,
2014, p. 57).
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Insatisfeito com essa pretensa impossibilidade de se utilizar da lógica no campo

A argumentação de Perelman também se difere da lógica formal na medida em

das ciências humanas, o que, segundo o autor, resultaria em abandoná-las à violência e

que é diretamente relacionada à ação.3 Nesse sentido, Atienza (2014, p. 61) declara: “a

sugestão, Perelman busca introduzir a racionalidade no debate de questões relativas à

argumentação é, na realidade, uma ação - ou um processo - com o qual se pretende obter

moral e ao Direito. Ainda conforme Atienza (2015, p. 79), ao assim fazer, estaria o autor

um resultado”.

criando uma espécie de “via intermediária” entre a razão teórica das ciências lógicoexperimentais e a pura irracionalidade.

Esse conjunto daqueles que o orador deseja influenciar com sua argumentação,
ou os espíritos que o orador busca fazer aderir as suas teses, são os que compõem o

Portanto, Perelman não propõe o abandono da lógica, mas sim um alargamento

denominado auditório. Ele seria imediatamente evocado no momento em que o orador

do conceito de racionalidade. Segundo Alexy (2013, p. 157): “[Perelman] tenta mostrar,

pensa no discurso, ainda que de forma inconsciente. Também é uma construção do

numa teoria da argumentação, que, além da comprovação empírica e da dedução lógica,

orador, uma vez que este o percebe e delimita seus contornos em sua mente, sendo

existe ainda toda uma série de possibilidades de argumentação e fundamentação

indispensável para Perelman que o orador que deseje persuadir efetivamente não o

racional”.

construa de forma inadequada à experiência.

É neste ambicioso projeto de ampliar o campo da razão e passar a uma análise da

Para Perelman, ao se conceber o auditório também se conhece os meios

lógica possível em julgamentos de valor que reside a importância da obra de Perelman.

suscetíveis de influenciá-lo. Sem o auditório, a argumentação ficaria sem objeto ou sem

Conforme Fábio Ulhoa Coelho, em prefácio à edição brasileira da Nova Retórica (2005, p.

efeito, cabendo ao auditório, inclusive, determinar a qualidade da argumentação e o

XV), esse resgate da noção de raciocínio dialético “é o que situa a contribuição de

comportamento dos oradores, posto que toda argumentação é relativa ao auditório que

Perelman entre as mais significativas, da segunda metade do século XX, para a própria

procura influenciar.

Filosofia”.

O auditório é logo identificado como um ponto de extrema relevância na Nova
Retórica, sendo chamado por Alexy (2013, p. 159) de o “conceito básico da teoria de

2. O Auditório de Perelman

Perelman”. Em vista disso, não surpreende quando Perelman (2005, p. 33) procura
delimitar qual auditório possui natureza capaz de decidir o quão forte é uma

A teoria de Perelman tem como base a antiga retórica grega, em especial a obra
de Aristóteles (ALEXY, 2013), utilizando-se de conceitos como discurso, orador e
auditório, mas lhes atribuindo dimensões mais amplas e transpondo o contexto da
argumentação oral.
O discurso (ou argumentação) é o modo pelo qual o orador tenciona aumentar a

argumentação:
É, portanto, a natureza do auditório ao qual alguns argumentos podem
ser submetidos com sucesso que determina em ampla medida tanto o
aspecto que assumirão as argumentações quanto o caráter, o alcance que
lhes serão atribuídos. Como imaginaremos os auditórios aos quais é
atribuído o papel normativo que permite decidir da natureza convincente
de uma argumentação?

adesão dos espíritos às teses que lhe são apresentadas. Segundo Atienza (2014), tal
discurso se difere da lógica formal porquanto a argumentação pode, ao máximo,
apresentar a plausibilidade e o caráter razoável de uma assertiva, enquanto a outra
estabeleceria verdades evidentes.2

Relevante notar aqui que mesmo a possibilidade de se demonstrar verdades evidentes é questionada por
uma gama de autores. Sob a ó tica de Karl Popper, Toledo (2005, p. 51) escreve: “E, o mais importante, nem
mesmo nas ciê ncias da natureza há verdade inequívoca e incontestável, geradora de segurança a partir de
uma ú nica resposta, que garanta a verdade que dotaria de cientificidade o resultado. També m elas nã o sã o
formadas segundo uma correspondê ncia com a realidade, mas sã o resultado de um consenso fundado
2

mediante o cumprimento de regras e critérios, que possibilitam a justificação e comprovação da premissa
de que se parte. E• isso que lhe confere racionalidade, objetividade e, portanto, universalidade predicandolhe o status de verdade e cercando-a de grande margem de segurança”.
3 Em igual sentido, Cardoso e Cunha (1998, p. 6), em aná lise da obra de Perelman, escreve: “Em todo o caso,
há pelo menos um aspecto inegavelmente e necessariamente presente em qualquer tipo de argumentaçã o
qualquer que seja a sua relaçã o à acçã o. O discurso argumentativo é sempre constituıd
́ o por uma palavra
performativa, no sentido em que essa palavra cumpre uma acçã o persuasiva que procura o efeito de 'mover
a mente' do Outro, 'comovê -la' até criando uma certa 'disposiçã o à acçã o'. O que també m significa, uma vez
mais, que, se a acçã o escolhe a palavra para se exercer, é porque renuncia à violê ncia. Como escreve
Perelman: '...toda argumentaçã o pode ser encarada como um substituto da força material que, pelo
constrangimento, se propõ e obter efeitos da mesma natureza”.
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Quando reflete sobre a ideia da argumentação para um auditório particular - um

universal concreto, imaginado pelo orador, quando posto em comparação ao auditório

delimitado por características locais, temporais ou pessoais - ao qual o orador

universal ideal, não passaria de um auditório particular. Logo, o auditório universal em

conscientemente se dirige, o autor não vê uma possibilidade normativa, dado que tal

seu caráter ideal, por definição, jamais seria materializado.

argumentação seria sempre precária. Ela ofereceria o inconveniente de ter sido adaptada

Tal conclusão advém do fato de que, segundo Perelman, a história nos mostra que

àquele auditório, podendo ser completamente frágil perante outros ouvintes ou até

essa pretensão do orador à universalidade de seus argumentos é, na realidade, uma

mesmo contraditória para diferentes integrantes do mesmo público.

opinião pessoal disfarçada de coletiva e absoluta. Perelman (2005, p. 36-37) evoca Pareto,

Considerando que Perelman pretende delimitar quais seriam os argumentos
mais fortes ou fracos, ele assinala que a utilização do auditório particular como critério de
análise falha em servir de base para uma teoria geral da argumentação. O único auditório
que teria tal capacidade normativa seria o auditório universal.

2.1. O Auditório Universal

Conforme Atienza (2014), o auditório universal perelmaniano seria composto
por todos os seres racionais, ou simplesmente por todos. A argumentação a ele dirigida
deve ser capaz de convencer de seu caráter coercivo, de sua evidência, ou, como explicita
Perelman (2005, p. 35): “de sua validade intemporal e absoluta, independente das
contigências locais ou históricas”. No limite, a argumentação que persuadiria um auditório
universal manipularia apenas a prova lógica, distinguindo-se da argumentação voltada ao
auditório particular uma vez que o orador procuraria alcançar teses a que todos possam
assentir (ALEXY, 2013).
Inclusive, para Perelman, é assim que argumentam os filósofos. Mesmo que eles
tenham consciência que seus escritos serão conhecidos por apenas uma pequena parte da
humanidade (um auditório particular), argumentam voltados ao auditório universal,
acreditando com sinceridade que: "todos que compreenderem suas razões terão de aderir
às suas conclusões” (PERELMAN, 2005, p. 35).
Contudo, Perelman percebe que a realização desse auditório universal nos
termos mencionados é uma abstração. Poderia-se, então, observar o conceito do auditório
universal sob duas perspectivas: uma concreta e uma ideal. Na ideal, já descrita, ele seria
composto por todos e só seria convencido por argumentos universalmente aceitos.
Por outro lado, em sua realização concreta, o auditório universal somente assim
o seria para o orador. É uma universalidade que o orador imagina; "não é, portanto, uma
questão de fato, mas uma questão de direito" (PERELMAN, 2005, p. 35). Esse auditório

e observa: "o consentimento universal invocado o mais das vezes não passa da
generalização ilegítima de uma intuição particular".
Nesse perspectiva, Perelman (2005, p. 37) continua:
Em vez de se crer na existência de um auditório universal, análogo ao
espírito divino que tem de dar seu consentimento à “verdade”, poder-seia, com mais razão, caracterizar cada orador pela imagem que ele próprio
afirma do auditório universal que busca conquistar para suas opiniões.

Ademais, defende o autor que todos os indivíduos ou grupos possuem suas
próprias concepções de auditório universal, sendo possível os analisarmos com base nos
argumentos que consideram universais e absolutos.
A referida duplicidade desse auditório universal demonstra seu valor para o
estudo da argumentação na medida em que nossos argumentos, por mais que se
pretendam universais, nunca realmente o são, visto nossa incapacidade de formular o
auditório universal ideal.
Entretanto, tal auditório universal, por mais que impossível de ser efetivamente
realizável, possui enorme valor normativo dentro da teoria de Perelman. Ao mesmo
tempo que é um auditório irrealizável e indefinível, também serve como um auditório
diretriz, capaz de servir como critério de análise da racionalidade de uma argumentação
e guia para melhores práticas discursivas. Portanto, para o autor, a ideia do auditório
universal é uma ficção útil.
Nessa vertente, Alexy (2013, p. 162) aponta o valor do auditório universal dentro
da teoria proposta na Nova Retórica:
O valor de um argumento, segundo Perelman, determina-se de acordo
com o valor do auditório a quem persuade. No centro da teoria
perelmaniana, enquanto teoria normativa da argumentação, encontra-se
por isso a caracterização de um auditório, a que só pode se persuadir
mediante argumentos racionais. Para Perelman, este é o auditório
universal. A adesão do auditório universal é o critério para a
racionalidade e objetividade da argumentação.
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Por fim, mostra-se útil trazer aqui definição realizada por Atienza (2014, p. 61)

ideológica e uma relativa à concepção do Direito adotada pelo belga. Para os fins deste

em sua análise da obra de Perelman, na qual o autor explicita com precisão os contornos

artigo, examinaremos tão somente as duas primeiras e na medida em que elas se

da formulação:

relacionam ao auditório universal.
1) é um conceito limite, no sentido de que a argumentação diante do
auditório universal é a norma da argumentação objetiva; 2) dirigir-se ao
auditório universal é o que caracteriza a argumentação filosófica; 3) o
conceito de auditório universal não é um conceito empírico: o acordo de
um auditório universal “não é uma questão de fato, e sim de direito”; 4) o
auditório universal é ideal no sentido de que é formado por todos os seres
dotados de razão, mas por outro lado é uma construção do orador, quer
dizer, não é uma entidade objetiva; 5) isso significa não apenas que os
oradores diferentes constroem auditórios universais diferentes, mas
também que o auditório universal de um mesmo orador muda.

3. Apanhado crítico

Para o autor, do ponto de vista teórico, a maior falha de Perelman teria sido sua
falta de clareza na apresentação dos conceitos centrais de sua teoria da argumentação. Tal
crítica, inclusive, não é exclusividade de Atienza, tendo sido reiteradamente elaborada por
outros autores. 5 O escritor espanhol atesta que, mesmo que noções confusas possam
desempenhar um papel na argumentação, tal obscuridade conceitual possui um limite,
não cabendo noções confusas na explicação de uma teoria.
Entre esses conceitos obscuros está a classificação dos argumentos, os critérios
que definem a força de uma argumentação e, mais relevante ao proposto por este artigo,
o conceito do auditório universal. Atienza acredita que, por mais que se possa considerar

A teoria disposta na Nova Retórica encontrou ampla receptividade em diversas
áreas, transpondo em muito o campo da teoria jurídica, seja quanto a parte analítica (que
tem por objeto as estruturas dos argumentos) quanto a parte normativa (que pretende
determinar o valor desses argumentos). Entretanto, é necessário apontar que muita dessa
recepção foi crítica, sendo a obra de Perelman analisada de forma variada.4
Portanto, é mais do que justificada uma breve análise de algumas das críticas
feitas à Perelman, especialmente as que se relacionam à utilidade e clareza do conceito de
auditório universal. Para tanto, utilizaremos principalmente dois autores reputados na
seara da argumentação jurídica: Manuel Atienza e Robert Alexy.

3.1. A crítica de Manuel Atienza

que em Perelman exista efetivamente um modo de distinguir os bons dos maus
argumentos, porquanto um argumento forte seria aquele que se valeria diante do
auditório universal, não há solidez em tal conceito. Para justificar, aponta as críticas de
Aulis Aarnio e Letizia Gianformaggio, sendo que esta última teria formulado duas
interpretações da argumentação voltada ao auditório universal.
Na primeira visão, argumentaria-se diante do auditório universal quem
argumenta com seriedade e boa-fé, estando convencido das conclusões que sustenta e dos
procedimentos utilizados. Entretanto, assim interpretada, a noção do auditório universal
não justificaria tanto interesse. Já na segunda interpretação, argumentaria-se diante do
auditório universal quem não só está convencido da correção e honestidade do
procedimento que utiliza, como também acredita na evidência das premissas em que se
baseia.6

Utiliza-se aqui como base a obra As razões do direito (ATIENZA, 2014), no qual o
autor espanhol analisa diversas teorias da argumentação. Para Atienza, uma teoria da
argumentação jurídica deve ser avaliada quanto ao seu objeto, método e função. Partindo
desse pressuposto, ele realiza três grandes críticas à Perelman: uma conceitual, uma

Nesse sentido, Atienza (2014, p. 80) escreve: "Todos esses elementos contribuı́ram, sem dú vida, para que
a obra de Perelman tenha tido uma amplı́ssima difusã o e em â mbitos muito diferentes, que vã o desde a
teoria do Direito à teoria da comunicaçã o, passando pela ciê ncia polı́tica, pela filosofia moral etc. O que nã o
está tã o claro, entretanto, é que sua nova retó rica tenha conseguido realmente cumprir as funçõ es –
descritivas e prescritivas – que Perelman lhe atribui; de fato, a recepçã o de sua obra foi, com certa
frequê ncia, uma recepçã o crı́tica”.

4

Em artigo que analisa diversas das crı́ticas realizadas ao auditó rio universal de Perelman, Alves (2009, p.
65) assinala: “A dificuldade de compreender o que, exatamente, é esse auditó rio universal, levou muitos
comentadores a considerar esse conceito impreciso, ambı́guo e até sem sentido. Dentre aqueles que nã o
encontraram nessa idé ia uma concatenaçã o conceitual satisfató ria, serã o analisados a seguir: Manuel
Atienza, Antonio Pieretti, Aulis Aarnio, Eemeren & Grootendorst, e Tindale & Groarke”.
6 Aqui é necessá rio lembrar que Perelman (2005, p. 73-83) divide as premissas de uma argumentaçã o
(objetos sobre os quais há acordo e servem de ponto de partida dos argumentos) entre as reais e as
preferı́veis. As reais se dividem em fatos, verdades e presunçõ es. As preferıv́ eis em valores, hierarquias e
lugares (ou topos). De forma extremamente sucinta, pode-se dizer que as preferıv́ eis nã o tê m lugar na
argumentaçã o dirigida ao auditó rio universal. Já as reais, tanto os fatos (suposiçõ es convencionais limitadas
e precisas) quanto as verdades (uniõ es de fatos que formam um conjunto complexo) já suscitam tal adesã o
do auditó rio universal que seria inú til reforçá -la. Restaria, entã o, defender as presunçõ es, as quais apesar
de contarem com o acordo do auditó rio universal, nã o possuem adesã o má xima. Em mesmo sentido, ler
Alexy (2013 p. 165-166) e Atienza (2014, p. 62-63).
5
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Entretanto, essa visão acaba por ser consistente tão somente caso se aceite as
noções de premissas defendidas por Perelman. Caso um orador assuma que parte de

desrespeitaria as regras impostas e não estaria argumentando racionalmente, mas se
deixando levar pelos seus interesses e paixões.
A crítica a um conservadorismo de Perelman, inclusive, não é exclusiva de

juízos de valor, e não de evidências, será impossível para ele argumentar dirigindo-se ao
auditório universal, devido a tais valores só servirem a auditórios

particulares.7

Atienza (2014, p. 86) conclui que por essas e outras possíveis interpretações

Atienza. 10

Pelo Princípio da Inércia, a Nova Retórica poderia ser entendida como
portadora de certo espírito conservador no Direito que assim poderia
seguir na garantia da estabilidade da Sociedade. Todavia, Perelman não
prevê a garantia de qualquer sistema, mas somente daquele que cumprir
os requisitos democráticos mais amplos, da democracia como espaço de
solução razoável dos conflitos e das contradições, de respeito às
liberdades individuais. Trata-se de um caráter genuinamente humanista.

conceito cuidadosamente elaborado, apenas uma intuição feliz”.
Além da crítica conceitual, o autor espanhol realiza ainda uma crítica ideológica.
Ele parte do fato de que, para Perelman, as noções que orientam os critérios da boa
argumentação remetem, em última instância, aos de regra de justiça e auditório universal.
de valores incompatíveis, que geram a necessidade de compromissos razoáveis
resultando em um diálogo permanente. Os juristas seriam encarregados de tomarem
decisões razoáveis: não soluções perfeitas, únicas e definitivas, mas soluções aceitáveis e

Monteiro (2003, apud MACHADO, 2011, p. 52-53), em sentido oposto, não

observa o mesmo caráter conservador:

conflitantes sobre a concepção, o auditório universal perelmaniano não seria “um

A teoria de Perelman assume, dessa forma, um pluralismo: ele admite a existência
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Por fim, pode-se dizer que, para Atienza, quando a obra de Perelman não
apresenta critérios obscuros ou inadequados, apresenta critérios conservadores. Por
essas e outras críticas, o autor não acredita que Perelman tenha conseguido, com sua obra,
firmar bases sólidas para uma teoria geral da argumentação.

aperfeiçoáveis. Essa razoabilidade de uma decisão seria definida em função do auditório.
No campo das decisões jurídicas, não necessariamente em função do auditório

3.2. As críticas de Robert Alexy

universal, mas sim do auditório composto pelos especialistas em Direito e pelo público
esclarecido. 8 O que Atienza duvida é que seja sempre possível tomar uma decisão

Baseia-se aqui na análise realiza por Alexy em sua obra Teoria da argumentação

equilibrada, capaz de abranger e convencer tal auditório, considerando-se que há

jurídica (2013). A primeira crítica, por sua vez, surge pelo fato do auditório universal não

questões onde o consenso parece impossível.

ser tão somente ideal, mas também uma construção subjetiva, dependente das

Não obstante, para Atienza, a resposta de Perelman vem com a utilização de

características contingentes individuais e sociais. Isso porque se para Perelman o orador

princípios como o da inércia9 e da imparcialidade, aliados ao respeito às regras da justiça.

deve-se dirigir ao auditório universal como o imagina, ele só terá valor normativo para

Mas para o autor espanhol tais princípios teriam um caráter conservador, pois defendem

quem compartilhar da visão deste orador. Já quem não partilha da mesma crença e não

a manutenção da ordem estabelecida. Um orador que insurge contra tal ordem

observa no auditório construído por este orador um auditório universal, verá tão somente
um auditório particular sem qualquer força normativa. Portanto, para Alexy (2013, p.

Importante salientar que, ao reproduzir a crı́tica, Atienza lembra que é possıv́ el interpretar uma mudança
posterior dessa visã o de Perelman. Sobre o tó pico, Alexy (2013, p. 166) escreve: "Na 'Nova Retó rica',
Perelman ainda sustenta que só as premissas que se referem ao real tê m a pretensã o de validade frente ao
auditó rio universal, enquanto os valores, as hierarquias e os topos só podem encontrar o acordo de
auditó rios particulares. [...] Em trabalhos posteriores, poré m, considera que as questõ es prá ticas, isto é , as
que se referem ao preferı́vel, també m se podem discutir diante do auditó rio universal”.
8 “O juiz [...] deverá julgar sem se inspirar em sua visã o subjetiva, e sim tentando refletir tanto a visã o
comum dos membros esclarecidos da sociedade em que vive quanto as opçõ es e tradiçõ es dominantes em
seu meio profissional. Com efeito, o juiz [...] deve se esforçar por emitir julgamentos que sejam aceitos tantos
pelos tribunais superiores, pela opiniã o pú blica esclarecida, quanto – quando se trata de decisõ es da Corte
de Cassaçã o – pelo legislador, que nã o deixará de reagir se as decisõ es da Corte Suprema lhe parecerem
inaceitá veis” (PERELMAN, 1979, p. 12, apud ATIENZA, 2014, p. 88).
9 Toledo (2005, p. 53) explica o princı
́pio da iné rcia nos seguintes termos: “se o argumento já for aceito
pelos demais ele nã o precisa ser justificado”.
7

162): “Um auditório só é universal para quem o reconhece como tal. [...] é uma norma
somente para quem o aceita como norma".

Nesse sentido, Guimarã es (2014, p. 55) sintetiza crı́tica semelhante realizada pelo italiano Michele
Taruffo: “O jurista italiano també m critica a formulaçã o da ideia de auditó rio universal, entendendo-a como
o ponto mais fraco da teoria de Perelman. O crı́tico, assim como outros, alé m de nã o vê nitidez nessa
concepçã o, sendo ela, portanto, inadequada como ‘tribunal maior’ para balizar a racionalidade de
determinado argumento, e a concebe como uma emanaçã o ideoló gica conservadora, pois nã o somente a
construçã o de um auditó rio universal pelo orador iria reproduzir os preconceitos e os lugares-comuns
dominantes na sociedade, o que garantiria o consentimento à fala do orador, como, de qualquer forma,
‘teniendo en cuenta ló s instrumento de manipulació n del consenso existentes en la sociedad actual, se trata
de un modo para convertir la irracionalidad difundida en un criterio de racionalidad”.
10
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Sob outra perspectiva de análise do valor normativo do conceito, o autor faz
relação com o imperativo categórico de Kant, uma vez que, para Perelman, o orador deve
se comportar como se fosse um juiz cuja razão de decidir proporcione um princípio válido
para toda a humanidade.
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dirige-se ao conjunto de todos os homens como seres que argumentam, sendo a ideia
desses homens moldada por suas concepções anteriores” (ALEXY, 2013, p. 164).
Para o autor, tal situação é especialmente observável quando o orador se dirige a
um auditório em forma de monólogo, com Alexy apontando que muitas das expressões

Alexy aprofunda defendendo que, para Perelman, não se trata efetivamente de

utilizadas por Perelman sugerem, inclusive, que a argumentação diante do auditório

toda a humanidade (ou de simplesmente todos os homens), mas sim de todos os homens

universal é realizada desta forma. Contudo, o autor logo descarta a ideia ao apontar que

racionais. Tal grupo seria composto por aqueles que entram no jogo da argumentação, já

ela é expressamente refutada quando Perelman afirma que o discurso retórico não é

que são competentes a respeito dos assuntos que estão sendo debatidos. Nesse contexto,

exclusivamente unilateral.

ele vê fortes semelhanças entre a teoria de Perelman e a de Habermas, em especial no que

Sendo assim, Alexy aponta que, ao contrário do monólogo, a argumentação ocorre

diz respeito ao auditório universal do primeiro e a situação ideal de fala descrita pelo

também em perspectiva dialética, no qual há um intercâmbio de argumentos. Nesse caso,

segundo.11

a primeira noção (quem se dirige ao auditório universal dirige-se a todos os homens

Ao continuar sua análise, a crítica recorrente ao caráter ambíguo do auditório

racionais) perde força na medida em que as concepções anteriores do orador são

universal, que levanta dúvidas de como o caráter universal e contingente do conceito

questionadas e alteradas, e o segundo componente evidencia-se como decisivo (quem se

podem se

relacionar,12

não parece inicialmente causar grandes obstáculos à Alexy. Sobre

o auditório universal como construção do orador e como composição de todos os homens
racionais, o autor alemão expressa (2013, p. 163):
[...] em Perelman a expressão “auditório universal” contém, pelo menos,
dois componentes de significado: (1) o auditório que o indivíduo ou uma
sociedade formam como característico, e (2) o conjunto de todos os
homens como seres que argumentam. Ambas as determinações parecem
compatíveis.

dirige ao auditório universal dirige-se as suas próprias concepções da humanidade).
Portanto, indaga-se como, nessa situação, poderia um orador argumentar
objetivando proporcionar princípios válidos universalmente uma vez que a cada troca de
argumentos sua visão do universal é colocada em debate. À vista disso, Alexy conclui que
o conceito de auditório é demasiadamente amplo para servir como método seguro de
valorar uma argumentação.

A compatibilidade vem do fato de que ao mesmo tempo que o auditório universal
é composto por aqueles que entram no jogo da argumentação, tal composição é uma

4. Considerações Finais

construção dependente das concepções do orador: “Quem se dirige ao auditório universal
Não se pretendeu aqui exaurir o tema, até porque seria impossível, nem mesmo
realizar uma análise tão profunda da teoria perelmaniana quanto às realizadas pelos
"O auditó rio universal pode, por isso, determinar-se como a totalidade dos homens no estado em que se
encontrariam se tivessem desenvolvido suas capacidades argumentativas. Tal estado corresponde à
situaçã o ideal de fala habermasiana. O que em Perelman é o acordo do auditó rio universal, é em Habermas
o consenso alcançado sob condiçõ es ideais” (ALEXY, 2013, p. 164). E, em outro trecho: "Quem quer
convencer a todos deve ser imparcial. Isto pressupõ e que ele apresenta també m os respectivos contraargumentos. A regra que rege é audiatur et altera pars. A este princı́pio de imparcialidade do orador
corresponde a exigê ncia, relativa à s discussõ es, de que todo falante tenha direito a introduzir qualquer
argumento. Por isso, neste ponto, existe també m um estreito parentesco entre a teoria de Perelman e a de
Habermas." (ALEXY, 2013, p. 169-170).
12 Nesse sentido, serve à tı
́tulo de exemplo a crı́tica de Castro (1999, p. 194): “Preocupados em mostrar que
o auditó rio universal é uma construçã o que pode ser legitimamente utilizada na argumentaçã o, Perelman
deixou cair na obscuridade o ponto que nos parece mais importante sobre esse tema. O pará grafo 7 do
Tratado mostra uma ambigü idade sobre a definiçã o do auditó rio universal, se ele é concreto ou abstrato. A
dimensã o do problema é duplicada quando Perelman diferencia entre a concepçã o do auditó rio universal
pró pria a um auditó rio concreto e a concepçã o de um auditó rio universal nã o definido, que é invocada para
julgar a anterior”.
11

autores citados, o que seria uma pretensão desmedidamente ambiciosa. Aspirou-se, tão
somente, tecer curtos comentários que giram em torno de dois tópicos: a relação do
auditório universal com o objetivo da teoria de Perelman e as críticas que se sucederam.
Quanto ao primeiro ponto, se não é possível se afirmar com segurança que o autor
formulou uma teoria da argumentação inabalável, é com convicção que se pode
reconhecer que ele logrou êxito em ampliar o campo da argumentação racional e fazer
ressurgir o estudo da retórica.
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Considerando que Perelman é partidário de uma filosofia do pluralismo13, que
aceita uma multiplicidade de respostas possíveis, sua escolha pelo auditório como critério
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almejado, e não por critérios externos aos envolvidos, pergunta-se: seria a argumentação
mais aceita sempre a mais forte?

de força para uma argumentação aparenta condizente. Quando coloca o auditório como

E, no tocante ao auditório universal, mesmo que seja viável compreender a

ponto central, Perelman induz o orador a conhecer seu público e o incentiva a

articulação entre seu caráter dúplice, restam dúvidas de como a parcela subjetiva da

contextualizar sua argumentação na busca de conclusões mais aceitáveis. A relação

formulação não levaria a uma subjetividade e relativismo na decisão do que é um

orador-auditório se afigura como uma constante busca pela razoabilidade e consenso.

argumento forte.

Já a caracterização do auditório ideal como uma ficção possui a interessante

Ainda, é capaz de se criticar que a argumentação voltada ao auditório universal

conclusão de que nenhuma argumentação é absoluta, por mais que se pretenda ser. Dessa

seria limitada ao orador que não se utiliza de juízos de valor, o que poderia atestar a

forma, Perelman preza pelo razoável, pela argumentação passível de constante

inutilidade do conceito em termos práticos. Caso o orador assim proceda ao se dirigir ao

aperfeiçoamento através do diálogo. E, como bem explicita Alexy em sua obra, é dessa

auditório universal, precisaria utilizar linguagem vaga para ser reconhecido

provisionalidade de todo resultado que surge uma abertura à crítica e a obrigação de

universalmente.

tolerância.
Portanto, Perelman é bem-sucedido em propagar a possibilidade de um caminho
entre as verdades evidentes e a arbitrariedade violenta. Posto isto, deve-se passar ao
segundo tópico, no que tange às críticas formuladas, e o quanto o caminho proposto por
Perelman é capaz de cumprir os objetivos propostos.
Inicialmente, é necessário notar que a obscuridade dos conceitos é palpável, com
os críticos mais divergindo na interpretação dos conceitos utilizados como base da teoria

Somada todas as críticas, pode-se dizer que, enquanto critério valorativo ou
norma geral, o auditório universal não proporciona soluções suficientes e finais para o
problema da análise racional dos juízos de valor contidos em uma argumentação.
Por outro lado, tanto o conceito de auditório particular quanto o de auditório
universal podem ser úteis caso um orador assim deseje e utilize-os como diretriz interna
na busca de uma argumentação mais razoável e consensual. Seria uma ficção útil para os
oradores que a seguirem na medida do possível.

geral do que em relação às conclusões e aplicabilidade desta. Se mesmo delimitar os

Por fim, além da mencionada utilidade do conceito em promover a razoabilidade

conceitos para a compreensão dos alcances da teoria é tarefa árdua, que dirá sua

das argumentações e privilegiar o consenso, o auditório universal, se não consistente

utilização na prática.

como centro de uma teoria geral, mostra inegável valor dentro das discussões relativas à

Por outro lado, é possível se indagar se a inexatidão conceitual de Perelman não

racionalidade da argumentação.

auxilia a difusão de suas ideias: os conceitos de auditório, seja o particular ou universal,
podem ser utilizados de tantas diversas maneiras, em tão diferentes contextos, que sua
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Resumo: A presente pesquisa investiga a atuação do Centro Acadêmico XI de Fevereiro –
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CAXIF (entidade representativa dos estudantes de Direito da Universidade Federal de
Santa Catarina – UFSC) durante a primeira fase Ditadura Militar, período que tem início
com Golpe de Estado de 1964 e vai até a edição do Ato Institucional n. 5 em 13 de
dezembro de 1968, e busca responder se houve apoio ou resistência ao Golpe Militar por
parte dos estudantes. No desenvolvimento da pesquisa, foram utilizadas fontes
documentais – principalmente do Arquivo Central da UFSC e dos arquivos do Serviço
Nacional de Inteligência sob curadoria do Arquivo Nacional – e fontes jornalísticas da
Hemeroteca da Biblioteca Pública de Santa Catarina. A pesquisa constatou que, nos
primeiros quatro anos da Ditadura Militar, o CAXIF teve uma forte posição de resistência
ao Golpe e ao Regime que se seguiu.
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Abstract: The present research investigates the role of the Centro Acadêmico XI de
Fevereiro – CAXIF (representative body of the law students of the Federal University of
Santa Catarina – UFSC) during the first period of the Military Dictatorship, which begins
with de Coup d'Etat in 1964 and goes until the publication of the Institutional Act n. 5, on
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13 december 1968, and seeks to answer whether there was support or resistence to the

O Ato Institucional que deu origem à Ditadura Militar 3 no Brasil em 1964 4 –

military Coup by the students. In the development of this research, documentary research

posteriormente chamado Ato Institucional n. 1, o AI-1 – foi idealizado pelo jurista mineiro

was used – mainly from the UFSC Central Archive and the documents from the Serviço

Francisco Luís da Silva Campos, antigo professor da Faculdade de Direito da Universidade

Nacional de Inteligência under the curatorship of the Arquivo Nacional – and journalistic

de Minas Gerais e precursor da doutrina da Carl Schmitt no Brasil, e redigido com

sources from the Hemeroteca – Biblioteca Pública de Santa Catarina. The research found

coautoria de Carlos Medeiros Silva, advogado mineiro membro do Conselho Federal da

that, during the first four years of the Military Dictatorship, CAXIF had a strong position

Ordem dos Advogados do Brasil - OAB em 1964. Carlos Medeiros Silva, conhecido como o

in resisting the Coup and the regime that followed.

“Robespierre mineiro”, também foi o mentor intelectual da Carta Constitucional de 1967.
Ainda em 1963, durante a conspiração contra o governo do presidente João Goulart, o

1.

professor Vicente Rao, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e antigo

Introdução1

ministro da justiça de Getúlio Vargas, redigiu um projeto de Ato Institucional, no qual
“Com furor e ódio, aos berros de fogo-fogo, os livros vão sendo
arrancados das prateleiras da livraria Anita Garibaldi - nome
também altamente subversivo. Poucos passos até aquela esquina
entre a rua Conselheiro Mafra e a praça XV de Novembro, pleno
centro de Florianópolis, e os volumes vêm alimentar a fogueira.”
Salim Miguel, A fogueira2.

listava as medidas de emergência do futuro governo militar. Já o Ato Institucional n. 5 – o
AI-5, que implantou definitivamente um estado de exceção no Brasil, foi redigido por Luís
Antônio da Gama e Silva, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
e Ministro da Justiça do General Costa e Silva.

Nenhuma ditadura sobrevive sem justificativa jurídica ou, ao menos, uma

Na advocacia, igualmente, não faltaram apoiadores do Golpe Militar. Em 7 de abril

tentativa de legitimação pelo Direito. Seja como base ou mesmo na negação do próprio

de 1964, o Pleno do Conselho Federal da OAB se reuniu e votou a favor de uma moção de

Direito e na absoluta ausência da lei, a questão jurídica estará sempre no âmago de um

apoio ao Golpe que derrubou o Presidente João Goulart5. A sessão foi presidida por Carlos

regime ditatorial, funcionando capilarmente por todos os aparatos estatais. As

Povina Cavalcanti que, em 1968, passou a integrar a Comissão Geral de Investigações

experiências políticas do século XX demonstraram claramente esta íntima relação entre o

(criada pelo art. 7º, §1º do AI-1 e art. 8º do AI-5), que cassou sumariamente direitos e

Direito e os regimes de exceção, bastando relembrar que o III Reich de Adolf Hitler teve

Recentemente, um setor entre os historiadores e defensores de direitos humanos passou a adotar o termo
“Ditadura Civil-Militar”, termo este também utilizado pela Comissão Nacional da Verdade. Há um debate
historiográfico acerca do termo a ser usado, chegando alguns a falar em “Ditadura Civil-MilitarEmpresarial”. No entanto, neste artigo, será utilizado o termo “Ditadura Militar” para se referir ao período
histórico iniciado no Brasil com o Golpe de Estado de 1964. Entende-se que, apesar do forte apoio popular
ao Golpe e da inegável participação de importantes setores do empresariado brasileiro nas conspirações
que culminaram com a deposição do Presidente João Goulart, o Regime Ditatorial foi eminentemente
militar. Durante o período, os militares ocuparam os principais cargos do aparato estatal em nível Federal,
principalmente a Presidência da República, e a Doutrina de Segurança Nacional – desenvolvida pela Escola
Superior de Guerra – imperou como diretriz política em várias ações do Regime. Compreende-se, ainda,
que qualquer regime autoritário necessitará de apoio na sociedade civil, seja em maior ou menor escala,
inclusive de setores do empresariado. Sobre a participação da sociedade civil no Golpe, principalmente o
empresariado, ver: DREIFUSS, René Armand. 1964: a conquista do estado - ação política, poder e golpe
de classe. Trad. de Else Ribeiro Pires Vieira et al. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 1986.
4 Há, também, uma discussão historiográfica acerca da data final da Ditadura. Por muito tempo, a data de
15 de janeiro de 1985, quando Tancredo Neves foi eleito indiretamente Presidente da República pelo
Colégio Eleitoral, foi utilizada como o marco final da Ditadura Militar. Alguns consideram a posse do civil
José Sarney, ocorrida em 15 de março de 1985 como a data final. Outros afirmam que 08 de maio de 1985,
data da aprovação da Emeda Constitucional n. 25, é termo final do Regime. Por fim, há quem afirme que a
Ditadura somente terminou em 05 de outubro de 1988, com a promulgação da Constituição da República
Federativa do Brasil, que colocou fim à Carta Constitucional de 1967.
5 Sobre a atuação da OAB no Golpe, ver: MATTOS, Marco Aurélio Vanucchi Leme de. Contra as reformas e o
comunismo: a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no governo Goulart. Estudos Históricos,
Rio de Janeiro, vol. 25 n. 49, jan./jun. 2012.

3

sustentáculo político e base jusfilosófica nos escritos e a atuação política do jurista Carl
Schmitt e com a contribuição científica das faculdades de direito alemãs (SEELAENDER,
2009, p. 415-432). No caso brasileiro, não faltaram professores de Direito e juízes para
produzir um pensamento jurídico legitimador do estado de exceção implantado pelos
militares com o Golpe de Estado deflagrado em 1964.

1 O presente artigo integra o projeto de dissertação intitulado “Juristas e Ditadura: a história política da
Faculdade de Direito da UFSC durante a Ditadura Militar (1964-1985)”, orientado pela Profa. Dra. Jeanine
Nicolazzi Philippi.
2 Salim Miguel imortalizou em prosa a violência real dos ecos da Ditadura Militar na Ilha de Santa Catarina
logo nos primeiros dias de abril. A Livraria Anita Garibaldi era, em 1964, propriedade do PCB e funcionava
como um ponto de encontro intelectual da esquerda no Centro da Capital. Entre os membros mais
conhecidos do PCB de Santa Catarina naquela época, estavam o próprio Salim Miguel, preso um dia após o
Golpe, e sua companheira, a advogada e professora secundarista Eglê Malheiros, primeira mulher a se
formar em Direito na UFSC e a primeira advogada do Estado. Nos primeiros dias de abril de 1964, a Livraria
foi invadida por populares que, logo em seguida, armaram uma fogueira de livros “comunistas” nas
proximidades da Praça XV.
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garantias constitucionais de várias pessoas consideradas subversivas. Já o ex-presidente

pensamento jurídico produzido. Sobre isso, Seelaender questiona o que está por trás de

da OAB e conselheiro vitalício Nehemias Gueiros foi o responsável pelo texto final do Ato

todo este silêncio e tenta responder argumentando que

Institucional n. 2 – AI-2, que acabou com o pluripartidarismo, com as eleições diretas e
aumentava os poderes da Ditadura Militar para fechar o Congresso.
Os exemplos de juristas6 legitimadores do Golpe e da Ditadura Militar são muitos
e a atuação destes vai além da redação dos Atos Institucionais. Alfredo Buzaid, professor
da Faculdade de Direito da USP, por exemplo, foi ministro da justiça do General Emílio
Garrastazu Médici, coordenador e autor de uma série de projetos de leis da Ditadura, bem
como autor do chamado “livro da verdade”7, no qual relatava à Comissão Interamericana
de Direitos Humanos a inexistência de torturas e presos políticos no Brasil.
Nas faculdades de Direito espalhadas pelo Brasil, professores de Direito
Constitucional escreveram livros e artigos e ministraram aulas para justificar o AI-5 e a
ausência de promulgação da Carta Constitucional de 1967 e da Emenda Constitucional de
19698. Em que pese o estado ilegal implantado em 1964, vários juristas e instituições de
ensino jurídico deram suas contribuições intelectuais para legitimar a Ditadura, fosse
garantindo as bases dos Atos Institucionais, fosse justificando a ausência de direitos e
garantias fundamentais em processos judiciais e administrativos movidos contra os
opositores do Regime, ou, ainda, ocultando torturas, desaparecimentos e mortes.
Considerando, portanto, a íntima relação entre Direito e Ditadura(s) e,
consequentemente, entre faculdade de Direito e Ditadura(s), revela-se extremamente
fértil este campo de investigação e discussão. E, conforme adverte Seelaender, trata-se
não apenas de obter maiores conhecimentos historiográficos sobre a Ditadura Militar no
Brasil, mas, sobretudo, “de estimular o abandono, pelas faculdades de direito, de sua
última atitude de conivência com a Ditadura: o silêncio sobre opções políticas passadas”
(2009, p. 415).
Desde o fim da Ditadura Militar, tem sido visto um enorme silêncio das faculdades
de Direito sobre este período aliado a uma quase total ausência de reflexão sobre o

A falta de discussão sobre a resistência ou colaboração com as ditaduras
tende a se acentuar no meio jurídico, no qual a ascensão a posições de
destaque e mesmo o êxito na advocacia tendem a ser mais fáceis para
quem sabe manter canais abertos, não provoca antipatias, impede vetos
informais e evita a fama de ‘criador de caso’. (SEELAENDER, 2009, p. 416)

Nas faculdades de direito, ainda hoje, falta coragem “para analisar criticamente
obras difíceis de conciliar com a concepção usual do que seja democracia” (SEELAENDER,
2009, p. 419). E o questionamento que Seelaender (Ibidem) faz sobre a Faculdade de
Direito do Largo São Francisco (USP), pode ser estendido à Ilha de Santa Catarina: hoje, já
estaria a Faculdade de Direito da UFSC preparada para aceitar uma pesquisa sobre o
pensamento autoritário de docentes do pós-1964? Ou uma pesquisa sobre o apoio ou a
resistência de professores e estudantes de Direito ao Golpe e à Ditadura Militar?
Diante de tanto silêncio, a tarefa intelectual que se coloca como urgente ao
historiador do Direito é iniciar uma pesquisa nas faculdades de Direito - especialmente na
Faculdade de Direito da UFSC - e investigar o pensamento jurídico produzido durante o
Regime Ditatorial pós-1964, bem como identificar condutas e opções políticas tomadas
por docentes e discentes no período.
Para uma compreensão crítica do Direito hoje, é imprescindível conhecer
detalhadamente o passado de suas instituições. Neste sentido, mostra-se de vital
importância a investigação sobre a História tanto das Faculdades de Direito, quanto dos
Centros Acadêmicos de Direito durante a Ditadura Militar, vez que nossa capacidade de
não refletir sobre o passado recente faz com que a Ditadura Militar e toda a sua violência
ainda se mantenham vivos no Brasil, principalmente no âmbito jurídico (SAFATLE, V.;
TELES, E., 2010, p. 10).
Neste sentido, o presente artigo busca compreender o passado da Faculdade de
Direito da UFSC durante a Ditadura Militar a partir do ponto de vista do corpo discente da
instituição, investigando como se portaram os estudantes da Faculdade diante do Golpe
Militar de 1964 e, assim, apesentar elementos que possam colaborar no entendimento da

Nesta pesquisa, compreendem-se na categoria “juristas” os professores de Direito, advogados, juízes,
promotores e procuradores de justiça.
7 Sobre este livro, ver o artigo “Brasil: a transição inconclusa”, do pesquisador Carlos Fico, In: ARAÚJO, M.
P.; FICO, C.; GRIN, M. (orgs.) Violência na história: memória, trauma e reparação. Rio de Janeiro: Ponteiro,
2012.
8 Neste sentido, uma das obras mais emblemáticas é o livro “Democracia possível” de Manoel Gonçalves
Ferreira Filho, no qual o autor tenta justificar juridicamente o Golpe Militar de 1964 e desenha o que pode
ser compreendido como um conceito paradoxal de democracia autoritária.
6

formação do pensamento jurídico atual na mesma instituição.

2. A Faculdade de Direito da UFSC na conjuntura do golpe militar de 1964 e a
atuação dos estudantes
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Por ser o primeiro curso de Direito do Estado e berço intelectual de pessoas que

também era comum o envolvimento de professores da Faculdade na política institucional

ocuparam importantes cargos no meio jurídico e político estaduais, a Faculdade de Direito

e partidária, tanto no âmbito da incipiente Universidade, quanto na política municipal e

da

UFSC9

possuía, já na década de 1960, lugar de destaque na formação do pensamento

jurídico de Santa Catarina, bem como nas disputas políticas locais. Por conta de sua
importância estadual, a Faculdade de Direito da UFSC se tornou fundamental para a
legitimação do Regime Militar em Santa Catarina.

estadual, fazendo com que a Faculdade vivesse as disputas políticas dos principais
partidos daquele contexto pré-Golpe.
O nascimento da Universidade já é marcado por uma disputa entre dois
professores da Faculdade de Direito: de um lado o professor e desembargador aposentado

A Faculdade de Direito nasceu no dia 11 de fevereiro de 1932 no antigo Instituto

Henrique da Silva Fontes, ligado à União Democrática Nacional – UDN, e, do outro lado, o

Politécnico, como projeto capitaneado pelo professor José Arthur Boiteux (BARBOSA,

professor João David Ferreira Lima, ligado ao antigo Partido Social Democrático – PSD.

1982, p. 29. Nos primeiros anos, a Faculdade funcionou no prédio localizado na esquina

Ambos os professores estavam diretamente envolvidos nas tratativas de viabilização da

da Praça XV de Novembro com a Rua Felipe Schmidt e, quatro anos depois, foi transferida

Universidade no final dos anos de 1950, envolvendo o projeto de uma universidade

para o prédio localizado na Rua Esteves Junior n. 11, também no Centro de Florianópolis,

estadual daquele e uma universidade federal deste.

onde hoje funciona a Escola Básica Henrique Stodieck (Idem, p. 35). Em 1960, a Faculdade

O professor Ferreira Lima desejava que o corpo físico da Universidade

passou a integrar o projeto que originou a Universidade de Santa Catarina, logo depois

continuasse e se desenvolvesse no Centro de Florianópolis, mas, o professor Henrique

renomeada como Universidade Federal de Santa Catarina (BACKES, 2010, p. 143-170).

Fontes havia idealizado uma cidade universitária e desejava que esta fosse construída na

Então, do ano de 1935 ao ano de 1980, a Faculdade de Direito funcionou no Centro de

antiga Fazenda Assis Brasil, no bairro da Trindade, onde já se localizava a Faculdade de

Florianópolis.

Filosofia de Santa Catarina. Após a instalação da Universidade em 18 de dezembro de

No início da década de 1960, o quadro docente da Faculdade era formado

1960, os debates entre as propostas dos dois professores da Faculdade de Direito

basicamente por advogados, promotores e juízes de carreira, sendo praticamente

começaram a ser travados no âmbito do Conselho Universitário, sendo vitoriosa, em

inexistente a figura do professor de dedicação exclusiva à academia. Neste contexto,

apertada votação, a proposta do professore Henrique Fontes. Entretanto, o professor
Ferreira Lima foi escolhido em 1961 como o primeiro Reitor da Universidade,

O Curso de Direito da UFSC nasceu com a denominação “Faculdade de Direito de Santa Catarina”, uma
entidade privada, conforme estatuto no Livro n. 05, fls. 08-09 do Cartório do 1º Registro Civil de Pessoas
Jurídicas de Florianópolis. Em 1934, por força do Decreto Estadual n. 452, passou a ser uma entidade de
utilidade pública. No ano seguinte, por força da Lei Estadual n. 19, a Faculdade passou a ser administrada
pelo Governo Estadual, tornando-se pública. Foi equiparada aos estabelecimentos federais de ensino em
1937, com o Decreto Federal n. 2.098. Todavia, por conta da proibição de cumulação de cargos públicos
prevista na Constituição de 1937 (a maioria do corpo docente da Faculdade era formado por juízes e
promotores), o Decreto Estadual n. 120 de 1938 transformou a Faculdade novamente em entidade privada.
A Faculdade foi federalizada em 1956 pela Lei Federal n. 3.038, acabando com a possibilidade de a
Faculdade de Direito integrar o projeto de criação da Universidade de Santa Catarina (a “USC” - entidade
estadual de ensino), encabeçado pela UDN (União Democrática Nacional) e pelo professor e desembargador
Henrique da Silva Fontes. Finalmente, em 1960, a Lei Federal n. 3.849, em seu art. 2º, criou a Universidade
de Santa Catarina (“USC”, de caráter federal), que, nos termos do art. 5º, seria composta pelas Faculdades
de Direito, Medicina, Farmácia, Odontologia, Filosofia, Ciências Econômicas, Engenharia Industrial e
Serviço Social, todas já sediadas e em atividades em Florianópolis. A mesma lei previa que a Faculdade de
Direito de Santa Catarina passaria a ser denominada como “Faculdade de Direito”. Conforme se verá ao
logo do presente artigo científico, a Reforma Universitária da Ditadura mudou a configuração da UFSC, de
modo que a Faculdade passou a ser denominada como “Curso de Direito da UFSC”, inicialmente integrante
do Centro Socioeconômico e, posteriormente, do Centro de Ciências Jurídicas. Neste artigo, será utilizada
apenas a denominação “Faculdade de Direito da UFSC” para se referir à instituição e ao Curso de maneira
indistinta. Sobre os primórdios da Faculdade de Direito da UFSC, ver: BARBOSA, Renato. Cofre aberto...
reminiscências da faculdade de direito e outros assuntos. Florianópolis: Imprensa Universitária da UFSC,
1982.
9

permanecendo neste cargo até 1972 (RODRIGUES, 2010, p. 17-35).
O início da década de 1960 também foi marcado por uma forte agitação do
movimento estudantil em Florianópolis, com considerável protagonismo e influência dos
estudantes de Direito. O Centro Acadêmico XI de Fevereiro – CAXIF, órgão representativo
dos estudantes da Faculdade de Direito, fundado em 02 de setembro de 1932 –,
juntamente com a União Catarinense dos Estudantes – UCE, fundada em 1949 –,
desempenhavam grande influência no movimento estudantil e na opinião pública da
Capital. Estas duas entidades também estavam inseridas no debate nacional do
movimento estudantil através da União Nacional dos Estudantes – UNE. Neste contexto,
no ano de 1961 e indo ao encontro da UNE, o CAXIF apoiou a Campanha da Legalidade
pela garantia da posse do Vice-Presidente da República João Goulart (MORETTI, 1984, p.
79-80), conforme comprovam também os arquivos da época.
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O arquivo do CAXIF encontrado no Arquivo Central da UFSC também traz
documentos que demonstram o apoio da entidade às reformas de base defendidas pelo

566

intervenção federal na USC”. Não foram localizados documentos que demonstrem o
desfecho do processo em Brasília12.
Em janeiro de 1964, a Faculdade de Direito foi novamente palco de outro episódio

Presidente João Goulart e pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, demonstrando
novamente uma consonância entre o movimento estudantil da Faculdade e a UNE.
Nos primeiros anos da década de 1960, a Congregação10 elegeu o professor e juiz
trabalhista Henrique Stodieck como diretor da Faculdade de Direito. Stodieck era

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

que demonstra a influência da UNE e do trabalhismo sobre o CAXIF. Naquela ocasião, foi
realizado na Faculdade de Direito um seminário político da UNE e da Liga OperáriaEstudantil, cujos palestrantes foram Leonel Brizola e o padre Alípio de Freitas13.

professor catedrático de Direito do Trabalho e ligado ao PTB, sendo sua gestão marcada

O movimento estudantil da UFSC, neste período pré-Golpe, também possuía uma

por novas agitações do movimento estudantil na recém-criada Universidade de Santa

grande influência da esquerda católica, que, por sua vez, integrava a base de apoio do

Catarina. Como o CAXIF possuía ligação com a UNE e esta, por sua vez, defendia as

Presidente João Goulart (MORETTI, 1984, p. 73-76).

reformas de base do PTB e de João Goulart, o apoio do diretor Stodieck ao CAXIF foi quase

Como a UFSC, em sua maioria de Faculdades, ficava no centro da cidade no início

inevitável. Esta relação política amistosa levou o CAXIF, inclusive, a inaugurar na sede da

dos anos de 1960, os estudantes tinham um alcance importante na opinião pública da

antiga Faculdade de Direito uma biblioteca que levava o nome do então diretor Stodieck

cidade. Basta observar os vários jornais estudantis que circulavam por Florianópolis nesta

(FOLHA ACADÊMICA, 1964, p. 01).

época: “Folha Acadêmica” (CAXIF), “A Reforma” (UCE) e “Mensageiro” (Colégio Dias

Nesta altura, Ferreira Lima já era o Reitor da Universidade, mas seus oponentes

Velho), com tiragens mensais de mais de 2 mil exemplares cada14.

eram outros. Refletindo uma disputa política estadual, Ferreira Lima (PSD) encontrou

Com a deflagração do Golpe em 31 de março de 1964, logo de início, os Militares

oposição no novo diretor da Faculdade, Henrique Stodieck (PTB) 11 . Esta disputa

se preocuparam com um rápido controle do movimento estudantil. Exemplo disso é o

encontrou um de seus momentos mais tensos no ano de 1963, quando o CAXIF e a UCE

incêndio da sede da UNE no aterro do Flamengo no Rio de Janeiro e a primeira invasão do

editaram um dossiê sobre supostas irregularidades e ilegalidades na gestão Ferreira

Exército ao campus da Universidade de Brasília – UnB em 09 de abril de 1964,

Lima. O dossiê foi enviado ao Ministério da Educação e Cultura – MEC e o então ministro

universidade na qual estava sendo implantado o projeto piloto de reforma universitária

Paulo de Tarso Santos determinou a investigação das denúncias apresentadas pelos

concebido por Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, este último Reitor da UnB quando do

estudantes. Uma comitiva do MEC veio à Universidade em outubro de 1963 para apurar

Golpe15.

os fatos, ocasião na qual foi designada uma comissão que elaborou relatório com

Na Faculdade de Direito da UFSC, nos primeiros dias após o Golpe, o diretor

explicações sobre as acusações que foi remetido a Brasília no início de 1964. O CAXIF

Stodieck determinou a suspensão das aulas por tempo indeterminado. Entre os

chegou a afixar na entrada da Faculdade de Direito uma faixa com os dizeres “Queremos

estudantes, o Golpe foi recebido com apoio e resistência. O CAXIF redigiu duas notas de
repúdio16, nas quais classificava a movimentação dos militares como golpe e defendia o

10 A Congregação era o órgão deliberativo máximo da Faculdade de Direito. Com a reestruturação feita pela
Ditadura Militar, este órgão se transformou no Conselho da Unidade.
11 Reinaldo Lindolfo Lohn (2014, p. 20-23) lembra que, no início da década de 1960, PSD e PTB dividiam o
governo do Estado. Os pessedistas representados pelo governador Celso Ramos e os petebistas pelo vicegovernador Armindo Doutel de Andrade. No entanto, as tensões políticas durante o governo de João Goulart
acabaram refletindo no Estado, de modo que PSD e PTB romperam. O fim da aliança representou também
o fim da possível candidatura de Doutel de Andrade ao Senado, que dividiria chapa com Attílio Fontana. Os
pessedistas, na eleição de 1962, uniram-se à UDN e colocaram o nome de Antônio Carlos Konder Reis ao
lado de Fontana na chapa para o Senado. Doutel de Andrade se elegeu deputado federal e, em 1964, foi
cassado pela Ditadura. Para mais detalhes sobre o cenário político do Estado de Santa Catarina na
conjuntura do Golpe de 1964, ver LOHN, R. L. Relações políticas e ditadura: do consórcio autoritário à
transição controlada. In: BRANCHER, A.; LOHN, R. L. Histórias na ditadura: Santa Catarina 1964-1985.
Florianópolis: UFSC, 2014.

As informações sobre este processo estão no Arquivo Central da UFSC, Parecer n. 44/64, processo CFE
719/63 - 60/64, na caixa referente à Câmara de Ensino Superior.
13 Este episódio foi relatado no Ofício n. 863/64, de 15 de maio de 1964, enviado pelo Reitor João David
Ferreira Lima ao Presidente da Comissão de Inquérito Professor Vitor Lima – Arquivo Central da UFSC,
caixa referente à Reitoria.
14 A presente pesquisa utilizou jornais que integram o acervo da Biblioteca Pública de Santa Catarina, todos
devidamente referenciados ao final deste artigo. O acervo completo pode ser consultado em <
http://hemeroteca.ciasc.sc.gov.br/>
15 Sobre este assunto, ver: Relatório da Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade. Brasília: UnB,
2015, p. 59-60.
16 No Arquivo Central da UFSC há dois documentos mimeografados: uma “Nota Oficial” e um texto intitulado
“Brasil, sempre. Democracia também”, ambos datados de 31 de março de 1964.
12
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projeto das reformas de base de João Goulart. Nestes dois documentos constam os nomes

primeira página do jornal “O Estado” em 10 de abril de 1964. No texto, os estudantes de

do então presidente e secretário do CAXIF, Eduardo L. Mussi e Luiz A. Müller, todavia, não

Direito comemoram o golpe nos seguintes termos, ipisis litteris:

estão subscritos e não há registros de sua efetiva divulgação. O CAXIF assim se
posicionava:
NOTA OFICIAL.
O Centro Acadêmico XI de Fevereiro, da Faculdade de Direito, face aos
acontecimentos que culminaram com a presente crise nacional, vem
tomar a seguinte posição:
IContra o golpe de direita;
IIContra as agitações de Magalhães Pinto, Carlos Lacerda e Ademar
de Barros;
III- Contra a supressão das conquistas do povo, no campo social,
político e econômico;
IV- A favor do Presidente da República;
VA favor do povo ordeiro, mas espoliado pelos grupos que ora
querem dar o golpe;
VI- Contra a morosidade do legislativo em aprovar a mensagem
presidencial;
VII- Pela manutenção das liberdades democráticas.

No outro documento também datado de 31 de março e supostamente subscrito
por Mussi e Muller, o CAXIF assim se manifesta:
O Centro Acadêmico XI de Fevereiro, frente aos acontecimentos que estão
convulsionando o país, declara-se contra o golpe de direita.
Somos democratas e, por isso, queremos a democracia. Não a liberal
democracia, cujas normas já não consultam as necessidades do homem
de hoje. Mas a social democracia de que muito se fala e ainda não foi
concretizada em nossa pátria.
Queremos reformas, Reformas que humanizam a vida no Brasil.
Não admitimos o reacionarismo. O individualismo cruel que não
compreende o pão na mesa do brasileiro pobre.
Os erros dos insensíveis à realidade nacional estão preparando a
avalanche irreversível das vontades populares. E nós, os estudantes da
Faculdade de Direito de S. Catarina, vamos às ruas para advertir
consciências políticas, a fim de impedir que essa avalanche estoure,
rompendo os diques da calma até aqui mantidas e esmagando até o
regime que desejamos vigente.
Não somos contra os ricos. Apenas queremos os pobres menos pobres.
Não somos contra as liberdades democráticas. Que seria de nós sem a
liberdade de pensar e de dizer? Não somos a favor de outros países e
prejuízo do nosso, porque no nosso é nosso e os outros não o são.
Brasil, sempre. Democracia, também. Democracia em favor do povo, sem
os mêdos que, nesta altura da nossa evolução, reduzem os maus
compatriotas ao silêncio que avilta a pessoa humana. Nada admitiremos
contra o POVO, pois o povo é o Brasil e nós somos Brasileiros.

Os estudantes da Faculdade de Direito desta Universidade, que não
podiam, por circunstâncias conhecidas do povo brasileiro, manifestar-se
dentro dos princípios democráticos e de acôrdo com a própria
Constituição do País, antes dos últimos acontecimentos que abalaram a
Nação, lançam à Juventude e ao Povo Catarinense êste manifesto cujo teor
é válido, em sua decisão, para o presente e para o futuro.
Acaba de ser extinta no Brasil a mola propulsora do comunismo
internacional. Não foi fácil a vitória. Mais difícil será a sua consolidação.
Interêsses pessoais de alguns, interesses políticos de outros, vaidades
aqui e alhures não faltarão para macular os desígnios gloriosos das Fôrças
Armadas do Brasil.
Ao longo da História podemos contemplar na ruina das civilizações o
enfraquecimento dos grupos sociais, a divisão das famílias, a liderança do
individualismo, o ódio, a inveja, a ambição, a desconfiança, o egoismo, a
indiferença – e em consequência disso tudo o desabar dos impérios, o
extinguir-se das culturas e o desaparecimento das civilizações. Essa tem
sido a origem remota dos grandes cataclismas. Foi o destino da Grécia e
de Roma. É a lição triste da sua História.
No estudo das realidades nacionais e universais do nosso tempo, não
basta falar em idéias. Não basta falar em ideais. Não basta falar em
cultura. Não basta falar em Democracia. Não basta falar em nacionalismo.
Não basta falar em Civilização. É necessário saber o que significa cada
uma dessas coisas. As idéias e os ideais para nós se conjugam nas clareiras
abertas do Cristianismo. Os gregos e os romanos, nos momentos
culminantes de sua história, foram povos cultos mas nem sempre
civilizados. Porque só o Cristianismo civiliza os povos. E sómente à luz de
seus princípios, nas tradições de cada povo, se conceitua a verdadeira
Democracia.
Ao sôpro de idéias extravagantes, oriundas de nações abaladas pela
guerra, temos recebido da Europa e de outros pontos do mundo nações
erradas e até criminosas sôbre nós e a nossa própria civilização. É o caso,
por exemplo, do nacionalismo, bandeira hoje desfraldada até mesmo por
aqueles que negam a Nação e sua própria Pátria.
Nós, estudantes de Direito, temos, acima de todos, o dever de empunhar
o lema da Lei, da Ordem e da Liberdade humana, contra tôdas as tiranias
negadoras do homem e da Civilização. Temos de ter a convicção
inabalável do direito e da justiça.
Não faltemos, pois, ao nosso Destino. Não faltemos à nossa Missão. Seria
um crime de lesa-Pátria.
Florianópolis, 06 de abril de 1964. (O ESTADO, 10 abr. 1964, p. 01)

Nas fontes consultadas não foram localizados os nomes dos 120 estudantes de
direito que subscreveram o Manifesto, assim como não há registros da efetiva divulgação
dos outros dois textos supostamente escritos em nome do CAXIF.

De outro lado, porém, 120 estudantes de Direito lançaram um “Manifesto à

Em maio de 1964, por força do Ato Institucional n. 1 – AI-1, foram instaladas

Juventude da Universidade de Santa Catarina e ao Povo Catarinense”, publicado na

Comissões de Inquérito em todas as Universidades e órgãos do Poder Executivo, cujo
objetivo era identificar os considerados “subversivos” para eventuais exonerações e
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monitoramento. Na UFSC, esta comissão foi instalada em 02 de maio de 1964 pelo reitor

acusado de orientar os estudantes do Centro Acadêmico para a subversão. O professor

em exercício Luiz Osvaldo D'Acampora, sendo nomeado como presidente o

Cascaes é descrito como “comunista”, “incitador de estudantes”, “contra-revolucionário”

desembargador e professor Vitor Lima, da Faculdade de Economia e da Faculdade de

e “elemento corrupto”, e acusado de acobertar as atividades subversivas de estudantes do

Direito, juntamente com os professores Ernesto Bruno Cossi e

Antônio Moniz de Aragão17.

Centro Acadêmico quando do arquivamento de processos administrativos contra estes.

De acordo com amplo relatório no qual são elencadas atividades tidas como

Cabe lembrar que, nos primeiros anos da Ditadura, os militares já se ocuparam

subversivas na Faculdade de Direito Esta Comissão perseguiu vários professores e

da desarticulação e do desmantelamento do movimento estudantil. A primeira investida

estudantes, em especial o então diretor da Faculdade de Direito, Henrique Stodieck, e os

foi a Lei 4.464 de 1964, alcunhada de Lei Suplicy em referência a Flávio Suplicy de Lacerda,

estudantes ligados ao CAXIF. Essa Comissão de Inquérito contou com o apoio do reitor

ex-reitor da Universidade Federal do Paraná e Ministro da Educação e Cultura do General

João David Ferreira Lima, que prestou longos depoimentos sobre o professor Stodieck18.

Castelo Branco. Esta lei possibilitou ao Regime um controle quase que total das entidades

Em 1966, a Congregação se reuniu para escolher o sucessor do professor Stodieck

representativas e acabou com a autonomia estudantil, colocando a UNE e os centros

na direção da Faculdade de Direito. Restou escolhido o professor Waldemiro Cascaes,

acadêmicos na ilegalidade. Tal lei também criou uma nova sistemática para a organização

catedrático de Direito Judiciário Civil e ligado politicamente ao professor Stodieck. A lista

estudantil, totalmente centralizadora e, por conta disso, mais facilmente controlada pelos

tríplice, que contava também com os nomes do próprio professor Stodieck e do professor

órgãos de repressão do governo ditatorial. A partir de então, cada Faculdade ou Centro de

Aldo Ávila da Luz, foi remetida ao Ministro da Educação e Cultura Pedro Aleixo. O Ministro,

Ensino poderia ter apenas um Diretório Acadêmico – DA e cada universidade teria um

por sua vez, remeteu a lista tríplice ao próprio General Camilo Castelo Branco que, de

Diretório Central de Estudantes – DCE. Os estados poderiam ter um Diretório Estadual de

próprio punho, despachou no ofício o seguinte: “Nas circunstâncias atuais, julgo

Estudantes - DEE e haveria um Diretório Nacional de Estudantes - DNE.

inaceitáveis os nomes constantes da lista apresentada. Em 22 julho 66”19.

No entanto, a Lei Suplicy não foi suficiente para acabar com a organização dos

O arquivo no qual se encontra tal despacho de Castelo Branco é um ofício

estudantes. Os centros acadêmicos continuaram suas atividades, com eleições regulares.

confidencial de n. 37, enviado pelo Reitor João David Ferreira Lima ao General Carlos

No CAXIF não foi diferente. Este continuou realizando eleições periódicas e executando

Alberto da Fontoura, então Chefe do Serviço Nacional de Informações - SNI, datado de 27

atividades, conforme se verifica em vários arquivos do CAXIF de 1964 a 1967.

de outubro de 1969. No ofício, Ferreira Lima requer ao SNI as fichas individuais dos

Dentre as atividades políticas que o CAXIF desempenhou neste período, destaca-

professores Stodieck e Cascaes, afirmando que, possivelmente, serão tomadas

se em meados de 1965 uma Ação Popular contra o aumento dos vencimentos dos

“providências drásticas”, principalmente em relação a Stodieck, vez que este estaria se

deputados estaduais de Santa Catarina. A Ação foi liderada por Luiz Henrique da

posicionando contra o projeto de reforma universitária que estava sendo implantando

Silveira20, então diretor do Departamento Jurídico do CAXIF, e contou com os estudantes

pioneiramente na UFSC pelas mãos do próprio Ferreira Lima.

do último ano como autores. A Ação foi julgada procedente pelo juiz da Vara de Feitos da

Nas fichas individuais remetidas pelo SNI ao reitor Ferreira Lima, o professor

Fazenda Pública (FOLHA ACADÊMICA, p. 01, mai-jun. 1965).

Stodieck é descrito como “aliciador e agitador de estudantes”, “contra-revolucionário” e

No âmbito nacional, a UNE continuou suas atividades mesmo na ilegalidade,
realizando Congressos e reuniões, contando, inclusive, com a participação de estudantes

Esta Comissão foi instaurada pela Portaria n. 0079/64, do Gabinete do Reitor.
No Arquivo Central da UFSC há o Relatório n. 08 da Comissão de Inquérito, datado de 19 de maio de 1964,
na parte do arquivo referente ao Gabinete do Reitor. Este relatório detalha as atividades do diretor
Henrique Stodieck e dos estudantes do CAXIF no período pré-Golpe.
19 Esta informação consta de um dossiê elaborado pelo SNI sobre os professores Henrique Stodieck e
Waldemiro Cascaes. Este dossiê foi feito a partir de uma requisição do Reitor João David Ferreira Lima em
ofício enviado ao SNI em 1969, no qual relata “problemas” com os referidos professores e cogita a
possibilidade de tomar “providências drásticas” com relação do professor Stodieck. O dossiê está no acervo
do Arquivo Nacional sob referência AC-ACE-SEC 17199/69.

17

da UFSC (MORETTI, 1984, p. 92-93). Isso fez com que ditador General Castelo Branco,

18

Luiz Henrique da Silveira se formou na Faculdade de Direito da UFSC em 1965. Durante sua graduação,
participou ativamente do movimento estudantil, integrando grupos e partidos políticos universitários e
participando da diretoria do CAXIF. Em 1966, passou a advogar em Joinville, onde continuou a militância
política. Em 1969, filiou-se ao Movimento Democrático Brasileiro – MDB e foi eleito deputado estadual em
1973. Foi também deputado federal, prefeito de Joinville, ministro de estado no Governo Sarney,
governador e senador de Santa Catarina.

20
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após o Ato Institucional n. 4, editasse o Decreto n. 228 de 1967. Este decreto centralizava

chegou a trazer para a UFSC, entre 1965 e 1968, assessores de educação do governo

ainda mais o movimento estudantil, proibia a organização a nível estadual e nacional,

estadunidense para avaliarem a recém-fundada Universidade e pensar o projeto piloto de

instituía o voto indireto para o DCE e efetivava a ilegalidade da UNE.

Reforma Universitária que seria levado a cabo pelo MEC. Ainda, Ferreira Lima esteve na

É aqui que inicia a fase mais combativa do movimento estudantil contra a
Ditadura. Na UFSC, houve forte reação dos estudantes organizados em entidades contra o

dianteira das discussões nacionais sobre a Reforma, inclusive representando o governo
militar em eventos no exterior (SANTOS, 2010, p. 40).

fechamento da UNE pela Lei Suplicy. O CAXIF realizou discussões sobre a refrida Lei,
publicou nota de repúdio às primeiras intervenções aos centros acadêmicos da

UFSC21

Sobre a Reforma Universitária dos militares e seus propósitos, Rodrigo Patto Sá

e

Motta (2014, p. 71) afirma que a Ditadura Militar sempre viveu uma indefinição

em novembro de 1964, publicou no jornal “O Estado” uma Nota Oficial de repúdio à Lei e

ideológica. De um lado, havia um desejo de modernizar o país, assimilando o

ao fechamento da UNE (O ESTADO, p. 03, 10 nov. 1964).

desenvolvimento econômico e tecnológico, com uma forte influência estrangeira,

A fase de intensificação das manifestações estudantis coincide com a publicização

principalmente dos EUA. Já a faceta conservadora estava no desejo de preservar a ordem

de parte dos acordos entre o MEC e a USAID (United States Agency for International

social e os valores tradicionais, que insuflava o combate aos ideais revolucionários (e

Development - Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional), que

reformistas) e à suposta ameaça comunista. Neste lado conservador também estava o

se tornaram extremamente próximos logo após o Golpe (SANTOS, 2010, p. 36-60). A

combate às formas de subversão da moral e dos comportamentos convencionais.

USAID (antes de 1961 chamada International Cooperaton Administration – ICA e, após

Segundo Rodrigo Patto Sá Motta, o regime militar bebia de três fontes ideológicas:

reformulação de John Kennedy USAID ou simplesmente AID) já atuava no ensino

“nacionalismo autoritário, liberalismo e conservadorismo (e mais a tradição

brasileiro desde mais ou menos 1955, embora de maneira discreta e sem muita influência

anticomunista, servindo como elo entre elas), cada uma com nuanças e peculiaridades que

no ensino superior. Todavia, foram os militares, após o golpe, que efetivamente inseriram

apontavam para políticas diferentes” (Idem, p. 72).

essa Agência do governo estadunidense nas universidades brasileiras. Basicamente, estes

Os militares se apropriaram do projeto de reforma universitária demandado pela

acordos entre o MEC e a USAID visavam à modernização do ensino brasileiro nos moldes

esquerda no pré-1964 e o deturparam quase completamente (Idem, p. 83). O projeto pré-

daquilo que os EUA impunham, principalmente ao ensino superior. Pelos acordos, o Brasil

1964 – teorizado no livro “Universidade Necessária” de Darcy Ribeiro e materializado por

foi obrigado a contratar assessores estadunidenses para a implantação da reforma

este e por Anísio Teixeira no projeto da Universidade de Brasília –, apresentava um

(MOTTA, 2014, p. 118-119).

modelo de universidade com “democratização do acesso e da gestão, o fomento à pesquisa

O então reitor da UFSC, João David Ferreira Lima, e a própria UFSC tiveram um
papel importante no projeto de reforma universitária da Ditadura Militar. Ferreira Lima,

e a criação de carreira docente atrativa, sobretudo com o regime de trabalho de dedicação
integral” (Ibidem).

entre 1967 e 1968, foi o presidente do Conselho de Reitores das Universidades

O projeto dos militares foi gerido entre 1964 e 1967, e estava ligado ao projeto

Brasileiras, que foi o órgão responsável pelo projeto de reforma nos moldes dos militares

desenvolvimentista autoritário e conservador do Regime, sendo um dos principais

da USAID (LIMA, 1980, p. 201-204). Antes disso, ainda em 1966, Ferreira Lima baixou a

projetos de modernização conservadora-autoritária, haja vista que as universidades,

Portaria n. 392, que criou o Grupo de Trabalho responsável por elaborar a nova estrutura

dentro do projeto dos militares, ocupavam o papel de formação de elites administrativas,

da UFSC, já dentro daquilo que era pensado pelo MEC (sob jugo dos militares) juntamente

de tecnólogos e de lideranças intelectuais (Ibidem).

com a USAID (Idem, p. 191-200). Em outras palavras, a UFSC foi a primeira Universidade

Rodrigo Patto Sá Motta afirma que o termo “modernização conservadora-

do país a levar a cabo o projeto de Reforma Universitária dos militares. Ferreira Lima

autoritária” é o melhor para descrever a reforma universitária da Ditadura. Segundo o
autor:

Neste sentido, há um “Manifesto” publicado no jornal Folha Acadêmica, p. 02, de maio de 1965, subscrito
pelo CAXIF e outras entidades estudantis.
21
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Em seu eixo modernizante, a reforma implicou: racionalização de
recursos; busca de eficiência; expansão de vagas na graduação; mudanças
nos exames vestibulares; aumento da participação da iniciativa privada
no ensino superior; reorganização da carreira docente federal, com
melhores salários e dedicação exclusiva; criação de departamentos em
substituição ao sistema de cátedras; fomento à pesquisa, com aumento
nas verbas e financiamentos; criação de cursos de pós-graduação;
incremento nas bolsas de estudo para formação de docentes no exterior;
e criação de novas universidades federais e estaduais, com um projeto
milionário de construção de novos campi. (Idem, p. 84)

No lado conservador da Reforma Universitária,
a ditadura sofreu o impulso de forças (geralmente de religiosos,
intelectuais e de militares conservadores) que não se contentavam tão
somente com o expurgo da esquerda revolucionária e da corrupção. Tais
grupos tentaram aproveitar o momento para impor a agenda
conservadora mais ampla, que contemplasse a luta contra
comportamentos morais desviantes, a imposição de censura e a adoção
de medidas para fortalecer os valores caros à tradição, sobretudo a pátria
e a religião. Por isso, o regime militar combateu e censurou as ideias de
esquerda e tudo mais que achasse subversivo – e, naturalmente, os seus
defensores; controlou e subjugou o movimento estudantil; criou agências
de informação (as Assessorias de Segurança e Informações, ASI)
específicas para vigiar a comunidade universitária; censurou a pesquisa,
assim como a publicação e circulação de livros; e tentou incutir valores
tradicionais por meio de técnicas de propaganda, da criação de
disciplinas dedicadas ao ensino de moral e civismo e de iniciativas como
o Projeto Rondon. (Idem, p. 84)

A reforma universitária foi efetivada no conturbado ano de 1968. Em 28 de
março, no Rio de Janeiro, era assassinado pela Ditadura o estudante Edson Luís durante
uma manifestação no restaurante calabouço. No dia seguinte, a UNE, mesmo na
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Em 25 de junho de 1968, o Ministro da Justiça Gama e Silva proíbe as
manifestações. Mesmo assim, no dia seguinte ocorre a Passeata dos Cem Mil no Rio de
Janeiro.
Várias universidades são invadidas, inclusive por grupos de apoio aos militares,
como no famoso caso da Batalha da Rua Augusta, em São Paulo, no mês de outubro de
1968, quando estudantes do autointitulado Comando de Caça aos Comunistas – CCC,
ligados ao curso de Direito da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, invadiram o prédio da
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que ficava do outro lado da rua.
Em outubro de 1968, ainda, há a prisão de 700 estudantes em Ibiúna, no
Congresso da UNE, dentre estes vários estudantes da UFSC, inclusive o presidente do
CAXIF à época, Markian Getúlio Kalinoski, e outros quatro estudantes da Faculdade de
Direito: Gerônimo Wanderley Machado, Edison Andrino23, Vladimir Salomão do Amarante
e Roberto João Motta 24 . Estes dois últimos, em 1975, foram presos e torturados na
Operação Barriga Verde25, que prendeu 42 militantes clandestinos do Partido Comunista
Brasileiro – PCB em Santa Catarina26 (TORRES, 2014, p. 297-298).
Na UFSC, não ocorreu invasão ao campus, até porque a maior parte dos cursos
ainda não estava no incipiente campus da Trindade, mas, em abril de 1968 houve
intervenção da Polícia Militar na Faculdade para impedir a eleição no CAXIF, ocasião na
qual foram confiscadas as urnas do pleito. Anteriormente, em 1965, o Secretário de
Segurança Pública de Santa Catarina e o Reitor João David Ferreira Lima proibiram o

ilegalidade, chamou uma greve nacional dos estudantes. O mês de abril foi marcado por
várias manifestações estudantis por todo o Brasil, inclusive em Florianópolis, o que levou
o então ministro da Justiça Gama e Silva a determinar uma repressão ainda mais forte às
manifestações (MORETTI, 1984, p. 95).
Ainda em abril de 1968, várias Universidades foram invadidas, dentre as quais a
UnB (pela terceira vez), na qual 3 mil estudantes protestavam contra a morte de Edson
Luis quando o exército invadiu o campus e prende 7 estudantes, dentre estes Honestino
Guimarães, que desapareceu no DOPS após uma sessão de tortura. Também houve
invasões violentas pelo exército na Universidade Federal de Minas Gerais e na
Universidade Federal do Rio de Janeiro22.

Sobre estas invasões à UnB, ver: Relatório da Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade. Brasília:
UnB, 2015, p. 103-105.

22

23 Os estudantes Gerônimo Wanderley Machado e Edison Andrino trocaram de curso e acabaram se
graduando em Economia pela UFSC. Gerônimo, após a formatura em Economia em 1970, teve alguns novos
contratempos com os órgãos de repressão por conta de seu discurso de orador da turma, classificado pelas
autoridades como “subversivo”. Sobre este discurso, há um relatório do SNI no acervo do Arquivo Nacional
sob referência “AC-ACE-35380-71”.
24 O Arquivo Nacional guarda o “Relatório Ibiúna”, da Polícia Civil de São Paulo, que traz os detalhes da
operação.
25 A Operação Barriga Verde foi a “equivalente” catarinense da Operação Bandeirante (OBAN) de São Paulo,
deflagrada em 1969. A OBAN foi idealizada pelo Exército Brasileiro, com participação do jurista Hely Lopes
Meirelles, à época secretário de segurança do Estado de São Paulo, e tinha como objetivo desmantelar as
organizações armadas que lutavam contra a Ditadura Militar. O centro de operações da OBAN funcionou
na atual 36º Delegacia de Polícia de São Paulo e o seu chefe mais famoso foi Carlos Alberto Brilhante Ustra,
torturador reconhecido pela Justiça e responsável pela tortura da Presidenta Dilma Rousseff. Em Santa
Catarina, a Operação Barriga Verde tinha como alvo os militantes do Partido Comunista Brasileiro – PCB, à
época na ilegalidade. Sobre a Operação Barriga Verde ver: MARTINS, Celso. Os quatro cantos do sol:
operação barriga verde. Florianópolis: UFSC; Fundação Boiteux, 2006.
26 O historiador Mateus Gamba Torres desenvolveu dissertação de mestrado sobre a repressão aos
membros do PCB em Santa Catarina na Operação Barriga Verde. Parte das conclusões foi publicada em: A
Operação Barriga Verde e as esquerdas na década de 1970, p. 297-298. In: BRANCHER, Ana Lice; LOHN,
Reinaldo Lindolfo (orgs.). Histórias na ditadura - Santa Catarina (1964-1985). Florianópolis: UFSC, 2014,
p. 297-323.
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CAXIF de realizar eleição. Mesmo assim, com o apoio do então Diretor Henrique Stodieck,

resistência à Ditadura, o posicionamento político dos estudantes de direito, desde aquela

o CAXIF realizou a eleição, o que levou a polícia a invadir a Faculdade de Direito e

época, já era bastante controverso e conflitoso.

apreender as urnas daquela

No Jornal Folha Acadêmica, editado pela CAXIF até 1966, há textos de estudantes

eleição27.

O fim do CAXIF começou em 1968, pois, com a Reforma Universitária dos

não ligados às diretorias da entidade que se referem ao Golpe como “Revolução” e falam

Militares, a então Faculdade de Direito passou a integrar o recém-criado Centro

da “salvação do país” levada a cabo pelo militares em 1964. A Folha Acadêmica n. 04, de

Socioeconômico no final de 1968 (BACKES, 2010, p. 159-160). A partir de então, o CAXIF

maio/junho de 1965, traz na capa a manchete falando da Ação Popular movida pelo CAXIF

tornava-se totalmente ilegal à luz do Decreto-Lei n. 228 de 1967, dando espaço ao recém-

contra o aumento dos vencimentos dos deputados estaduais e, na página 07, um texto do

criado Diretório Acadêmico do Centro Socioeconômico - DACSE.

acadêmico de Direito Adilson M. Negreiros, chamado “Raio X da Revolução”, que fala do

O ano de 1968 é encerrado com o início da mais dura fase da Ditadura Militar. Em
28 de novembro é sancionada pelo General Costa e Silva a Lei n. 5.540, que impunha a

primeiro aniversário do Golpe, comentando o quanto a “revolução” foi importante para o
país e estava contribuindo para a efetiva restauração da democracia.

Reforma Universitária às Universidades. E em 13 de dezembro de 1968, é outorgado o Ato

Em março de 1967, pouco antes do início da última gestão do CAXIF, o então

Institucional n. 5 - AI-5, o ato que deu poderes plenos aos militares e colocou o país,

presidente da entidade, Mário Lange de São Thiago, e o secretário Markian Getúlio

efetivamente, no período de exceção total (MOTTA, 2014, p. 148-149). A partir deste

Kalinoski assinaram um texto chamado “Aos Brasileiros e às gerações futuras”29. Neste

momento, é possível afirmar que não havia mais um estado de direito no país.

texto, escrito por ocasião do final do governo Castello Branco, os diretores do CAXIF fazem

No dia 26 de fevereiro de 1969, em decorrência do AI-5, é baixado o Decreto n.

uma análise da conjuntura política nacional e elaboram duras críticas à Ditadura. Falam

477, conhecido como “AI-5 das Universidades”. Este Decreto previa a punição sumária a

da situação econômica, das torturas, das prisões arbitrárias, das perseguições políticas,

alunos, professores e técnicos de universidades envolvidos em atividades políticas

das prisões de estudantes e da censura à imprensa. O texto é finalizando com as seguintes

consideradas subversivas. Este decreto-lei foi responsável pela exoneração de vários

palavras:
[...] Brasileiros e Gerações Futuras, aqui o protesto do estudante para a
atualidade e a posteridade. Não nos alienamos da nossa Responsabilidade
Histórica.
Nestes anos negros, de marechais e generais, não se calou em um só
momento a voz da juventude estudiosa. E não se calará enquanto
perdurarem s trevas, enquanto o ódio e as vinditas nortearem a ação
oficial.
Transformamo-nos, de há mais de vinte anos, em soldados das franquias,
em paladinos da Liberdade, e nos manteremos fiéis às nossas tradições,
imorredouramente. [...]

professores universitários no Brasil e por uma perseguição sem precedentes ao
movimento estudantil, este encarado pelos militares como um inimigo perigoso (MOTTA,
2014, p. 153-154).
Em que pese o curto período de existência do CAXIF durante a Ditadura, há
muitas questões importantes de sua atuação nesta época, haja vista o papel de destaque
que tal entidade possuía nos debates políticos do movimento estudantil da UFSC. Durante
o período que vai de 1964 a 1968, presidentes do CAXIF foram presos em sala de aula28,
a sede foi invadida pela Polícia durante uma eleição e membros da Diretoria foram presos
no XXX Congresso da UNE, realizado clandestinamente na cidade de Ibiúna/SP.
Além disso, a análise dos textos publicados pelos estudantes de Direito no Jornal
Folha Acadêmica e no Boletim Acadêmico, ambos do CAXIF, mostram que, muito embora
a entidade pudesse transparecer uma inclinação política mais progressista e de
Este episódio está detalhado em ficha do SNI sobre a atuação “subversiva” de Henrique Stodieck, no
acervo do Arquivo Nacional, em arquivo de referência “AC-ACE-SEC 17199/69”.
28 No Arquivo Central da UFSC, há o Ofício n. 863/64, 15 de maio de 1964, do Reitor João David Ferreira
Lima ao Presidente da Comissão de Inquérito Professor Vitor Lima, no qual relata este episódio.

27

No início da década de 1970, muito embora a Ditadura tivesse investido na
repressão e desmantelamento do movimento estudantil, foi necessário ainda mais
monitoramento nas universidades. É neste contexto que as Assessorias de Segurança e
Informações - ASI ou Assessorias Especiais de Segurança e Informações - AESI foram
criadas pelo General Emílio Garrastazu Médici em 1970, através do Decreto n. 66.732. As
AESI foram implantadas nas Universidades a partir de 1971 com o principal objetivo de
controlar o movimento estudantil e os professores. Essas Assessorias foram pensadas no

29

Este arquivo consta do acervo do Arquivo Central da UFSC, na pasta referente à Faculdade de Direito.
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contexto repressivo que se configurou após o AI-5 em 1968 – algumas universidades já
haviam implantando assessorias antes de 1970, inclusive (MOTTA, 2008, p. 36.).
Na UFSC, a ASI foi criada em 1972, pelo Reitor interino Ernani Bayer, sendo que
o primeiro chefe do órgão foi o bacharel Fernando Antônio Medeiros Beck (Portaria n.
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BACKES, Glauco de Souza. O curso de Direito e o Centro de Ciências Jurídicas: histórias e
percepções. In: NECKEL, Roselane; KÜCHLER, Alita Diana Corrêa. UFSC 50 anos:
trajetórias e desafios. Florianópolis: UFSC, 2010.

0075/1972, do Gabinete do Reitor), ex-aluno da Faculdade de Direito da UFSC na década
de 1960 e apontado pessoalmente por Ferreira Lima para ocupar o cargo30. Outros dois

BARBOSA, Renato. Cofre aberto... reminiscências da faculdade de direito e outros
assuntos. Florianópolis: Imprensa Universitária da UFSC, 1982.

bacharéis da Faculdade de Direito, formados nos anos 1960, foram chefes da ASI na UFSC:
José Antônio Ceccato e Tertuliano Cardoso Filho.

BRANCHER, Ana Lice; LOHN, Reinaldo Lindolfo (orgs.). Histórias na ditadura - Santa
Catarina (1964-1985). Florianópolis: UFSC, 2014.

3. Considerações finais

DREIFUSS, René Armand. 1964: a conquista do estado - ação política, poder e golpe
de classe. Trad. de Else Ribeiro Pires Vieira et al. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 1986.

Chegando-se ao fim deste artigo, em sede de conclusões preliminares - haja vista
que este texto compreende uma pesquisa de Mestrado em Direito ainda em andamento é possível afirmar que a Faculdade de Direito da UFSC – antiga Faculdade de Direito de
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Resumo: Há muitos anos a comunidade científica se mobiliza e reforça seus esforços em
disseminar o real panorama das ações humanas de não cuidado com o meio ambiente. A
Lei de Crimes Ambientais traz a previsão do crime de maus-tratos contra os animais de
todas as espécies. Contudo, sabe-se que em um país em desenvolvimento nem sempre se
têm êxito em tudo que se propõe política e judicialmente. Então, como se estrutura e se
efetiva o crime de maus-tratos aos animais no Brasil? E, como se dá a inserção do direito
penal como instrumento de proteção ao meio ambiente? Através da revisão bibliográfica
nos principais periódicos e portais eletrônicos, nota-se que é limitada a produção
científica e exploração sobre o tema de maus-tratos aos animais no reduto de pesquisas
nacionais. Por meio do levantamento bibliográfico realizado pode-se demonstrar um “uso
inadequado e/ou restrito” do real potencial e aplicabilidade da Lei em questão. Percebese que este assunto carece ser disseminado para que os pontos positivos e negativos da
Lei tragam à tona como se deveria prevenir, punir e erradicar a violência animal em todo
o território nacional, zelando por decentes comportamentos humanos em prol da
qualidade de vida e respeito ao próximo, seja ele humano ou não humano. É justamente
neste cenário que o presente trabalho está inserido, pois visa contribuir com o Direito
Penal e Ambiental, de modo a expandir conhecimentos, revisitar teorias e práticas dos
animais humanos para com os animais não humanos. Desta forma, trata-se, também, de
um esforço para melhor compreender e compartilhar os estudos sobre a interface ‘Crime
e Animal’. Além de, ampliar os achados científicos sobre Direito Penal aplicado aos Crimes
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Ambientais. O presente trabalho traz uma reflexão conceitual sobre a eficácia da Lei nº

treatment of animals, expressly provided for in the Federal Constitution of 1988. in

9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas

addition to specifically enter the merits of environmental crime of mistreatment of

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, em paralelo com a previsão

animals, giving the concept of facets, implementation, monitoring and enforcement.

do crime ambiental de maus-tratos aos animais, expressamente prevista na Constituição

Finally, it is shown that compared to current legislation the agent who commits the

Federal de 1988. Além de adentrar especificamente ao mérito do crime ambiental de

criminal offense of mistreatment of animals, even if criminally prosecuted, receive an

maus-tratos aos animais, expondo as suas facetas de conceituação, aplicação, fiscalização

extremely lenient sentence. Not so worth reaching its highest function.

e execução. Por fim, mostra-se que frente a atual legislação o agente que comete o ilícito
penal de maus-tratos contra animais, mesmo que processado criminalmente, receberá

1. Introdução

uma pena extremamente branda. Não atingindo assim a pena a sua função maior.

Keywords: Criminal Law; crimes against animals.
Abstract: For many years the scientific community mobilizes and strengthens its efforts
to disseminate the true picture of human actions not care about the environment. The
Environmental Crimes Law brings crime forecast of mistreatment of animals of all species.
However, it is known that in a developing country does not always succeed in everything
that is proposed political and judicial. So how it is structured and effective crime of
mistreatment of animals in Brazil? And how is the inclusion of criminal law as an
instrument of protection to the environment? Through literature review in major journals
and electronic portals, note that the scientific production is limited and exploration on the
subject of ill-treatment of animals in the national polls stronghold. Through the conducted
literature can demonstrate "inappropriate use and / or restricted" real potential and
applicability of the law in question. It is felt that this matter needs to be disseminated to
the positive and negative points of the law bring to the fore as it should prevent, punish
and eradicate animal violence throughout the country, ensuring decent human behavior
for the quality of life and respect for others, whether human or nonhuman. It is precisely
in this context that the present work is inserted, it aims to contribute to the Criminal Law
and Environmental, to expand knowledge, revisit theories and practices of the human
animal with nonhuman animals. In this way, it is also an effort to better understand and
share the studies on 'Crime and Animal' interface. Besides, expand scientific findings on
criminal law applied to the Environmental Crimes. This work provides a conceptual
overview of the effectiveness of Law No. 9,605, of February 12, 1998, which provides for
criminal and administrative sanctions derived from conduct and activities harmful to the
environment, in parallel with the prediction of environmental crime of evil inappropriate

Como consequência de anos de exploração do meio ambiente, da degradação e do
uso indiscriminado das fontes e recursos naturais, a sociedade pós-moderna, altamente
globalizada e tecnológica se vê obrigada a criar medidas, até mesmo drásticas, com a
intenção, desesperada, de frear o desequilíbrio ambiental para qual o mundo está
caminhando. Tornou-se fundamental pensar na preservação do meio ambiente até
mesmo para as futuras gerações, tendo em vista a calamidade em que se encontra o
planeta, mais precisamente o Brasil.
Sendo o homem o principal autor da destruição do meio ambiente, e como
consequência do planeta terra, o direito se vê obrigado a intervir, com o difícil objetivo de
minimizar os danos já causados há séculos, como também, para impedir novos danos e
sofrimento ambiental. Para tanto o direito invoca todas as áreas especificas com este
objetivo comum. Nesse sentido, no Brasil a Constituição Federal de 1988 encabeça a
proteção ao meio ambiente como um todo.
Desta forma, com o advento da Constituição Federal de 1988, o Brasil aceitou a
missão de preservar, proteger e recuperar o meio ambiente natural. Para tanto o meio
ambiente ecologicamente equilibrado foi inserido na lista dos direitos fundamentais, e
consequentemente deve ser tutelado pelo Estado e secundariamente por todos os
cidadãos. Evidente que estando inserido neste rol, o meio ambiente deve sofrer
intervenções penais, onde deverá ser criada lei de proteção especifica com a previsão de
sanções penais para o descumprimento. Justamente neste ínterim, foi editada a Lei Nº
9.605, De 12 De Fevereiro De 1998, que “dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente” (Brasil. Lei Nº 9.605, 1998).
O assunto direito ambiental não é novo no ordenamento jurídico brasileiro. No
entanto, nunca teve tanta visibilidade e nunca foi tão abordado como nos últimos 10 anos.

583

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

584

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

É certo que tal assunto veio à tona justamente em virtude da escassez de leis para

própria sorte sofrem com maus tratos e rejeição até que morram nas ruas, ou

legitimar o bem jurídico, como também, pela incoerência, fragilidade e ineficiência das

eventualmente são recolhidos e/ou encaminhados aos Centros de Controle de Zoonoses

poucas que estão em vigor. No mesmo sentido ocorre com a questão do direito penal

(CCZ). Esses locais, na maioria das vezes, funcionam como “depósitos superlotados”, pois

ambiental, que há muito está desprovido de leis efetivas e que atendem aos anseios da

recebem animais de todos os tamanhos, raças, idades, problemas, doenças, e que na

sociedade e que de fato tragam proteção ao meio ambiente, e a tudo que ele abrange.

maioria das vezes são sacrificados, ou permanecem “reclusos” até a morte (FIGUEIREDO,

A domesticação é utilizada pela humanidade desde a pré-história para submeter

2001).

os animais não-humanos aos seus caprichos e vontades, úteis e inúteis. A domesticação

Dessa forma, o presente trabalho visa contribuir com o Direito Penal de modo a

causou modificações nas características de diversas espécies ao longo dos anos, sendo

expandir conhecimentos e revisitar teorias e práticas que perpassam ações humanas

que, atualmente temos animais não-humanos tão adaptados que se torna quase

criminais, não humanos em sofrimento e ações judiciais punitivas. Trata-se, também, de

impossível buscar as suas reais origens, hábitos e raízes. Com a evolução da domesticação

um esforço para melhor compreender e compartilhar os estudos sobre a interface ‘Crime

vieram os animais domésticos de companhia, aqueles que vivem ao redor dos humanos

e Animal’. Além de, ampliar os achados científicos sobre Direito Penal aplicado aos Crimes

em período integral, compartilhando seus dias, refeições e moradias. Na maioria das

Ambientais.

vezes, esses animais não possuem utilidade prática para os humanos, além da diversão,
companhia e afeto, como é o caso dos cães e gatos.

Com base no método hipotético-dedutivo, esse trabalho pretende desenvolver
esta pesquisa de modo descritivo, iniciando pela seleção bibliográfica e leitura do

Não obstante, é flagrante aos olhos de qualquer cidadão comum os inúmeros e

material, bem como produções doutrinárias, leituras críticas de jurisprudência e da

crescentes casos de abandono, maus-tratos, crueldade e violência praticada contra os

legislação a fim de uma constante construção e aprimoramento crítico do tema de

animais. Percebe-se que eles sofrem “calados”, sem representação e sem políticas públicas

pesquisa. Por fim, o trabalho prima por uma ampla e crítica reflexiva análise geral e

para resguardá-los.

conceitual das práticas criminais ambientais.

Atualmente, é habitual para qualquer cidadão comum, de qualquer classe social,

A explanação que é proposta neste trabalho visa uma reflexão sobre o panorama

esbarrar quase que diariamente com a imagem de animais sofrendo maus-tratos por

atual dos crimes ambientais, com vista a analisar a celeridade processual inerente a este

parte do homem. Seja por abandono, como por uma ação direta, como o trabalho escravo

crime, as medidas judiciais, as condenações, e os embasamentos teóricos que norteiam

de equinos, cães amarrados em cardas curtas, animais silvestres sendo contrabandeados

este reduto e prática.

em sem condições de vida, animais domésticos passando fome e sede, entre muitas outras
situações. Neste momento, surgem para os “humanos sencientes” as seguintes

2. O crime de maus-tratos aos animais, previsto na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro

indagações: isto é um crime? O agente por este ato ilícito deve ser penalizado? Devo

de 1998

denunciar? Qual a pena para a pratica deste ato ilícito?
Estes, como muitos outros questionamentos, assombram os cidadãos comuns

2.1. Conceitos E Formas De Crueldade E Maus-Tratos

desprovidos de conhecimento técnico, jurídico e emocional para lidar com tais situações
de vulnerabilidade. O tempo avança, a sociedade progride, e os animais seguem
desamparados de assistência social e, principalmente, de políticas públicas. No Brasil não
existe um número oficial, ou censo atualizado, que quantifique o número de animais
abandonados pelas ruas, bem como, não existem dados oficiais a respeito dos que
sofreram maus-tratos, violência e crueldade. Os animais domésticos abandonados à

A Lei Nº 9.605, De 12 De Fevereiro De 1998, em seu art. 32, trouxe em seu texto
a previsão do crime de maus-tratos contra os animais silvestres, domésticos ou
domesticados, nativos ou exóticos. A lei contempla todos os animais não humanos, sem
exceção. No entanto, deixa uma lacuna com relação a conceituação e formas de “ato de
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abuso” e “maus-tratos” contra os referidos animais. Como também não limita, não

poluição ambiental, mediante dolorosas experiências diversas (didática, científica,

conceitua e não expõe de forma clara a questão do crime por “ferir” e “mutilar” um animal.

laborais,

genéticas,

mecânicas,

tecnológicas),

amargurantes

práticas

diversas

A constituição Federal de 1988 foi brilhante e inovadora ao trazer no seu texto a

(econômicas, sociais, populares, esportivas; de trabalhos excessivos ou forçados além dos

proteção jurídica aos animais, ao dispor que em seu art. 225, §1, VII: “proteger a fauna e a

limites, como o caso das carroças puxadas por cavalos; de prisões, cativeiros ou

flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica,

transportes em condições de abandono ou em condições enfermas, mutiladas, sedentas,

provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade”. No entanto, a

famintas, cegas ou extenuantes, como é o caso de diversos animais domésticos

Constituição igualmente não especificou o que seria a crueldade contra o animal.

abandonados enfermos, famintos, extenuados nos centros urbanos; de espetáculos

Deixando também uma lacuna passível de interpretações diversas.

violentos, como rinhas entre animais até a exaustão ou morte, farra do boi ou similares),

Desta forma não restou outra alternativa senão a de que a doutrina e a

abates atrozes, castigos violentos e tiranos, adestramentos por meio e instrumentos

jurisprudência trate de especificar os termos da crueldade animal para a aplicação da

torturantes para fins domésticos, agrícolas ou para exposições, ou quaisquer outras

Constituição de 1988 e da Lei Nº 9.605, De 12 De Fevereiro De 1998. Ocorre que desta

condutas impiedosas resultantes em maus-tratos contra animais vivos, submetidos a

forma, causa insegurança jurídica, pois a população fica a mercê de interpretações da lei,

injustificáveis e despropositadas angústias, dores, torturas, dentre outros sofrimentos

não conseguindo prever de antemão o que seria uma conduta típica penal, para tentar

causadores de danosas lesões corporais, de invalidez, de excessiva fadiga ou de exaustão

impedi-la.

até a morte do animal (CUSTÓDIO, 2005).

Estando a conceituação e forma de crueldade a mercê de interpretações jurídicas

Conforme anteriormente dito, há diversas discussões em torno da conceituação

diversas, abre-se um grande e inesgotável debate entre doutrinadores, legisladores,

de crueldade e maus-tratos animais. Desta forma, não é possível expor todas as vertentes.

juristas, filósofos, estudiosos e até mesmo a população, pois o uso do animais, envolvendo

Sendo assim, será apresentar a corrente majoritária, na qual é possível conceituar os

o seu sofrimento, está historicamente arraigado à cultura humana, com o uso dos animais

termos “ato de abuso”, “maus-tratos”, “ferir” e “mutilar” utilizados no art. 32, da Lei Nº

na alimentação, trabalho, esporte, lazer, ciência e pesquisa. Assim, fica muito difícil

9.605, De 12 De Fevereiro De 1998, conforme a opinião da Bióloga Tâmara Bauab Levai

estabelecer um limite conceitual a ser utilizado e aderido por unanimidade, mesmo que

(LEVAI, 2001):

A Jurista e Professora Helita Barreira Custódio, tratou de tecer um conceito para

a) ato de abuso: seria o uso incorreto do animal, de forma despropositada
e indevida, de forma demasiada, exagerada. Ex.: equino submetido ao
pesado fardo das carroças por horas;
b) maus-tratos: este é um dos termos mais amplos e que abrange todo e
qualquer insulto e violência física, psicológica e psíquica, capaz de expor
o animal a uma situação de dor, sofrimento, insegurança, tristeza, pânico,
confusão mental, angustia. Ex.: manutenção do animal em lugares
insalubres, o aprisionamento de modo contínuo, as agressões físicas e
verbais, o castigo, a tortura, etc.
c) ferir: significa a ação que machucar e que ocasiona lesões nos animais,
ofendendo sua integridade física. Ex.: açoitar o cavalo.
d) mutilar: é a ação que extirpa determinado órgão ou membro do animal
em procedimentos injustificáveis por razões econômicas das mais torpes
possíveis. Ex.: mutilação do rabo de cães.

a aplicação da lei quanto ao uso do termo crueldade e/ou maus-tratos, a qual considera,

Desta forma, observa-se que a legislação deixou uma lacuna com relação a

contra animais vivos, toda ação ou omissão, dolosa ou culposa (ato ilícito), em locais

conceituação de maus-tratos e crueldade contra animais. Não tendo outra alternativa a

públicos ou privados, mediante matança cruel pela caça abusiva (profissional, amadorista,

doutrina se encarregou de conceituar, no entanto, não há entendimento unanime com

esportiva, recreativa ou turística), por desmatamentos ou incêndios criminosos, por

relação a conceituação.

seja em um só país.
Ressalta-se que os animais há milênios são tratados como objetos, onde são
desconsideras as suas dores, necessidades fisiológicas (fome, sede, descanso, frio, calor)
e sentimentos, sendo na maioria das vezes submetidos a condições piores que a da
escravidão. E é justamente neste cenário de exploração que acontece o crescimento e
desenvolvimento da economia capitalista que vivemos, ignorando o sofrimento pela
crueldade praticada pelo homem ao animal, com objetivo egoísta e antropocêntrico do
homem.
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atender exclusivamente os interesses humanos. Desta forma, se torna evidente que há
muitos doutrinadores contemporâneos que se manifestam em favor da consideração

A Constituição Federal de 1988 trouxe a proteção jurídica aos animais e a Lei Nº

moral aos animais para eleva-los a condição de sujeitos de direitos.

9.605, De 12 De Fevereiro De 1998 tratou de tipificar o crime praticado contra os animais.

Apesar de algumas correntes contrárias, e da insistência doutrinária e jurídicas

No entanto, ainda, não resta consolidado se os animais são sujeitos de direitos ou não.

de alguns, em continuar a considerar os animais como meros objetos a disposição

Desta forma, neste subcapítulo será abordado a questão dos animais como sujeitos de

humana, a própria Carta Maior em seu texto legal trouxe expressamente indícios de

direitos, no Brasil.

elevação do animal a condição de sujeito de direitos, quando em seu art. 225, §1º, inciso

Há muito se discute no ordenamento jurídico sobre a condição animal, dentre os

VII, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio

principais pontos polêmicos sobre a questão está a condição moral e a questão dos

ambiente, incluído os animais, e ainda, incumbindo ao Poder Público o dever de proteger

interesses dos animais, os deveres dos seres humanos para com os animais, a senciência

a fauna e a flora, inclusive resguardar os animais de atos de crueldade.

animal. E neste ínterim filósofos, juristas e doutrinadores, têm discutido a natureza do
comportamento humano para com os animais, o que resultou no início de um movimento
mundial de defesa da libertação e do bem-estar dos animais, e também em prol do
reconhecimento de direitos dos animais, tendo como consequência a consagração
normativa de tais reivindicações em diversos ordenamentos jurídicos.
Com base nas formulações de Jeremy Benthan (BENTHAM, 1979), Peter Singer
afirma:

Neste entender explana Edna Cardoso Dias:
O animal como sujeito de direitos já é concebido por grande parte de
doutrinadores jurídicos de todo o mundo. Um dos argumentos mais
comuns para a defesa desta concepção é o de que, assim como as pessoas
jurídicas ou morais possuem direitos de personalidade reconhecidos
desde o momento em que registram seus atos constitutivos em órgão
competente, e podem comparecer em Juízo para pleitear esses direitos,
também os animais tornam-se sujeitos de direitos subjetivos por força
das leis que os protegem. Embora não tenham capacidade de comparecer
em Juízo para pleiteá-los, o Poder Público e a coletividade receberam a
incumbência constitucional de sua proteção. O Ministério Público
recebeu a competência legal expressa para representá-los em Juízo,
quando as leis que os protegem forem violadas. Daí pode-se concluir com
clareza que os animais são sujeitos de direitos, embora esses tenham que
ser pleiteados por representatividade, da mesma forma que ocorre com
os seres relativamente capazes. (DIAS, 2005)

[...] está na capacidade de sofrimento a característica vital que concede a
um ser o direito a uma consideração igual, e não na faculdade da razão ou
na faculdade da linguagem ou discurso. Se um ser (humano ou não
humano) sofre, não haveria justificativa moral para recusar ter em conta
esse sofrimento, e da mesma forma não haveria qualquer justificativa
moral para considerar a dor (ou prazer) que os animais sentem como
menos importante do que a mesma dor (ou prazer) sentida pelo ser
humano. (SINGER, 2010. P. 14)

coisas para animais como sujeitos de direitos se insere num contexto histórico em que a

Desse modo, evidente que a mudança do paradigma de animais como meras

Com base neste entendimento, Ton Regan passou a defender o entendimento de

ligação e a mutualidade do ser humano com a natureza e os animais se faz urgente. No

que os animais são sujeitos de uma vida, e portanto, sujeitos de direitos assim como os

entanto, enquanto não há mudanças efetivas e concretas, resta aos animais o direito a vida

humanos. Sendo assim, suas vidas não podem ser consideradas um simples meio, mas

com dignidade e sem crueldade, mas dependente da interpretação dos aplicadores da

devem ser consideradas um fim em si mesmo, tendo igual valor a vida humana:

norma legal, pois expressamente não estão elevados a condição de sujeitos de direitos.

Então, eis nossa pergunta: entre os bilhões de animais não-humanos
existentes, há animais conscientes do mundo e do que lhes acontece? Se
sim, o que lhes acontece é importante para eles, quer alguém mais se
preocupe com isso, quer não? Se há animais que atendem a esse requisito,
eles são sujeitos de uma vida. E se forem sujeitos de uma vida, então têm
direitos, exatamente como nós. (REGAN, 2006)

Ainda, Tâmara Bauab Levai, segue o mesmo entendimento de Ton Regan, Jeremy
Benthan, Peter Singer, ao afirmar que os animais possuem o direito de uma vida plena e
livre, sem sofrimento imposto pela conveniência das regras e condutas humanas, para

2.3. O Crime De Maus-Tratos Contra Os Animais

A domesticação é utilizada pela humanidade desde a pré-história para submeter
os animais não-humanos aos seus caprichos e vontades, úteis e inúteis. A domesticação
causou modificações nas características de diversas espécies ao longo dos anos, sendo
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que, atualmente temos animais não-humanos tão adaptados que se torna quase

própria sorte sofrem com maus tratos e rejeição até que morram nas ruas, ou

impossível buscar as suas reais origens, hábitos e raízes. Com a evolução da domesticação

eventualmente são recolhidos e/ou encaminhados aos Centros de Controle de Zoonoses

vieram os animais domésticos de companhia, aqueles que vivem ao redor dos humanos

(CCZ) (BROOM; FRASER, 2010). Esses locais, na maioria das vezes, funcionam como

em período integral, compartilhando seus dias, refeições e moradias. Na maioria das

“depósitos superlotados”, pois recebem animais de todos os tamanhos, raças, idades,

vezes, esses animais não possuem utilidade prática para os humanos, além da diversão,

problemas, doenças, e que na maioria das vezes são sacrificados, ou permanecem

companhia e afeto, como é o caso dos cães e gatos.

“reclusos” até a morte (FIGUEIREDO; ARAÚJO, 2001).

Não constitui surpresa para a grande maioria dos “proprietários” desses animais,

Em pesquisas encomendadas por Organizações Não Governamentais (ONGs),

a conclusão dos estudos recentes que comprovam que tais animais não são apenas

como a Sociedade União Internacional de Protetora dos Animais (Suipa), estima-se que a

sencientes, como também conscientes; pois os mesmos vivenciam diariamente na prática

cada 10 animais abandonados, 08 já tiveram um lar. Desta forma, a maioria dos animais

essas experiências. No entanto, apesar de ser de conhecimento público da sociedade, a

domésticos abandonados, foram rejeitados “por suas famílias humanas” por não

questão da senciência e da consciência dos animais domésticos, evoluiu pouco com

atingirem as expectativas de seus “proprietários” e, por isso, foram simplesmente

relação aos direitos desses animais, assim como, quanto à obrigação do povo e do Estado

descartados. Neste sentido, conforme o inédito levantamento publicado pelo IBGE (em

com relação a eles. É notório o quadro de descaso que vivenciamos hoje com relação aos

junho de 2015), referente à última Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada em 2013,

animais não-humanos, visto que são poucas as medidas protetivas inerente a eles. Com

aferiu-se que 44,3% dos domicílios do Brasil possuíam pelo menos um cachorro, o

relação aos animais domésticos essas medidas são ainda mais escassas, pois as poucas

equivalente a 28,9 milhões de unidades domiciliares. A Região Sul apresentou a maior

medidas específicas existentes abrangem com maior amplitude a fauna silvestre.

proporção (58,6%), e a Região Nordeste, a menor (36,4%). A população de cachorros em

Não obstante, é flagrante aos olhos de qualquer cidadão comum os inúmeros e
crescentes casos de abandono, maus-tratos, crueldade e violência praticados contra os
animais domésticos. Percebe-se que eles sofrem “calados”, sem representação e sem
políticas públicas para resguardá-los.

domicílios brasileiros foi estimada em 52,2 milhões (Brasil. IBGE. Pesquisa Nacional da
Saúde – 2013).
A referente pesquisa não obteve resultado muito diferente quanto ao número de
gatos, visto que 17,7% dos domicílios pesquisados no Brasil possuíam pelo menos um

Atualmente, é habitual para qualquer cidadão comum, de qualquer classe social,

gato, o equivalente a 11,5 milhões de unidades domiciliares. As Regiões Norte e Nordeste

esbarrar quase que diariamente com a imagem de cães e gatos revirando lixos pelas ruas

apresentaram as maiores proporções (22,7% e 23,6%, respectivamente), ao passo que as

da cidade, doentes, debilitados, sujos, fedidos, ou seja, abandonados e negligenciados pela

Regiões Sudeste e Centro-Oeste, as menores (13,5% e 14,3%, respectivamente). A

“sociedade moderna”. Neste momento, surgem para os “humanos sencientes” as seguintes

população de gatos em domicílios brasileiros foi estimada em 22,1 milhões (Brasil. IBGE.

indagações: Quem é responsável por estes animais? O que se deve fazer? Qual órgão

Pesquisa Nacional da Saúde – 2013). Ainda, segundo o Ministério da Saúde, para a

público deve ser acionado? Como prestar socorro a estas vidas em risco?

Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) foram visitados 80 mil domicílios em 1,6 mil cidades

Estes, como muitos outros questionamentos, assombram os cidadãos comuns

do país, durante o segundo semestre de 2013, o qual apurou a totalidade de 74,3 milhões

desprovidos de conhecimento técnico, jurídico e emocional para lidar com tais situações

de cães e gatos que vivem em residências. Ressalta-se que apenas foi apurada a

de vulnerabilidade. O tempo avança, a sociedade progride, e os animais seguem

quantidade de cães e gatos nas residências participantes, ignorando os demais animais

desamparados de assistência social e, principalmente, de políticas públicas. No Brasil não

domésticos, assim como a qualidade de vida e bem estar destes. Além, é claro, de não ter

existe um número oficial, ou censo atualizado, que quantifique o número de animais

contabilizado a quantidade de animais em situação de abandono nas ruas, e os abrigados

abandonados pelas ruas, bem como, não existem dados oficiais a respeito dos que

por ONGs, protetores independentes e Centros de Controle de Zoonose (Brasil. IBGE.

sofreram maus-tratos, violência e crueldade. Os animais domésticos abandonados à

Pesquisa Nacional da Saúde – 2013).
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Diversas ONGs, como a Sociedade União Internacional de Protetora dos Animais
(Suipa), a Agência de Notícias de Direitos Animais, a Associação Protetora de Animais São
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domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, pois todas as espécies de animais estão
protegidos pela referida Lei, conforme ipsis litteris:

que vivem em residência, levantados pela pesquisa do IBGE em 2013, poderíamos supor

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou
cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando
existirem recursos alternativos.
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do
animal. (Brasil. Lei Nº 9.605, 1998)

minimamente que 10% desses animais já foram abandonados nas ruas do país, o que

Conforme já conceituado no subcapitulo anterior, o crime de maus-tratos pode

somaria minimamente 7,43 milhões de abandono em um único ano (Brasil. Instituto

ser conceituado como um dos termos mais amplos e que abrange todo e qualquer insulto

Técnico De Educação E Controle Animal – ITEC).

e violência física, psicológica e psíquica, capaz de expor o animal a uma situação de dor,

Francisco de Assis, a União Internacional Protetora dos Animais, contabilizaram, por
dados extraoficiais, que diariamente ocorre o abandono de cães e gatos nas ruas
brasileiras, mas no período de férias, entre novembro e fevereiro, a quantidade de animais
abandonados aumenta em até 70%. Ora, tendo em conta os 74,3 milhões de cães e gatos

No mesmo vértice, a Agência de Notícias de Direitos Animais, publicou os

sofrimento, insegurança, tristeza, pânico, confusão mental, angustia. Ex.: manutenção do

resultados da pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, em 2012, que

animal em lugares insalubres, o aprisionamento de modo contínuo, as agressões físicas e

estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados, entre 10

verbais, o castigo, a tortura, etc.

milhões de gatos e 20 milhões de cães. Em cidades de grande porte, para cada cinco

Desta forma, esse é, sem dúvida, o crime com a tipificação mais genérica e que

habitantes há um cachorro. Destes, 10% estão abandonados. No interior, em cidades

abarca uma infinidade de situações a quais podem ser enquadrada no referido crime,

menores, a situação não é muito diferente. Em muitos casos o numero chega a 1/4 da

como por exemplo: tráfico de animais silvestres em condições degradantes; manter um

população humana (ORLANDI, 2011).

cachorro confinado a uma corrente de um metro; manter um passarinho em um gaiola

Em que pesem todas essas considerações expostas, a problemática dos animais

pequena; adestramentos de cães e gatos; trabalho escravo de equinos; aves confinadas

vítimas de maus-tratos continua estagnada no Brasil, pois na visão antropocêntrica do

em espaços minúsculos apenas para gerarem ovos e etc. São inúmeros os exemplos do

país, o investimento na proteção e cuidado desses animais, resultaria em gastos

cotidiano humano, que vemos com facilidade no nosso dia-a-dia que podem, e devem, ser

desnecessários e não prioritários, restando sempre à margem de outras necessidades da

enquadrados como crime de maus tratos.

humanidade. Evidente que tal posicionamento afronta demasiadamente a Lei Maior, o
qual expressamente determina que:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios:
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de
espécies ou submetam os animais a crueldade. (BRASIL. Constituição,
1988)

Neste entender, a Lei Nº 9.605, De 12 De Fevereiro De 1998 é clara e taxativa ao
criminalizar a conduta de maus-tratos contra animais, não importando se são silvestres,

Assistir cenas de crimes ambientais por maus-tratos de forma tão reconte é usual
no Brasil, pois a impunidade é também usual. Isso se da por conta da pena em valores
reduzidos, o que certamente estimula a pratica de crime.
Assim, observa-se que, apesar da proteção ambiental estar prevista na
Constituição Federal de 1988 e de a Lei Nº 9.605, De 12 De Fevereiro De 1998 prever o
crime de maus-tratos contra qualquer animal, não há fiscalização efetiva. E portanto,
carece de aplicabilidade penal, visto que apenas em casos estrondosos é que a Lei é
aplicada, deixando os casos corriqueiros e “usuais” sem punição.
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2.4. As Penalidades Cominadas Ao Crime De Maus-Tratos Aos Animais

Antes de adentrar a questão da pena cominada aos crimes de maus-tratos aos
animais, é imprescindível ressaltar que a maioria dos crimes praticados sequer chegam
ao conhecimento das autoridades, e por isto não geram minimamente um processo de
apuração criminal.
Por outro lado, os casos que chegam ao conhecimento das autoridades, em tese,
devem receber o mesmo tratamento de qualquer outro crime, em conformidade com o
direito penal clássico. Ou seja, após apuração de indícios suficientes de autoria e
materialidade, o delegado responsável encaminha o inquérito criminal ao fórum para o
processamento da ação criminal, incondicionada, onde o representante do Ministério
Público, tem o dever de impulsionar a ação.
No entanto, caso ao final do processo, seja de fato confirmada a autoria e
materialidade do crime, ao autor dos fatos deveria ser imputada a pena prevista no art.
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II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos,
pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo;
III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do
agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e
suficiente a adoção da medida.
§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será
submetida à apreciação do Juiz.
§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da
infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não
importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir
novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos.
§ 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação
referida no art. 82 desta Lei.
§ 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo não constará
de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no
mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados
propor ação cabível no juízo cível. (BRASIL. Lei Nº 9.099, 1995)

Desta forma, evidente que frente a atual legislação o agente que comete o ilícito
penal de maus-tratos contra animais, mesmo que processado criminalmente, receberá
uma pena extremamente branda. Não atingindo assim a pena a sua função maior.

32, da Lei Nº 9.605, De 12 De Fevereiro De 1998:
Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou
cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando
existirem recursos alternativos.
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do
animal. (Brasil. Lei Nº 9.605, 1998)

Ocorre que, por se tratar de pena inferior a quatro anos, ao caso pode ser aplicado
SURSIS, suspensão condicional do processo, ou transação penal, no caso de réus
primários. E ainda, não sendo o caso de aplicação de nenhuma das medidas anteriores, é
possível ter a “pena” substituída por pena restritiva de direitos, ou seja, aplicação de
serviços a comunidade ou pagamento de cestas básicas.
Neste ínterim, a Lei Federal nº 9.099 de 26 de setembro de 1995, que dispõe
sobre os Juizados Especiais traz, em seu artigo 76, o benefício citado:
Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal
pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério
Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos
ou multas, a ser especificada na proposta.
§ 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá
reduzi-la até a metade.
§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado:
I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena
privativa de liberdade, por sentença definitiva;

3. Considerações Finais

Vislumbrou-se durante o presente estudo que a Lei Nº 9.605, De 12 De Fevereiro
De 1998, em seu art. 32, trouxe em seu texto a previsão do crime de maus-tratos contra
os animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A lei contempla
todos os animais não humanos, sem exceção. No entanto, deixou uma lacuna com relação
a conceituação e formas de “ato de abuso” e “maus-tratos” contra os referidos animais.
Como também não limita, não conceitua e não expõe de forma clara a questão do crime
por “ferir” e “mutilar” um animal.
A constituição Federal de 1988 foi brilhante e inovadora ao trazer no seu texto a
proteção jurídica aos animais, ao dispor que em seu art. 225, §1, VII: “proteger a fauna e a
flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica,
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.” No entanto, a
Constituição igualmente não especificou o que seria a crueldade contra o animal.
Deixando também uma lacuna passível de interpretações diversas.
Desta forma não restou outra alternativa senão a de que a doutrina e a
jurisprudência tratem de especificar os termos da crueldade animal para a aplicação da
Constituição de 1988 e da Lei Nº 9.605, De 12 De Fevereiro De 1998.
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Ocorre que desta forma, causa insegurança jurídica, pois a população fica a mercê

como por exemplo: tráfico de animais silvestres em condições degradantes; manter um

de interpretações da lei, não conseguindo prever de antemão o que seria uma conduta

cachorro confinado a uma corrente de um metro; manter um passarinho em uma gaiola

típica penal, para tentar impedi-la.

pequena; adestramentos de cães e gatos; trabalho escravo de equinos; aves confinadas

Ressalta-se que os animais há milênios são tratados como objetos, onde são

em espaços minúsculos apenas para gerarem ovos e etc. São inúmeros os exemplos do

desconsideras as suas dores, necessidades fisiológicas (fome, sede, descanso, frio, calor)

cotidiano humano, que vemos com facilidade no nosso dia-a-dia que podem, e devem, ser

e sentimentos, sendo na maioria das vezes submetidos a condições piores que a da

enquadrados como crime de maus tratos.

escravidão. E é justamente neste cenário de exploração que acontece o crescimento e

Assistir cenas de crimes ambientais por maus-tratos de forma tão reconte é usual

desenvolvimento da economia capitalista que vivemos, ignorando o sofrimento pela

no Brasil, pois a impunidade é também usual. Isso se da por conta da pena em valores

crueldade praticada pelo homem ao animal, com objetivo egoísta e antropocêntrico do

reduzidos, o que certamente estimula a pratica de crime.

homem.

Ocorre que, por se tratar de pena inferior a quatro anos, ao caso pode ser aplicado
No decorrer do trabalho foi observado que a legislação deixou uma lacuna com

SURSIS, suspensão condicional do processo, ou transação penal, no caso de réus

relação a conceituação de maus-tratos e crueldade contra animais. Não tendo outra

primários. E ainda, não sendo o caso de aplicação de nenhuma das medidas anteriores, é

alternativa a doutrina e jurisprudência, que se encarregaram de conceituar, no entanto,

possível ter a “pena” substituída por pena restritiva de direitos, ou seja, aplicação de

não há entendimento unanime com relação a conceituação.

serviços a comunidade ou pagamento de cestas básicas.

A Constituição Federal de 1988 trouxe a proteção jurídica aos animais e a Lei Nº

Desta forma, evidente que frente a atual legislação o agente que comete o ilícito

9.605, De 12 De Fevereiro De 1998 tratou de tipificar o crime praticado contra os animais.

penal de maus-tratos contra animais, mesmo que processado criminalmente, receberá

No entanto, ainda, não resta consolidado se os animais são sujeitos de direitos ou não. Há

uma pena extremamente branda. Não atingindo assim a pena a sua função maior.

muito se discute no ordenamento jurídico sobre a condição animal, dentre os principais
pontos polêmicos sobre a questão está a condição moral e a questão dos interesses dos
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O ESTADO DE DIREITO E A SEPARAÇÃO DOS PODERES EM JEREMY

cerne íntegro e um fim específico, que são contaminados quando há interferência de

WALDRON

outro(s) poder(es). O objetivo é demonstrar que a separação dos poderes apoia e defende
o caráter distinto de cada uma das três funções do governo, ao mesmo tempo em que

THE RULE OF LAW AND THE SEPARATION OF POWERS BY JEREMY
WALDRON

demonstra o problema dessas interferências, como é o caso do judicial review que pode
levar a um estado de “governo judicializado”. Para tanto, a metodologia aplicada neste
estudo compreende a análise bibliográfica das obras de Jeremy Waldron. A hipótese do
autor é centrada na ideia de que é fundamental a existência prévia de normas para que

Caroline Ferri∗
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Palavras-Chave: Estado de Direito; separação dos poderes; Jeremy Waldron;

depois haja julgamento ou administração. Esse transcurso de tempo entre o surgimento
das normas e seus usos posteriores permitiria um processo duplo: ao mesmo tempo em
que essas normas devem ser internalizadas pelos indivíduos também devem ser
difundidas amplamente pelas instituições. Desrespeitar esse processo corresponde a um

Resumo: O tema desta pesquisa é demonstrar como Jeremy Waldron articula sua teoria

equívoco, de tal forma substancial, que Waldron argumenta ser nesta situação que

acerca da separação dos poderes e sua relação com o estado de direito. Por tratar a

ocorrem sobreposições entre o respeito pelo estado de direito e o Princípio da Separação

separação de poderes como princípio, Waldron alerta que essa não deve ser considerada

dos Poderes. Nesse sentido, conclui que garantir a Separação dos Poderes de forma

como um mero conglomerado de três princípios (executivo, legislativo e judiciário)

articulada entre as instituições corresponde a uma garantia da dignidade da legislação, da

relacionados, mas como um garantidor da liberdade. Para tanto, argumenta que o estado

independência do poder judicial e da autoridade especial do executivo.

de direito exige a existência de uma articulação institucional entre os poderes. O problema
de pesquisa abordado é identificar como o autor molda a relação entre o princípio da
separação dos poderes e o estado de direito. Waldron compreende que, neste estado de
direito, são princípios relevantes, além da separação dos poderes, o bicameralismo, a
divisão do poder político, o federalismo e os checks and balances. Segundo o princípio da
separação dos poderes, cada um dos poderes resultantes dessa divisão vêm a possuir um

Keywords: Rule of Law; separation of powers; Jeremy Waldron;
Abstract: The theme of this research is to demonstrate the possibility to articulate a
theory of Separation of Powers as a political principle, and also its relation to the Rule of
Law. By treating the Separation of Powers as a principle, is warning that this should not
be considered as a mere conglomeration of three principles (executive, legislative and
judiciary) related, but as a guarantor through freedom. Therefore, it is argued that the rule
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of law requires the existence of an institutional link between the powers. The problem of
the research is to identify how is shaped the articulation between the Principle of
Separation of Powers and it relationship with the Rule of Law. The goal is to demonstrate
that the Separation of Powers supports and defends the distinct character of each of the
three functions of government, while demonstrating the problem of interference between
them. The methodology applied in this study comprises the analysis of the literature,
focusing on works by Jeremy Waldron. The assumption of the author is centered on the
idea that the prior existence of rules so that after there is judgment or administration is
critical. As considerations emphasized that there passing time between the emergence of
standards and their subsequent uses, this would allow a dual process: while these rules
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should be internalized by individuals should also be widely disseminated by the

(WALDRON, 2013, pg. 437).

institutions. Disrespect this process corresponds to a misunderstanding, so substantial,

Na filosofia política, os questionamentos acerca desta temática parecem estar

that Waldron argues that is in this situation occurring overlaps between respect for the

situados em segundo plano, tomando noções sedimentadas como a de que a separação

Rule of Law and the Separation of Powers Principle. In this sense, to guarantee the

dos poderes é necessária para evitar a tirania, como algo indiscutível. Note-se aqui que o

Separation of Powers in coordination between institutions represents a guarantee of the

intuito deste trabalho é de fato a reafirmar essa separação como essencial, entretanto,

dignity of law, independence of the judiciary and the special executive authority.

mais do que apenas aceitar os pressupostos teóricos já existentes, faz-se essencial buscar
as justificativas para a vigência da separação dos poderes ser vital em estados modernos.
A pesquisa para o desenvolvimento deste artigo foi desenvolvida a partir de uma

1. Introdução

metodologia compreendendo a análise bibliográfica, com foco nas obras de Jeremy
A Separação dos Poderes, concebida como um princípio político é um meio eficaz
para avaliar os arranjos legais e constitucionais de um estado moderno. A essência do
princípio jaz em uma separação qualitativa das diferentes funções do governo. Entretanto,
a justificação para tal separação tem tendências incertas na literatura predominante do
tema, advinda da teoria política dos séculos XVII e XVIII.
A concepção da separação dos poderes é comumente confundida e misturada na
literatura convencional com outros princípios considerados pelo autor, sendo, os checks

Waldron, especialmente Separation of Powers in Thought and Practice (2013) e The

Concept and the Rule of Law (2008) . Para tanto, a construção que visa-se aqui é
demonstrar como através dessa separação como princípio político essencial, pode-se
atingir liberdade de argumentação que é necessária a um estado de direito, ocorrendo
através da dignidade da legislação, a independência das cortes e a autoridade do
Executivo, onde cada qual têm seu próprio papel para desempenhar nas práticas
governamentais.

and balances e a divisão do poder, comumente previsto em sistemas constitucionais. Este
trabalho foca-se na separação funcional dos poderes, visando a sua forma “pura”,

2. Separação dos poderes enquanto princípio político

explicitando como esta seria e sua relevância em um estado de direito.
É notável que existem exemplos que sugerem que mesmo quando um princípio

Inicialmente – para um melhor desenvolvimento do cerne da separação dos

como a separação dos poderes não possui um status legal positivado, como por exemplo,

poderes enquanto princípio – há de se destacar a existência de outros quatro princípios

a constituição dos Estados Unidos da América, este também é um princípio relevante e

políticos tão importantes quanto a separação dos poderes, que exercem papéis essenciais

presente nas esferas de governança. Dessa forma, este pode vir a ser uma parte

para legitimidade institucional. O primeiro a se destacar seria o princípio da divisão do

indispensável do constitucionalismo, se tornando até mesmo base para avaliação de

poder, que aborda sobre a necessidade de não haver concentração do poder político nas

operações para mudanças nas estruturas constitucionais. E dessa forma, o princípio

mãos de uma pessoa, grupo ou instituição, esse princípio não se preocupa como será

demonstra possuir tanto aspectos teóricos existentes como encontra escopo na prática

realizado essa divisão, contudo que ela aconteça. O segundo, os checks and balances 2 ,

legal.

refere-se a concorrência ordinária de uma entidade governamental nas ações de outra,
Ao dizer que devemos tratar a Separação dos Poderes como um
importante princípio político embora um não legal, eu não quero dizer
que ele tem apenas força "moral", como se fosse apenas algo especial que
um teórico sonhou e agora quer que o resto de nós veja-o aplicar. O
princípio da Separação dos Poderes tem um poderoso lugar na tradição
do pensamento político, amplamente aceito como canônica entre nós.1

Tradução livre, no original “By saying we should treat the separation of powers as an important political
principle, albeit a non-legal one, I do not mean to say that it has merely “moral” force, as though it were just
1

assim permitindo um complexo – mas não desproporcional – mecanismo onde cada
instituição possui o poder e o dever de fiscalizar ou ainda vetar as ações do outro. O
terceiro, o bicameralismo, princípio que explicita a necessidade de leis serem
something a particular theorist dreamed up and now wants the rest of us to watch him apply. The principle of
the separation of powers has a powerful place in the tradition of political thought long accepted as canonical
among us”.
2 Tradução livre, “freios e contrapesos”.
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promulgadas e votadas em duas assembleias legislativas coordenadas e independentes

controle”. Uma das problemáticas essenciais ao instituir-se um estado de direito é de

entre si, esse princípio surge como a opção de que todas as leis sejam votadas por

desenhar a governança através de instituições que possam trazer segurança prática

indivíduos diferentes e em momentos diferentes. E o quarto, o princípio do federalismo

contra qualquer tipo de concentração excessiva de poder.

que distingue os poderes institucionais dos governos federais, dos que são exercidos pela

Ao reduzir o tamanho do poder que alguém ou alguma instituição possa exercer

administração dos governos dos estados e dos governos dos municípios. Dessa maneira,

reduz-se o risco a danos as liberdades (tanto individuais como coletivas) ou ainda que

o foco aqui proposto é sobre apenas um dos complexos princípios políticos que compõem

outros interesses estejam suscetíveis a conotações negativas. Pode-se pensar também que

um estado moderno, mas que necessariamente se comunica com os já citados.

o estímulo ao confronto entre os poderes que a dispersão dos mesmos traria se torne

Faz-se válido deixar clara a distinção no sentido de que tudo o que seria preciso no

positivo e produtivo, trazendo embates e aprofundamentos de questões essenciais no

princípio da divisão do poder seria a dispersão desses poderes, como dito anteriormente,

meio social. Destaca-se a possibilidade que isto traz à tona demonstrando a existência de

não importando então a forma particular com a qual isto venha a ocorrer, desde que não

múltiplos centros de recurso aos quais cidadãos podem recorrer quando uma das

haja concentração excessiva. Dessa forma, para Waldron, a separação dos poderes auxilia

instituições de poder não estiver satisfazendo as demandas do meio social. Dessa forma,

na divisão do poder, afinal se “nós queremos dividir o poder, o que seria melhor do que

o princípio da separação dos poderes busca instituir a maneira como isto vem a ocorrer

começar dividindo o poder de um juiz, daquele de um legislador e daquele de um membro

em um estado de direito, através de procedimentos.

(WALDRON, 2013, p. 440) Já os checks and balances requerem que cada

A separação dos poderes funcional pode estar associada a uma espécie de

poder cheque os outros poderes ou “concorra” no exercício do outro, onde o que importa

supremacia legislativa, no sentido de que é apenas a partir da legislação que os outros

é a contraposição entre os poderes para se balancearem, não importando quais e como

poderes podem julgar e executar a lei. Através disto é menos provável que a legislação

esses poderes fariam isto. Dessa forma, a taxonomia dos poderes é importante na

venha a ser opressiva, se o próprio legislador seja um cidadão ordinário e tenha que arcar

separação dos poderes, mas não na divisão os nos checks and balances.

com o peso das respectivas leis promulgadas.

do

executivo?3”

Nós não inventamos uma distinção entre os poderes legislativo, executivo
e poderes judiais a fim de estabelecer a existência de entidades que
poderiam verificar e equilibrar uma a outra. Os autores podem ter tido
uma "visão de que o poder deve ser dividido e equilibrado de forma
criativa para evitar o uso indevido", mas esta não era a única visão em
jogo, e não a visão específica para o Princípio da Separação dos Poderes.
A distinção de poderes sob o Princípio da Separação dos Poderes - se faz
algum sentido – é nos dada por uma teoria de governança articulada, que
distingue estas funções pelo o que são, não o que elas podem fazer para
manter um outro verificadas.4 (WALDRON, 2013, pg. 442)

3. Da separação dos poderes na literatura

Mais do que apenas a separação prática, a separação dos poderes precisa passar
por um plano teórico. Assim, o mais importante seria que mesmo se houvesse
concentração de poder, seria de vital importância distinguir cada um dos poderes em suas

Portanto, a distinção dos poderes, advinda do princípio, é pensada através desta

respectivas execuções. Dessa forma é possível argumentar-se no sentido de que um

teoria de governança articulada, na qual distingue-se estas funções pelo que elas são e

soberano hobbesiano poderia “exercer estes poderes como incidentes separados de sua

devem exercer, mas não sob o que elas podem fazer para manterem umas às outras “sob

autoridade, ainda que estes estejam unidos em um único par de mãos”5 (WALDRON, 2013,
pg. 449). Esse soberano absolutista estaria articulando os poderes que ele possui em fases

Tradução livre, no original “we want to divide power up, what would be better than to begin by dividing the
power of a judge from that of a legislator and from that of an executive oficial?”.
4 Tradução livre, no original “We did not invent a distinction among legislative, executive, and adjudicative
powers in order to establish the existence of entities that could check and balance one another. The Framers
may have had a “vision that power should be divided and balanced creatively to prevent misuse,” but that was
not the only vision in play, and not the vision specific to the Separation of Powers Principle. The distinction of
powers under the Separation of Powers Principle—if it makes sense at all—is given to us by a theory of
articulated governance, which distinguishes these functions for what they are, not what they can do to hold
one another in check”.
3

distintas, ao contrário poderia existir um soberano absolutista que desconhece essa
articulação e/ou não se importa com essa articulação, pois afinal o poder é todo dele.
Dessa forma, é possível problematizar esta separação dos poderes para um
5 Tradução livre, no original “exercising those powers as separable incidents of his authority, even though they
are united in one set of hands”.
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soberano, pois podem existir violações no sentido de que em um teor prático a distinção

sentido de que a mera concentração já traria a problemática da tirania, deixando vaga a

destes poderes e de suas suscetíveis fases e diferentes funções podem ser confusas se

definição do porquê para além do que consideram o "caráter humano". Ele seguia a

realizadas por uma única instituição ou pessoa. Afinal, como Hobbes expõe, o soberano

mesma teorização no sentido de que nenhuma verdade política seria certamente de maior

não está sujeito às leis que ele mesmo criou, podendo modifica-las ou afastá-las a seu

valor intrínseco, ou "carimbada" com a autoridade dos sujeitos, do que as liberdades

prazer libertando-o da sujeição, afinal se o soberano hobbesiano está apenas vinculado a

sedimentadas pelos mesmos. Por isso, a acumulação de todos os poderes, legislativo,

ele mesmo, então ele não está vinculado. Ou ainda nas palavras de Locke:

executivo e judiciário, nas mesmas mãos, seja de um sujeito ou muitos, através de

Pode ser muito grande a tentação da fragilidade humana (...) que as
mesmas pessoas que tem o poder de fazer leis, tenham também em suas
mãos o poder de executá-las, através do qual elas podem isentar-se da
obediência às leis que fazem, e adequar a lei, tanto na sua concepção
quanto na sua execução, a sua própria vantagem privada (...) 6 (LOCKE,
1988, p. 364).

características hereditárias, por autonomeação ou mesmo eletivamente, ainda podem

Tratando sobre o respeito à separação dos poderes é quase impossível desvincular

para resumir as críticas aqui redigidas, focando no que de fato Montesquieu escreveu para

o assunto de Montesquieu, autor da clássica obra O Espírito das Leis 7 . Montesquieu

pronunciar a própria definição de tirania. Uma constituição federal, portanto, realmente
deveria evitar esta acumulação de poder.
Um exemplo dessas tautologias é a seguinte passagem, que pode servir de exemplo
defender a separação dos poderes:

acredita que á a natureza humana que confere a justificativa para dividir os poderes do

Quando, na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura, o poder
legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade; porque
se pode temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado crie leis
tirânicas para executá-las tiranicamente. Tampouco existe liberdade se o
poder de julgar não for separado do poder legislativo e do executivo. Se
estivesse unido ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade
dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se estivesse
unido ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor
(MONTESQUIEU, 2000, p. 168).

estado e colocá-los sob responsabilidade de pessoas e órgãos diferentes ao afirmar que
“todo homem que tem poder é levado a dele abusar, ele vai até onde encontra limites”
(2000, p. 166). Pelo exposto anteriormente é possível afirmar isso tratando-se da divisão
do poder, mas não da separação dos poderes. Em uma de suas obras, Jeremy Waldron
compartilhando passagens de M. J. C. Vile, identifica um ponto que considera obscuro na
teoria de Montesquieu:

É nesse ponto que se faz válido ressaltar a crítica de Waldron que a separação dos

As justificativas de Montesquieu, por exemplo, eram em sua maioria
tautologias. E no espírito daquelas tautologias, o constitucionalismo
moderno tem, até recentemente, concebido a Separação dos Poderes
como garantida – o que significa que toma como certo que a Separação
dos Poderes é necessária para evitar a tirania, mas não explica o porquê.8
(WALDRON, 2013, p. 434).

poderes tem sido esquecida de maiores estudos teórico-políticos no meio acadêmico. É

Mais ainda, a exposição de Montesquieu era seguida por outros importantes

arbitrariedade porque envolve uma falta de separação dos poderes”9 (WALDRON, 2013,

filósofos da época, como James Madison, que preconizava a liberdade perante a tirania.

p. 454). E neste sentido, onde existe uma simplificação do princípio - no qual a sociedade

Entretanto, aparenta estar apenas repetindo-se da mesma forma que Montesquieu no

toma-o como “certo e dado” - é que se faz válido indagar sobre um tema aparentemente

comum a repetição destas tautologias sem maiores investigações filosóficas a respeito do
surgimento da tirania em modelos de estado onde não ocorra a separação. Citando o
autor não se pode mais justificar que “a falha para separar os poderes leva a

consolidado.
6 Tradução livre, no original “It may be too great a temptation to human frailty (…) for the same Persons who
have the power of making Laws, to have also in their hands the power to execute them, whereby they may
exempt themselves from Obedience to the Laws they make, and suit the Law, both in its making and execution,
to their own private advantage (…)”.
7 O próprio Waldron faz menção a uma crítica realizada por Jeremy Bentham a Montesquieu, pois para o
filósofo utilitarista o Princípio da Separação dos Poderes estaria destituído de qualquer referência ao maior
número de felicidade ao maior número possível de indivíduos.
8 Tradução livre, no original “Montesquieu’s “justifications”, for example, were mostly tautologies. And in the
spirit of those tautologies, modern constitutionalism has, until recently, taken the separation of powers for
granted – meaning that it takes for granted that the separation of powers is necessary to avoid tyranny, but
it does not explain why”.

4. Articulando a governança

O princípio da Separação dos Poderes divide os processos de governança em
9 Tradução livre, no original “the failure to separate powers leads to arbitrariness because it involves a failure
to separate the powers “.
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gerar esta problemática.

disputas com base em uma lei, e a administração de uma decisão da lei”10 (WALDRON,

Tenta-se evitar um processo legislativo em que as leis promulgadas sirvam apenas

2013, pg. 456). Por exemplo, a simples utilização do poder coercivo pelas autoridades

aos interesses do poder executivo em realizar sua administração; ou de decisões judiciais

públicas,, de forma recorrente para garantia desse processo é uma forma ingênua do

sobrepujarem as elaborações legislativas ou discricionariedades da administração. Logo,

exercício do poder político. Cada uma das fases geradas pela separação que prevê o

a separação dos poderes deve enaltecer os caráteres distintos de cada um desses poderes

princípio é importante em si e levanta preocupações institucionais distintas.

e suas funções essenciais a um estado de direito.
O estado de direito é violado quando as instituições que devem
supostamente encorpar esses salvaguardas procedimentais sofrem
interferências ou são minadas. Nesse sentido o estado de direito se
tornou associado com ideais políticos como a separação dos poderes e a
independência do judiciário.13 (WALDRON, 2008, p. 7).

Considerada a construção trazida até aqui, o estado de direito requer mais do que
apenas a existência de leis e o cumprimento destas. É necessário que toda ação
governamental, esteja sob o escopo e seja conduzida sobre as áuspices da lei; neste
sentido a legislação deveria ser criada a fim de autorizar ações governamentais que serão
ser realizadas.
Isto significaria o já referido processo articulado, para que os diversos aspectos do
processo legislativo e ações legais autorizadas “não sejam executados apenas em uma
única forma”11 (WALDRON, 2013, pg. 457). As pessoas (físicas ou jurídicas) teriam tempo
para compreenderem as normas, as internalizarem e assim organizarem as suas condutas
e como tocam suas vidas e negócios, enquanto o governo e suas agências “iniciam o
processo de tecer essas normas no tecido mais vasto da sua supervisão de vários aspectos
da vida social e começam a desenvolver estratégias para (como poderia ser) inspeção e
execução”12. (WALDRON, 2013, pg. 458)

Cada poder precisa estar preocupado em exercer única e exclusivamente suas
funções. O legislativo precisa preocupar-se em criar as leis, de maneiras genéricas e com
certa abstração, a fim de não adereçar uma pessoa ou mais pessoas em situações
específicas. O judiciário em julgar o caso de cada sujeito e a sua respectiva relação com as
leis promulgadas pelo legislativo. E o executivo, para além da administração, desenvolver
estratégias amplas para a implementação das leis promulgadas. Logo, na medida do
possível, é preciso separar, além dos processos articulados de governança, as pessoas que
as executam14. Esse transitar dos sujeitos entre os poderes é uma forma de contaminação,
pois os indivíduos carregam com si as funções específicas dos poderes as quais estão
vinculados.

Estar sob a égide de um estado de direito requer também que exista a vigência
deste processo que responde a articulação institucional requerida pela separação dos
poderes, devendo haver legislação anterior à adjudicação ou administração; ou o devido
processo legal e então adjudicação que gera força executiva de uma decisão.
E também, ao estar em um estado moderno que implica na utilização da Separação
dos Poderes, cada um dos poderes criados através dessa separação – o legislativo, o
executivo e o judiciário – deve manifestar-se antes de qualquer decisão dada por um
destes, impactar a vida de um sujeito de direitos. Assim, desrespeitar este processo é

Exemplificando, o princípio da separação dos poderes seria indiferente a
delegações desde que as instituições a que se delega mantivessem seu caráter puro e
distinto, não contaminado por outro poder. Dessa forma, o que importa no princípio da
separação dos poderes é que haja separação entre o estágio legislativo, a administração e
o julgamento dessas leis. Através disto, protege-se não apenas os processos que formam
as leis e consequentemente o estado de direito, mas também a mentalidade dos indivíduos
que exercem estes papéis institucionais de contaminações entre estes estágios da
governança articulada pelos respectivos poderes resultantes da separação.

desrespeitar o estado de direito em si, e nem mesmo uma autoridade legítima – nem
mesma pela força de suas credencias democráticas – pode interferir neste processo sem
Tradução livre, no original The Rule of Law is violated when the institutions that are supposed to embody
these procedural safeguards are undermined or interfered with. In this way the Rule of Law has become
associated with political ideals such as the separation of powers and the independence of the judiciary.
14 “For example, if, as in a Westminster-style constitution, the executive is a committee of the ruling party in
the legislature, then there is a danger that the legislature will gravitate naturally to the administration’s
agenda. (WALDRON, 2013, p. 461) Tradução livre, “por exemplo, se, como em uma constituição de estilo
Westminster, o executivo é um comitê do partido que controla o legislativo, na sequência existe o perigo de
que o legislativo vai gravitar naturalmente para a agenda do governo”.

13
10 Tradução livre, no original enacting a law, adjudicating disputes on the basis of a law, and administering a
legal decision”.
11 Tradução livre, no original “are not just run together into a single Gestalt”.
12 Tradução livre, no original “begin the process of weaving these norms into the broader fabric of their
supervision of various aspects of social life and begin developing strategies for (as it might be) inspection and
enforcement”.
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administradas apropriadamente; e não é positivo ter procedimentos justos se as regras,
cujas aplicações estão em questão, passam por constantes mudanças, se eventualmente

O estado de direito é um dos ideais políticos mais importantes do nosso tempo. É

são ignoradas ou padecem de pluralidade de interpretações.

um conjunto de ideias constitutivas da moralidade política moderna. Primeiramente faz-

Portanto, o estado de direito é um ideal designado para corrigir os perigos do

se necessário reconhecer as muitas concepções presentes na filosofia do que de fato seria

abuso que ocorrem em geral quando o poder político é exercido, e não perigos de abuso

um estado de direito. Mais ainda, dentro desse estado quais seriam as características

que ocorrem do direito em particular. Dessa forma, o estado de direito visa corrigir os

inerentes a ele. Entretanto, o foco do presente trabalho é não nos aspectos formais e de

abusos de poder ao insistir em um modo particular de exercício de poder político - neste

substância que um estado deveria conter. Assim o que quer-se destacar são os

caso, governança através da lei.
O contraste entre o direito e a exercício arbitrário do poder tem a ver com

procedimentos que um estado executa que são que o traduzem tanto os elementos
formais quanto substâncias à realidade social.
A compreensão do estado de direito visada aqui deve enfatizar não apenas o valor
de regras determinadas, assentadas e a previsibilidade que estas tornam possível, mas

instituições e procedimentos: uma pessoa não deve sofrer além dos termos da decisão
que um julgador atingiu de maneira ordinária observando os requisitos do devido
processo legal.

também, a importância dos aspectos procedimentais e argumentativos da prática legal.

Neste trabalho, quando se refere a julgadores, refere-se às instituições que aplicam

Dessa forma, Waldron afirma que não há na teoria política quaisquer indicações de que

normas e diretivas estabelecidas, tanto pela sociedade quanto para a sociedade, para

os procedimentos em si, e os direitos e poderes associados com estes, seriam parte direta

casos individuais e nos quais pode-se decidir litígios sobre a aplicação das normas (não

do que se avalia como "estado de direito", normalmente visados como consequência deste.

apenas o poder judiciário). Estas instituições devem fazer isto através de eventos formais

O aspecto procedimental do estado de direito auxilia a trazer o nosso pensar

- sendo estes as audiências - para os quais deve haver necessária estrutura procedimental

conceitual sobre o direito em nossa vida: é um entendimento sobre o sistema legal que

rigorosa para tornar estes procedimentos meios hábeis a dizerem os direitos, de forma

enfatiza argumentos nos julgamentos15 tanto quanto a existência e reconhecimento de

imparcial, justa e efetiva após a oitiva de argumentos e evidências de ambos os lados

regras como a base para um muito mais rico entendimento, compreendendo além para

litigantes.
O autor propõe que além do déficit teórico contemporâneo do princípio da

além de entendimento de valores do estado de direito existentes nos argumentos políticos
modernos.

separação dos poderes, existe uma tendência entre os filósofos do direito a ver o direito

Neste sentido, destaca-se aqui que o estado de direito não se refere apenas a

simplesmente como um conjunto de proposições normativas. Além disso, na concepção

regras gerais e princípios; mas sim sobre a imparcial administração e julgamento destes

de Waldron, estes filósofos ainda tendem a perseguir um desenvolvimento do

através de um devido processo identificável. A violação disto ocorre quando as

entendimento conceitual do direito como sendo meramente que espécie de proposições

instituições que deveriam incorporar estas salvaguardas procedimentais são

normativas este deve conter. Entretanto, o que Waldron propõe é que o direito vem a vida

prejudicadas de realiza-las ou impedidas de fazê-las de forma livre. Deste jeito, o estado

através das instituições. Sendo assim, ao pensar em estado de direito enquanto

de direito torna-se associado com ideais políticos como a separação dos poderes e a

procedimento é a forma de trazer o pensamento conceitual sob a lei e o direito à realidade

independência do judiciário.

social.
Nesse sentido Waldron alinha-se a Fuller16, sugerindo que o conceito de direito

Não é positivo apenas existirem normas claras e gerais se estas não forem

Em sua teoria, Fuller estabelece oito "princípios para legalidade”, nos quais ele sustenta que são as
características necessárias uma "moralidade interna", que ele identifica. Ele afirma que essas condições
essenciais devem estar presentes em algum grau em um sistema legal, e a essência deste “dever” é de via
moral.
16

Note-se aqui que quando se refere a julgamento nesta parte, pensa-se em julgamentos em lato sensu, não
apenas os julgamentos que são exercidos pelo poder Judiciário, mas também, todo o tipo de julgamento
cabível nos poderes Executivo e Legislativo.

15
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envolve os elementos fundamentais da legalidade, contanto, argumenta que a legalidade

que os litigantes realmente se preocupam, a norma aplicada na forma em que afeta o meio

deve direcionar também um lugar a importância procedimental e seus respectivos

social.

elementos institucionais.

Deixando clara a distinção, a teorização aqui exposta não envolve simplesmente

A ideia essencial do procedimento é muito mais do que a meramente funcional –

que os devidos julgadores são obrigados a aplicar as regras determinadas, enquanto

na aplicação de normas para os casos individuais. É parcialmente estrutural, no sentido

outros grupos não seriam. É que os estes trabalham sob o contexto das instituições mais

de que uma ideia de estrutura tripla: a primeira parte, a segunda parte que a opõe e acima

procedimentalizadas; em que os direitos e deveres de todos os tipos permitem a aplicação

– em separado – um oficial imparcial com a autoridade de realizar uma determinação legal.

de regras determinadas a estabelecer de forma justa e minuciosamente com ampla

Mas o que se destaca principalmente é o caráter procedimental, pois os julgadores

oportunidade de contestação caso a caso.

oportunizam uma maneira de proceder, que oferece aos que estão diretamente ligados à

Nos sistemas que nos são familiares, a lei apresenta-se como algo de que “se possa

disputa na aplicação de uma norma, a possibilidade de as partes submeterem e

fazer sentido”. As normas que são administradas em nosso ordenamento jurídico podem

apresentarem evidências de acordo com as regras procedimentais rígidas que podem

parecer apenas um comando ordenado após o outro para o cidadão comum. Entretanto,

auxiliar na aplicação da norma em questão. Mesmo que o modo de apresentação dessas

para os operadores de direito há a tentativa de ver o direito como um todo; tentando

evidências possa variar conforme o sistema jurídico analisado, a existência dessa

discernir alguma espécie de coerência ou sistema através de normas ordinárias,

possibilidade é algo inerente ao estado de direito.

integrando itens específicos em uma estrutura em que se dá melhor vazão ao sentido total

O direito é uma forma de governança social que trata os indivíduos com o devido

das normas quando integradas entre si. Dessa forma, o modelo de estado de direito requer

respeito17, no momento em que os indivíduos podem criar perspectivas individuais no

que uma sociedade governada por este, veja mais relevância se os seus procedimentos

presente a respeito da aplicação futura das normas que condicionam as suas ações e

legais não dão às partes a oportunidade de apresentar argumentos em seus casos do que

situações18. Aplicar a norma ao ser humano não é apenas como decidir o que deve ser feito

o que o estado de direito enquanto substância ou formalidade representa.

com objetos, envolve uma atenção especial aos diferentes pontos de vista e ao respeito a

Comunicando-se com a o princípio da separação dos poderes novamente, o

personalidade do indivíduo com o qual se está lidando. Dessa forma, abrange uma ideia

estado de direito é violado quando as normas que são aplicadas por operadores legais não

crucial de dignidade – ao se respeitar a dignidade daqueles que são afetados pelas normas

correspondem às normas que tenham sido tornadas públicos aos cidadãos ou quando

como sendo seres capazes de construir e argumentar seu posicionamento perante o

agentes governamentais agem com base em seus próprios critérios, em vez de normas

direito.

previamente estabelecidas. Se uma ação deste tipo se torna endêmica no meio social,
As teorizações acerca de aspectos formais do estado de direito, muitas vezes, são

então não só são as expectativas das pessoas tornam-se frustradas, mas cada vez mais os

apenas uma forma de se chegar aos aspectos procedimentais do estado de direito, que é o

sujeitos vão vendo-se incapazes de formar expectativas em que confiar sob a legalidade
do estado; e os horizontes de planejamento e as atividades econômicas viriam a encolher

Nesse ponto, importante fazer menção ao teórico do reconhecimento Axel Honneth. Em sua teoria uma
das formas de luta por reconhecimento acontece no que ele denomina de esfera jurídica, nessa esfera, os
indivíduos construiriam uma visão de si e dos outros como titulares de direitos e obrigações. Dessa forma,
para o autor esse conflito na relação jurídica é baseado em princípios morais universais, tratando todos os
sujeitos de forma igualitária. Assim, os sujeitos tem a segurança de poder partilhar com toda coletividadas
propriedades que capacitam para a participação numa formação discursiva da vontade. Para maior
aprofundamento no assunto ver, HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos
conflitos sociais (Trad. Luiz Repa). São Paulo: Editora 34, 2003.
18 Interessante fazer menção a obra clássica a respeito da criação das expectativas racionais dos agentes no
mercado econômico, que pode servir para melhor entendimento de como os indivíduos criam expectativas
perante as normas, MUTH, John. Rational Expectations and the Theory of Price Movements. Econometrica
29, p. 315–335. 1961.

17

em conformidade. Por isso, é natural pensar que o estado de direito deve contrapesar a
incerteza que surge do caráter argumentativo do próprio direito.
Mas, tão importante quanto isto, é o que fazemos do direito com as normas que
já foram deliberadas e introduzidas sob a expectativa dos sujeitos. Não se deve apenas
obedecê-las ou aplicar as sanções que as constituem; mas sim, prestar o devido respeito
e observância a como estas normas abrem espaço para a argumentação adversativa,
usando uma noção do que está em jogo na aplicação real, para licenciar um processo
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contínuo de argumento entre estas três partes, exercitando a interpretação elaborada

Entanto, cabe aqui levantar o questionamento acerca da ordem institucional no

sobre o que significa aplicá-las, como um sistema para os casos que vieram antes de nós,

estado de direito brasileiro: há uma crescente tendência do aumento das capacidades

auxiliando também os que poderiam estar por vir.

institucionais do poder judiciário em detrimento dos outros poderes através do exercício

Ao pensar em julgamentos, audiências e argumentos deve se deixar claro que:

da jurisdição constitucional - e isto engloba parte da problemática do que é o judicial

estes são aspectos inerentes ao direito, não opções à quem julga ou executa a lei realizar

review20. O judiciário sobrepõe a sua própria valoração ao que foi feito pelo executivo e

se achar conveniente. Assim, são partes integrantes de como o direito funciona; e a ele são

legislativo. Esta é uma competência que deveria ser exercida com grande cautela

indispensáveis como “pacote” do respeito ao direito para com o agir humano. Dizer que

institucional, mas que vêm se tornando de prática mais comum. A constituição federal ao

devemos valorizar os aspectos da governança que promovam a clareza e determinação de

tratar o supremo tribunal federal como guarda da constituição, limita o debate

regras que visem as liberdades individuais, que são necessárias para o exercício livre

constitucional entre os três poderes, em que pese até mesmo colocando as decisões

destes procedimentos, principalmente o de possuir uma voz perante o estado havendo

judiciais a cima das deliberações legislativas ou discricionariedades administrativas.
Nos últimos anos do século XX e, com mais destaque, neste século XXI,
houve alteração quantitativa e qualitativa do espaço ocupado pelo
Supremo no cenário sociopolítico brasileiro. As grandes transformações
institucionais, políticas, sociais e jurídico-culturais, que gradualmente se
seguiram ao marco constitucional de 1988, tiveram, como um dos efeitos
mais visíveis, a ascensão institucional do Poder Judiciário e,
especialmente, do Supremo Tribunal Federal. (CAMPOS, 2014, pg. 19)

possibilidade de argumentar e participar tanto no meio social como no meio legal e
deliberativo.

6. A Separação dos Poderes no Estado Brasileiro

Ainda que a referida competência tenha sua importância histórica a fim de
Como exposto anteriormente o princípio da separação dos poderes trata-se de um

garantir o bom andamento democrático no período pós-ditadura, há de se questionar se

princípio político ligado ao princípio do constitucionalismo, não sendo decorrente deste,

em uma sociedade plural e de democracia consolidada como a nossa, o diálogo

ou necessitando de uma previsão legal em constituição para sua existência. Dessa forma
a separação dos poderes para Waldron é uma escolha política da sociedade, assim como
o constitucionalismo também o é.
Mesmo assim, o constituinte brasileiro optou19 por positivar de forma expressa o
princípio da separação dos poderes na Carta Magna, especialmente no artigo 2°, ao
mencionar que “são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário” e quando elege a “separação dos poderes” como cláusula pétrea
em seu artigo 60.

institucional não seria mais benéfico ao meio social. Dessa forma, o papel de cortes em
casos relativos à separação dos poderes deveria estar limitado a determinar se a
contestação da ação de um dos poderes está sob a ótica de seus poderes derivados da
constituição, se estiver fora deste então haveria inconstitucionalidade - logo aqui se faria
necessário repensar alguns de nossos artigos constitucionais. E no que tange o papel
executivo em apenas realizar aquilo que legislação promulgada até então o permite fazer,
tanto no sentido de administrar quanto no sentido de implementação de suas políticas
discricionárias.
Assim, é necessário, além de uma postura menos ativista por parte da corte

Necessária contraposição de que embora o Princípio da Separação dos Poderes para Jeremy Waldron
seja um escolha política da sociedade nada garante que esta escolha política é respeitada pelos
constituintes (parlamentares). Para essa crítica parte-se da obra KELSEN, Hans. A democracia. Trad. Ivone
Castilho Benedetti, Jefferson Luiz Camargo, Marcelo Brandão Cipolla, Veraa Barkow. 2 ed. São Paulo:
Martins Fontes, 2000. Dessa forma levanta-se a hipótese de que os princípios políticos escolhidos em uma
democracia representativa não partem da unidade do povo, mas sim a partir de uma forma indireta e
parlamentar, na qual a vontade geral não é formada pela união de várias vontades individuais – ou por uma
vontade metafísica – e sim pela maioria entre aqueles que foram eleitos para o parlamento. Assim, a escolha
dos princípios políticos de uma sociedade não acontece de forma consensual pelo povo e sim através de
um procedimento de embate entre os membros do parlamento, que na concepção de Kelsen, acabam por
buscar o caminho intermediário entre interesses opostos. Ou seja, pode-se dizer que o Princípio da
Separação dos Poderes é uma escolha que resulta do conflito entre diversas forças sociais antagônicas.

19

constitucional, um compromisso dos demais atores políticos de participarem na forma
prescrita de procedimentos, em vez de simplesmente submeterem-se às decisões judiciais,
afastando-se os prejuízos resultantes da inércia legislativa e o interesse em transferir para
o judiciário o ônus de decidir sobre determinadas questões socialmente relevantes. O
importante é a manifestação dos mais variados sujeitos, que devem utilizar dos

20

A expressão judicial review é comumente traduzida por “controle de constitucionalidade”.
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através de fases sucessivas mantém sua própria integridade, através da distinção e
manutenção dos poderes em si mesmos, garantindo a dignidade da legislação, a

7. Considerações Finais

A separação dos poderes não é uma conclusão teleológica da sociedade, mas uma

independência do poder judicial e a autoridade administrativa do executivo.

8. Referências

dentre várias escolhas políticas possíveis dentro dessa escolha política que fizemos
denominada constitucionalismo. A possível ocorrência de uma supremacia legislativa
nessa separação não ocorre devido ao conceito desse poder prever essa hierarquia, essa
supremacia decorre do respeito ao processo chamado de estado de direito.
O estado de direito então é um processo que prevê primeiramente que o poder
legislativo crie as leis, que essas leis possam ser amplamente difundidas e divulgadas
pelas mais diversas instituições, que se respeite um período para que os indivíduos
internalizem estas leis. Somente depois de transcorrido esse período o poder executivo
estaria apto a tomar ações com base nestas leis e o poder judiciário poderia utilizá-las
como base de suas decisões. Esse processo – difusão; internalização; supervisão; inspeção
e julgamento – é de vital importância para Jeremy Waldron (2013, p. 458) que “há uma
séria falha no estado de direito quando qualquer um desses vários passos é omitido”21.
O autor não pretende com isso afirmar com isso que esses princípios – separação
dos poderes e estado de direito – se confundem, ou ainda são o mesmo, sua ideia é de que
para que seja possível um governo pela lei deve existir uma articulação institucional
adequada que garanta a dignidade dessas leis, a separação dos poderes seria um dos
requisitos para essa articulação.
Vale lembrar que o tema deste artigo não é a convivência independente e
harmônica de três princípios; e sim o princípio que garante que cada um destes mantenha
seu cerne íntegro e específico livre de contaminação por parte dos outros. O princípio da
separação dos poderes assegura que cada um destes cernes se manifeste em tarefas
específicas e são essas tarefas mais suscetíveis de interferência e contaminação por parte
dos outros.
O que se visa, então, é uma distinção da integridade pura de cada um dos poderes,
criando um cenário em que seja possível para os sujeitos confrontar o poder político de
maneiras diferenciadas dentro de um estado de direito. Assim, a governança articulada
Tradução livre, no original “there is a serious failure of the Rule of Law when any of these various steps is
omitted”.
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O ESTADO DE INOCÊNCIA E A PRISÃO PREVENTIVA NA

Abstract: This essay aims to analyze the constitutional principle of the state of innocence

JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

and its applicability in the remand prisons. The principle is an accused's guarantee, which
aims to ensure that he is considered innocent during the criminal proceedings, until there

STATE OF INNOCENCE AND PREVENTIVE DETENTION IN THE
CONTEMPORARY DECISIONS OF THE SUPERIOR COURTS

is a final judgment that says otherwise. The remand prisons instead, especially the
preventive detentions, are an institute that exists for the protection of the criminal
procedure, and should be applied only when there is a real threat that affects the effective
development of it. The objective of this essay is to analyze if the state of innocence is or

Carolina Damasceno de Andrade*

not effectively implemented in the decisions of the Brazilian superior courts about the

Palavras-chave: Princípio do estado de inocência; presunção de inocência; prisão

preventive detention. Using the inductive method for their development, first, a study of

preventiva; prisões cautelares; processo penal.

the principle of the state of innocence and the preventive detention is conducted,

Resumo: O presente trabalho visa analisar o princípio constitucional do estado de
inocência e a sua aplicabilidade nas prisões cautelares. O referido princípio é uma garantia
do acusado, que visa garantir que ele seja considerado inocente no decorrer do processo
penal, até que haja uma sentença condenatória transitada em julgado que diga o contrário.
Já as prisões cautelares, especialmente no que se refere às prisões preventivas, são um
instituto que existe para a proteção do processo, e devem ser aplicadas apenas quando
houver uma ameaça concreta que afete o regular desenvolvimento dele. O objetivo do
trabalho é analisar se o estado de inocência é ou não efetivamente aplicado nas decisões

observing their legal concepts and doctrinal understandings, resulting in an analysis of
the preventive detention's requirements and its compatibility with the Constitution.
Following, an analysis of contemporary jurisprudence of superior courts regarding the
preventive detention is performed, observing if the principle is effectively applied or not,
and whether there is a need for change in these decisions, for better adaptation to the
constitutional rules.

1. Introdução

dos tribunais superiores brasileiros acerca das prisões preventivas. Utilizando-se do
método indutivo para o seu desenvolvimento, primeiramente, realiza-se um estudo do

O princípio do estado de inocência é uma garantia constitucional do acusado de

princípio do estado de inocência e da prisão preventiva, observando-se o seus conceitos

um delito, ou seja, ele visa proteger o indivíduo no decorrer do processo penal, para que

legais e entendimentos doutrinários, implicando em uma análise das hipóteses

ele mantenha o seu status de inocente até que haja uma sentença transitada em julgado

autorizadoras da prisão preventiva e sua compatibilidade com a Constituição Federal. Na
sequência, realiza-se uma análise da jurisprudência contemporânea dos tribunais
superiores em relação a prisão preventiva, observando-se se o princípio é ou não
efetivamente aplicado, e se existe a necessidade de mudança nessas decisões, para maior
adequação às normas constitucionais.

Keywords: Principle of state of innocence; presumption of innocence; preventive
detention; remand prison; criminal procedure.

que entenda o contrário, ou seja, condenando-o por uma prática delitiva. Tal garantia
surgiu do conflito entre a capacidade do Estado de punir e a necessidade de proteção do
indivíduo, parte mais fraca da relação, assegurando com isso as garantias inerentes ao
indivíduo frente ao poder estatal.
O processo penal tem se deixado levar pelo preestabelecimento de estereótipos
dos acusados, que sofrem com a marginalização que a mídia lhes impõe, sendo julgados
culpados de forma antecipada pela sociedade. Com isso, esta passa a cobrar uma atitude
imediata do Estado, exigindo que sejam tomadas medidas repreensivas, sem
compreender a necessidade do processo.

* Especialista em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Escola do Ministério Público de Santa
Catarina. Bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). E-mail:
cda1595@hotmail.com. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6600771620256554.

Desse modo, justifica-se a escolha do tema, visto que são indispensáveis mais
estudos sobre o estado de inocência. É necessário enfatizar que ele configura um direito
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fundamental, conforme o exposto na Carta Magna, mas ainda assim possui a sua aplicação

uma antecipação da pena no decorrer do processo penal, pois o princípio assevera que o

concreta posta à prova na prática jurídica, no âmbito das decisões proferidas quanto às

acusado deve ser visto como inocente nesse período, não podendo receber uma sanção

prisões cautelares.

até o trânsito em julgado de uma sentença condenatória, tendo em vista que o estado de

O objetivo do presente trabalho é realizar um estudo sobre o estado de inocência

inocência é uma condição intrínseca do acusado.

e a prisão preventiva, observando-se se existe a real aplicação do princípio nas decisões

Diante disso, percebe-se que não é possível afirmar que o indivíduo, após a

dos tribunais superiores referentes a essa medida cautelar, por meio de uma análise

formalização da acusação, encontrar-se-ia num estado de dúvida a respeito de sua culpa

crítica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

ou inocência 2 , pois, segundo esta visão, já seria possível tratá-lo como possivelmente
culpado, o que poderia autorizar a aplicação de uma punição antecipada, o que violaria o

2. O princípio do estado de inocência e a prisão preventiva

preceito constitucional. Segundo a noção de estado de inocência, o indivíduo, ao longo do
processo, deve ser tratado como inocente, posto que somente uma condenação definitiva

O princípio do estado de inocência 1 é um desdobramento do princípio da

faria com que o acusado perdesse tal condição.

dignidade da pessoa humana, sendo este um elemento de fundamental importância para

O status de inocente do acusado deve ser respeitado no decorrer do processo

a estruturação do Estado Democrático de Direito, tendo em vista que a ideia de dignidade

penal, e a sua liberdade só poderia ser restringida, sem uma sentença condenatória

é o elemento necessário ao ordenamento jurídico para que ele trabalhe em reconhecer,

definitiva, em casos excepcionais, isto é, apenas se houvesse uma efetiva ameaça ao

promover e tutelar o respeito ao ser humano em todos os seus aspectos. (MORAES, 2010,

andamento regular do processo; do contrário, o princípio do estado de inocência seria

p. 200-201)

ineficaz em sua aplicação. Com isso, percebe-se a importância do estudo do princípio, bem

Resguardado pelo art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, o estado de
inocência é um direito fundamental, inclusive em nível processual penal, uma vez que não
se refere apenas a uma forma de conferir direitos e garantias a um indivíduo, mas também
objetiva o reconhecimento de que o ser humano necessita da proteção contra o arbítrio
estatal, para que seja efetivamente reconhecido como cidadão. (MORAES, 2010, p. 233)
Observa-se:
A presunção de inocência surge do conflito entre o Estado e o indivíduo,
o qual se reflete no interior do Processo Penal entre o jus puniendi do
Estado e jus libertatis do indivíduo. Desse embate entre forças desiguais
surge a presunção de inocência, representando a opção pela proteção do
indivíduo em detrimento do poder de persecução penal do Estado.
(CAMARGO, 2005, p. 1-2, grifo no original)

Ou seja, o princípio surgiu diante da necessidade de se resguardar o indivíduo
frente ao poder estatal, tendo em vista o choque entre o direito de liberdade do acusado
no decorrer do processo penal e o direito do Estado de punir. Desse modo, compreendese que, para que haja uma aplicação efetiva do estado de inocência, não é possível que haja
No presente trabalho, prefere-se tratar o princípio como estado de inocência, pois acredita-se que a
inocência não é uma presunção, mas sim uma condição intrínseca ao acusado durante o decorrer do
processo, uma situação. Ele não é presumivelmente inocente, mas sim é inocente até que uma sentença o
condene definitivamente. (OLIVEIRA, 2010, p. 49-50)

1

como a necessidade de se verificar se existe a sua efetiva aplicação, no que se refere as
decisões que tratam da prisão preventiva.
A presunção de inocência institui uma diferença essencial entre esta
prisão prévia e a prisão que, decorrendo de condenação emanada de
pronunciamento jurisdicional não mais sujeito a qualquer recurso, tem a
natureza jurídica de pena. A diferença essencial se mostra na inafastável
natureza cautelar de que se revestem as excepcionalmente autorizadas
prisões que, não decorrendo de condenação [...], são prisões provisórias
(também denominadas prisões processuais, porque impostas quando
ainda em curso o processo penal de conhecimento, ou a atividade
cognitiva no processo). (KARAM, 2009, v. 6, p. 3)

Alguns autores dispõem que o estado de inocência se desdobra em três
definições, em decorrência da sua evolução ao longo da história. De acordo com Camargo,
o princípio se subdivide em regra de tratamento, fundamento do Processo Penal e regra
probatória ou de juízo. (CAMARGO, 2005, p. 92-93) Moraes apresenta um entendimento
tríplice muito semelhante em relação ao princípio, conceituando-o como norma de
tratamento, norma probatória e norma de juízo. (MORAES, 2010, p. 424) Considera-se o
2 Nesse ponto, é cabível fazer uma ressalva quanto ao entendimento de parte da doutrina que alega que o
princípio seria o da “não culpabilidade”. Tal entendimento é um resquício do processo inquisitorial, numa
tentativa de negar a inocência do réu durante o período em que está sendo acusado; desse modo, ele ficaria
num status intermediário, em que não poderia ser considerado culpado definitivamente, mas também não
é considerado inocente. (MORAES, 2010, p. 215)

623

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

624

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

principal desdobramento do princípio seria como regra de tratamento, porque ele orienta

penal tramite de forma natural, sem nenhuma interferência. São necessários requisitos

que o acusado seja tratado como inocente até que haja uma sentença condenatória

mais rígidos para a sua aplicação, ou seja, deve haver uma efetiva ameaça a essa

transitada em julgado. Isso impõe diversas limitações à forma de atuação do Estado para

tramitação para que seja aplicada a prisão preventiva, tendo em vista que não existe uma

com o indivíduo acusado, inclusive no que se refere às medidas cautelares que restringem

sentença condenatória definitiva, e por isso a prisão não pode assumir um caráter

a sua liberdade. Contudo, esse conceito tríplice deve ser respeitado como um todo, de

punitivo. Expõe-se:

forma que o indivíduo tenha o seu status de inocente devidamente preservado no
decorrer do processo penal, respeitando-se também a dignidade da pessoa humana.
Sabe-se que a prisão é a privação da liberdade de ir e vir de um indivíduo, que se
dá através do seu recolhimento ao cárcere. Isso ocorre tanto na prisão sanção, quanto nas
prisões de caráter provisório. A diferença entre elas reside no objetivo de cada uma.
(NUCCI, 2010, p. 571)
Enquanto a prisão definitiva objetiva o cumprimento de uma pena,
representando uma punição ao indivíduo condenado pela prática de um crime, as prisões
provisórias são medidas cautelares cuja função primordial é a proteção da instrução
criminal e do processo penal, para que estes possam se desenvolver de forma efetiva.
Essas medidas cautelares são temporárias, e visam proteger o processo de ações que o
acusado ou terceiros venham a praticar para comprometer o seu progresso. (OLIVEIRA,
2010, p. 523) Nesse sentido:
A designação de “cautelar” já remota a medida que tomada com cuidado,
cautela, atenção redobrada, ou seja, que não é comum e, sim, de
excepcional aplicação, cabível somente em casos de justificada
necessidade. Em face do primado da presunção de inocência, todas as
ações restritivas de direitos individuais devem obedecer ao império da
excepcionalidade, fixando-se como exceção da regra geral de manutenção
de todos os direitos que pertencem ao inocente [...]. (CAMARGO, 2005, p.
258)

A prisão preventiva pode ser considerada a prisão processual por excelência. É
uma medida cautelar prisional que visa restringir a liberdade do acusado, diante da
existência de uma efetiva ameaça ao regular andamento do processo penal, e é regulada
pelos arts. 311 a 316 do Código de Processo Penal. Entende-se que a prisão preventiva é,
em sua essência, uma medida processual de caráter cautelar, e não uma medida punitiva,
tendo em vista que o seu objetivo é a proteção do processo, e não a aplicação de uma
sanção, e deveria ser utilizada apenas em casos excepcionais em que haja a real
necessidade da restrição da liberdade do acusado ou de terceiro. (LIMA, 2005, p. 29-30)
Desse modo, entende-se que a prisão preventiva não pode se destinar a aplicação
da punição, ela apenas garante o normal funcionamento da justiça, para que o processo

No campo da prisão provisória, da prisão que, imposta antes de uma
condenação definitiva, não tem a natureza de pena, a violência, os danos,
e as dores produzidos pelo exercício do poder punitivo se fazem ainda
mais agudos, resultando na privação da liberdade de um individuo sobre
quem recai apenas uma acusação de prática de um alegado crime, alguém
que, ao final do processo, poderá ver proclamada sua absolvição.
(KARAM, 2009, v. 6, p. viii)

O art. 312 do Código de Processo Penal expõe as hipóteses autorizadoras para a
aplicação dessa medida cautelar. São elas: garantia da ordem pública, garantia da ordem
econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.3 A
grande crítica a essas possibilidades de decretação da prisão preventiva reside nas
hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, e se elas respeitam ou não
o caráter cautelar da medida prisional.
A garantia da ordem pública defende que essa medida cautelar deve ser imposta
quando se objetiva manter a ordem na sociedade, pois esta foi abalada pela prática de um
delito, sendo a prisão preventiva aplicada para diminuir o forte sentimento de
impunidade e de insegurança que o delito gera na população. Entende-se que ela trabalha
com o trinômio: gravidade do delito, repercussão social e periculosidade do agente.
(NUCCI, 2010, p. 602) Nas decisões que fazem uso dessa hipótese, é corrente a utilização
de fundamentos como o clamor público, a gravidade/brutalidade do delito
“supostamente” praticado, o abalo a credibilidade das instituições que a prática delitiva
causa, o risco de linchamento que o acusado sofre estando solto, sendo aplicada a prisão
processual para que o acusado permaneça em segurança, entre outros. É perceptível que
a garantia da ordem pública pode ser visualizada como a hipótese autorizadora mais
ampla e insegura para a aplicação da prisão preventiva, pois apresenta um conceito vago
e indeterminado, possuindo extrema maleabilidade na possibilidade da sua utilização.
(LOPES JÚNIOR, 2012, p. 828-829)
3 É importante ressaltar que essas são as mesmas hipóteses autorizadoras da prisão preventiva de antes da
alteração do Código de Processo Penal pela Lei nº 12.403 de 2011, sendo que a prisão não sofreu alterações
nesse aspecto, tendo sido apenas acrescentado um parágrafo único a esse artigo, que dispõe: “A prisão
preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações
impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º)”.
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Já a garantia da ordem econômica é uma hipótese autorizadora da prisão

andamento regular do processo. (CAMARGO, 2005, p. 261) Do contrário, a prisão

preventiva derivada da garantia da ordem pública e objetiva a aplicação da medida

processual seria apenas uma forma de aplicação de pena antecipadamente, o que viola o

cautelar para tutelar o risco decorrente das condutas que afetariam a tranquilidade da

disposto pelo princípio do estado de inocência, tendo em vista que o acusado deve ter o

ordem econômica do país, para que não se coloque em risco a credibilidade e o

status de inocente até o trânsito em julgado da condenação penal.

funcionamento do sistema financeiro. Tal hipótese é de pouquíssima utilização na
atividade forense brasileira. (LOPES JÚNIOR, 2012, p. 829)

A utilização da prisão preventiva não afasta a efetividade na do princípio
constitucional do estado de inocência, desde que ela seja aplicada dentro dos limites

A doutrina garantista expõe que as prisões anteriores à condenação só são

constitucionais e legais, respeitando o seu caráter de medida cautelar excepcional.

permitidas quando fundamentadas em situações excepcionais, estas, por sua vez,

Quando a prisão preventiva é utilizada para a proteção concreta do processo, devido à

dispostas na lei, sendo cabíveis quando a liberdade do acusado comprometer o

existência de alguma ameaça real, a sua utilização não fere o estado de inocência.

andamento regular do processo. Ou seja, é ilegal a prisão preventiva que é decretada fora
dessa finalidade, objetivando punir o acusado sem que tenha havido o desenvolvimento

3. Análise crítica das decisões dos tribunais superiores

completo do processo e a condenação definitiva, pois a antecipação da pena através de
uma medida cautelar fere as disposições legais pertinentes, bem como o princípio do
estado de inocência. (GOMES FILHO, 1991, p. 65)
A prisão preventiva seria uma medida excepcional que deve ser aplicada em

Diante do que foi apresentado, é essencial que se verifique se há uma efetividade
do princípio na prática, por isso, passa-se a uma análise crítica das decisões
contemporâneas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

casos de efetiva necessidade, de acordo com a situação apresentada. Esse caráter

Observa-se que são várias as decisões do Superior Tribunal de Justiça que alegam

extraordinário decorre, inclusive, dos efeitos danosos ao indivíduo que ocorrem em

a periculosidade do agente, agindo como se ele tivesse efetuado mesmo o delito, ainda no

decorrência da prisão. Observa-se:

decorrer do processo, sem o trânsito em julgado da condenação. Vê-se:

[...] a prisão imprime um estigma de culpado ao indivíduo que ainda está
sendo processado, numa clara afronta à presunção de inocência, motivo
pelo qual sua aplicação antes da sentença final condenatória deve se
reduzir apenas às circunstâncias necessárias, excepcionais e amplamente
justificadas. (CAMARGO, 2005, p. 257)

Quanto à prisão preventiva, entende-se que, para que haja a sua decretação ou
manutenção, é necessária a existência dos requisitos legais pertinentes, devendo a medida
cautelar ser fundada na ideia do devido processo legal e da proporcionalidade. Assim, não
é fundamentação suficiente quando a decisão meramente transcreve termos legais, ou
alega a mera gravidade da infração imputada, os antecedentes do réu, ou a existência de
clamor público como justificativa para a prisão preventiva. (ROSA, 2013, p. 129-130)
Desse modo, percebe-se que para que a prisão preventiva seja aplicada,
respeitando-se o seu caráter cautelar e também o princípio do estado de inocência, é
necessário que ela seja aplicada apenas em casos de efetiva necessidade. Existem outros
tipos de medidas cautelares no Código de Processo Penal que não a prisional, e estas
podem ser utilizadas antes que se restrinja a liberdade de ir e vir do acusado. Para que
haja a prisão processual, é imperativo que haja uma ameaça concreta de perturbação ao

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA E FURTO
QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. SUBTRAÇÃO, TRANSPORTE,
ABATE E VENDA DE GADO. LIBERDADE PROVISÓRIA NEGADA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE SE UTILIZOU DA
QUALIDADE DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA CONFERIR APARÊNCIA
DE LEGALIDADE À OPERAÇÃO FRAUDULENTA DE TRÂNSITO ANIMAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. EXCESSO DE PRAZO
NÃO DISCUTIDO NO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.
I. O modus operandi da eventual prática delituosa empreendida, em
tese, pelo paciente obsta a revogação da segregação cautelar para a
garantia da ordem pública. II. Na hipótese, a quadrilha supostamente
subtraiu, transportou, abateu e vendeu gado. A forma ardil especialmente
empregada pelo paciente na prática delituosa, consistente na utilização
da sua qualidade de funcionário público para conferir aparência de
legalidade à operação fraudulenta de trânsito animal justifica a
manutenção da custódia cautelar. III. As condições pessoais favoráveis
do paciente não permitem a revogação da prisão preventiva, se há
nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua
custódia cautelar e que denotam sua periculosidade. IV. Não tendo o
alegado excesso de prazo relativo ao período em que esteve custodiado
sido objeto de debate e decisão nas instâncias ordinárias, esta Corte fica
impedida de apreciar a matéria, sob pena de indevida supressão de
instância. Precedentes. V. Ordem parcialmente conhecida e, nesta
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extensão, denegada. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (Quinta
Turma). Habeas Corpus n. 174.968, de Goiás. Rel. Min. Gilson Dipp.
Brasília, DF. Data do julgamento em 07 de abril de 2011, grifou-se)

Segue esse entendimento:
HABEAS CORPUS. QUADRILHA E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO
E MUNIÇÃO. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA CORTE DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
[...]
4. A jurisprudência desta Corte tem proclamado que a prisão cautelar é
medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas
quando atendidas, mediante decisão judicial fundamentada (art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal), as exigências do art. 312 do Código de
Processo Penal. 5. O decreto de prisão preventiva indica de modo
satisfatório a existência dos indícios de autoria delitiva, apontando
o paciente como uma das pessoas que possuiria relação direta com
o principal articulador da quadrilha. 6. A necessidade da prisão
cautelar também foi devidamente demonstrada com amparo na
garantia da ordem pública, evidenciada pelo modus operandi da
organização criminosa, responsável pelo comércio ilegal de armas de
fogo e munições de uso proibido e pela sua distribuição a facções
criminosas estabelecidas em favelas no Rio de Janeiro, tudo a caracterizar
a presença de periculosidade social justificadora da prisão ante tempus.
7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (BRASIL.
Superior Tribunal de Justiça (Sexta Turma). Habeas Corpus n. 145.050,
do Rio de Janeiro. Rel. Min. Og Fernandes. Brasília, DF, grifou-se)
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suficiente para justificar a sua segregação provisória. 2. No presente
caso, a par de existirem, sem dúvida, indícios que justifiquem a
persecução penal a fim de apurar os fatos, constata-se que a decisão
que manteve a custódia preventiva imposta ao paciente aponta,
objetivamente, as razões pelas quais se mostra indispensável o seu
encarceramento
preventivo,
baseando-se
na
concreta
periculosidade do agente, consubstanciada na conduta perpetrada,
pois o paciente, juntamente com dois outros co-acusados, invadiu a
residência da vítima, arrombando o portão e a porta da sala, afirmando
ser policial, perseguindo-a até um dos cômodos da casa, quando efetuou
três disparos de arma de fogo. 3. Parecer do MPF pela denegação da
ordem. 4. Ordem denegada. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (Quinta
Turma). Habeas Corpus n. 176.202, de Minas Gerais. Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho. Brasília, DF. Data do Julgamento em 25 de novembro
2010, grifou-se)

Como já exposto anteriormente, sabe-se que ao se fundar na "periculosidade do
agente" e na "gravidade do delito" para justificar a aplicação da prisão preventiva, essa
acaba perdendo a sua função cautelar, transformando-se numa forma de antecipação de
pena e, por conseguinte, exaurindo a efetividade do princípio do estado de inocência. A
regra constitucional é de que o acusado é inocente até o trânsito em julgado de uma
sentença condenatória, e a restrição da sua liberdade só pode ocorrer em casos
excepcionais, em que exista uma efetiva ameaça ao processo.
Ao possibilitar a aplicação da medida cautelar prisional fundamentada na

afirmando que o acusado realmente cometeu

gravidade do delito "supostamente" praticado, justificando a prisão apenas na garantia da

o crime, ou alegando sua periculosidade em razão do ato "supostamente" praticado ou

ordem pública, o estado de inocência acaba sendo afastado, pois a medida acaba

devido a outros processos que nem possuem o trânsito em julgado, o que vai contra o que

assumindo uma ideia de sanção antecipada, o que fere o princípio. Apenas a existência de

o princípio do estado de inocência expõe. Outra decisão no mesmo sentido:

indícios de autoria e prova da materialidade, bem como o juízo valorativo sobre a

Julgados assim vêm se

repetindo4,

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PACIENTE PRONUNCIADO PELO CRIME
DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º., I E IV DO
CPB). PRISÃO PREVENTIVA EM 18.02.09. PRESENÇA DOS ELEMENTOS
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATERIALIDADE DO
DELITO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA
DA CONDUTA: PACIENTE QUE, ACOMPANHADO DE OUTROS DOIS COACUSADOS, INVADIU A CASA DA VÍTIMA, DIZENDO-SE INTEGRANTE
DAS FORÇAS POLICIAIS, PERSEGUINDO-A PELO SEU INTERIOR,
DESFERINDO-LHE TRÊS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. SUPOSTO
ACERTO DECORRENTE DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PARECER DO
MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior expressa a firme orientação de
ser imprescindível à decretação da prisão preventiva a sua adequada
fundamentação, com a indicação precisa, lastreada em fatos concretos, da
existência dos motivos ensejadores da constrição cautelar, sendo, em
regra, inaceitável, que a só gravidade do crime imputado à pessoa seja
Nesse sentido: Habeas Corpus n. 175.139/RJ; Habeas Corpus n. 162.254; Habeas Corpus n. 168.150/RO;
Habeas Corpus n. 186.002/SP, todos do STJ.

4

gravidade genérica do delito imputado ao paciente não são elementos suficientes para a
aplicação da prisão preventiva. É necessário que haja a efetiva ameaça ao andamento
regular do processo para a que haja a restrição da liberdade ainda no decorrer do
processo penal. Observa-se:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO
INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
DA
PREVENTIVA.
DECISÃO
FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DE
CONDUTAS DELITUOSAS. MEMBRO E CHEFE DE ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. EXCESSO
DE PRAZO. NÃO-OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
DEMORA
JUSTIFICÁVEL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
1. Tem-se por fundamentada a imposição e a manutenção da
custódia preventiva para a garantia da ordem pública, em se
considerando, sobretudo, a existência de indicativos nos autos no
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sentido de que a atividade delituosa era reiterada e o fato de se
tratar de membro e chefe de organização destinada à promoção do
crime de tráfico internacional de entorpecentes, o que demonstra
com clareza a perniciosidade da ação ao meio social. [...] 4. Ordem
denegada, com recomendação de urgência na conclusão do processo.
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (Quinta Turma). Habeas Corpus n.
112.609, de São Paulo. Rel. Min. Laurita Vaz. Brasília, DF. Data do
julgamento em 04 de novembro de 2010, grifou-se)

Além de inúmeras decisões do Superior Tribunal de Justiça seguirem esse
entendimento, percebe-se também que o Supremo Tribunal Federal segue essa linha de
orientação. Expõe-se:
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está sendo acusado não é elemento para que o réu não possa ser julgado em liberdade,
visto que o princípio afirma que ele será considerado inocente até que haja condenação
transitada em julgado. A medida cautelar da prisão preventiva existe para a proteção do
processo, e não como forma de antecipação de pena. No entendimento de Gomes Filho:
Essa incompatibilidade se revela ainda mais grave quando se tem em
conta a referência à função de pronta reação do delito como forma de
aplacar o alarme social; aqui se parte de um dado emotivo, instável e
sujeito a manipulações, para impor à consciência do juiz uma medida
muito próxima à idéia de justiça sumária. (GOMES FILHO, 1991, p. 68)

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao considerar que o perigo que o acusado
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO
PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
1. A magistrada de primeira instância fundamentou suficientemente a
decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, já que, diante do
conjunto probatório carreado aos autos do inquérito policial, a custódia
cautelar se justifica para assegurar a ordem pública e a conveniência da
instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. O Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido de admitir
o "perigo que o agente representa para a sociedade como
fundamento apto à manutenção da segregação" (HC 90.398/SP, rel.
Min. Ricardo Lewandowski, DJ 18.05.2007). 3. Ordem denegada. (BRASIL.
Supremo Tribunal Federal (Segunda Turma). Habeas Corpus n. 103.679,
de São Paulo. Rel. Min. Ellen Gracie. Brasília, DF. Data do julgamento em
14 setembro de 2010, grifou-se)

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE REITERA FUNDAMENTOS DA PRISÃO
PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA. LEGITIMIDADE. PRISÃO
POR GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA.
I – Prisão cautelar, mantida na sentença de pronúncia, que se mostra
suficientemente motivada pela necessidade de assegurar a
aplicação da lei penal, para a garantia da instrução criminal e
preservação da ordem pública, ante a periculosidade do paciente,
verificada pela gravidade em concreto do crime, e pelo modus
operandi com que foi praticado o delito. Precedentes. [...] IV – Ordem
denegada. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Primeira Turma). Habeas
Corpus n. 101.230, de São Paulo. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Brasília,
DF. Data do julgamento em 23 de novembro de 2010, grifou-se)

Aplicar a prisão preventiva como forma de antecipação da pena, utilizando-se da
periculosidade do delito e tratando o acusado como se ele realmente tivesse praticado o
crime, sem que haja uma sentença condenatória definitiva, vai contra o que é defendido
pelo princípio constitucional do estado de inocência. A periculosidade do delito de que

representa a sociedade pelo delito "supostamente" praticado como elemento apto para a
aplicação da medida prisional preventiva, afasta a aplicação do princípio do estado de
inocência, trazendo a ideia de antecipação da sanção e impedindo a liberdade do indivíduo
sem uma condenação penal definitiva.
As medidas cautelares não se destinam a “fazer justiça”, mas sim a garantir o
normal funcionamento dela, que se dá através do processo. Desse modo, ao final dele,
depois de apuradas todas as provas necessárias, haverá uma sentença definitiva, que
condenará ou não o réu. E só com uma sentença condenatória é que se pode falar em
aplicação de punição, mas nunca no decorrer do processo. (LOPES JÚNIOR, 2009, v. 2, p.
115) Decisões que tratam o acusado efetivamente como praticante do delito, sem uma
condenação5, estão em desacordo com as normas constitucionais. Esse tipo de tratamento
acaba por excluir o princípio da presunção de inocência, que deixa de ser utilizado na
decisão, já que sua aplicação iria de encontro ao que está sendo alegado para manter a
prisão preventiva. Expõe-se:
EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DECISÃO
DENEGATÓRIA DO APELO EM LIBERDADE. ARTIGO 2º, § 2º, DA LEI N.
8.072/90. FUNDAMENTOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. IDONEIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO POR
EXCESSO DE PRAZO: CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A PRISÃO
CAUTELAR DECRETADA NA SENTENÇA.
1. Crime de tráfico de entorpecentes. O § 2º do artigo 2º da Lei n. 8.072/90
requer decisão fundamentada para possibilitar ou não o apelo em
liberdade. O Juiz, além de negar o recurso em liberdade, apontou
hipótese do artigo 312 do Código de Processo Penal como
fundamento da prisão cautelar: garantia da ordem pública. Hipótese
vinculada a fatos concretos e idôneos, tendo em vista a necessidade
de resguardar a sociedade da prática de novos crimes da espécie,
considerada a possibilidade concreta de reincidência ou de
5 Nesse sentido: Habeas Corpus n. 102.065/PE; Habeas Corpus n. 99.454/PI; Habeas Corpus n.
104.972/MG; Habeas Corpus n. 99.863/PE; Habeas Corpus n. 104.699/SP, todos do STF.
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reiteração da prática criminosa pelo réu. [...] 3. Ordem denegada.
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Primeira Turma). Habeas Corpus n.
103.881, de Minas Gerais. Rel. Ministro Dias Toffoli. Brasília, DF. Data do
julgamento em 31 de agosto de 2010, grifou-se)

Segue esse entendimento:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA
CORRETAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO-ENCERRAMENTO DA FASE
INSTRUTÓRIA. GRANDE QUANTIDADE DE ACUSADOS. COMPLEXIDADE
DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CUSTÓDIA CAUTELAR.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão que determinou a prisão preventiva dos agravantes
levou em conta a gravidade em concreto de suas condutas
criminosas [...] 5. Diante da adequada fundamentação da prisão
preventiva, da complexidade do feito e da proximidade para o
término da instrução criminal, não há motivos para se considerar
ilegal a custódia cautelar dos agravantes. 6. Agravo regimental a que
se nega provimento.(BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Segunda
Turma). Habeas Corpus n. 101.438, do Espírito Santo. Rel. Min. Ellen
Gracie. Brasília, DF. Data do julgamento em 17 de agosto de 2010, grifouse)
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Contudo, é importante salientar que o próprio Supremo Tribunal Federal já havia
decidido anteriormente que a execução provisória da pena, estando ausente uma
justificativa para a segregação cautelar, fere diretamente o princípio do estado de
inocência. Ou seja, com a decisão do Habeas Corpus n. 126.292/SP, o tribunal contradiz o
próprio entendimento anterior, que em tese primava pela proteção do princípio e
repudiava a ideia de antecipação de pena. Observa-se:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LIMINAR
QUE CONCEDE A LIBERDADE PROVISÓRIA E POSTERIORMENTE É
CASSADA. PRISÃO DETERMINADA NO JULGAMENTO DE MÉRITO DO
WRIT IMPETRADO NA CORTE LOCAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
HÁBIL A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO. VEDAÇÃO DA EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DA PENA. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.
I – Não obstante a jurisprudência majoritária desta Corte ser no sentido
de que no crime de tráfico de entorpecentes não cabe liberdade
provisória, o caso dos autos revela excepcionalidade a justificar tal
hipótese. II – Paciente que teve liberdade provisória concedida em razão
de liminar deferida em habeas corpus, sendo a prisão preventiva
determinada no julgamento de mérito da impetração, sem qualquer dos
fundamentos elencados no art. 312 do CPP. III – O Supremo Tribunal
Federal firmou o entendimento de que a execução provisória da
pena, ausente a justificativa da segregação cautelar, fere o princípio
da presunção de inocência. Precedentes. IV – Ordem
concedida.(BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Primeira Turma). Habeas
Corpus n. 99.717, do Distrito Federal. Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
Brasília, DF. Data do julgamento em 09 de novembro de 2010, grifou-se)

Isso suscita o que foi tratado no ponto anterior, sobre a inconstitucionalidade da
hipótese autorizadora da garantia da ordem pública e, por conseguinte, a garantia da
ordem econômica, tendo em vista que elas não apresentam a existência de uma efetiva
ameaça ao processo, afastando o caráter cautelar da medida e tornando-as numa forma
de antecipação de pena.
Inclusive, quanto a isso, é cabível salientar o recente posicionamento do Supremo
Tribunal Federal, no Habeas Corpus nº 126.292/SP, do dia 17 de fevereiro de 2016, em
que a Corte decidiu pela possibilidade da execução provisória da pena. Tal decisão vai

Como já exposto anteriormente, considera-se que a antecipação de pena em
qualquer forma fere o princípio do estado de inocência. A sanção só deve ser aplicada
quando houver uma condenação transitada em julgado, e a restrição de liberdade do

contra os preceitos defendidos pela Constituição Federal, especialmente no que se refere

acusado ou de terceiros só pode acontecer antes disso em casos excepcionais, em que

ao estado de inocência, claramente mitigando o princípio, exaurindo a sua efetividade.

exista uma efetiva ameaça ao processo penal. Esse é o papel das prisões processuais, e ao

Observa-se:

afastar-se da cautelaridade dessas medidas ou a possibilitar a aplicação de pena sem uma
Ementa:
CONSTITUCIONAL.
HABEAS
CORPUS.
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII).
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR TRIBUNAL DE
SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
POSSIBILIDADE. 1. A execução provisória de acórdão penal
condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a
recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio
constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º,
inciso LVII da Constituição Federal. 2. Habeas corpus denegado.
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). Habeas Corpus n.
126.292, de São Paulo. Rel. Min. Teori Zavascki. Brasília, DF. Data do
julgamento em 17 de fevereiro de 2016, grifou-se)

decisão definitiva, deixa-se de tratar o indivíduo como inocente no decorrer do processo,
e a própria efetividade do princípio se perde, pois este deixa de cumprir a sua função
fundamental.
O cárcere causa um estigma ao indivíduo, não importa se no âmbito da
condenação ou ainda durante o processo. Aquele que é preso, principalmente nas
condições dos estabelecimentos prisionais do Brasil, terá afetada a sua dignidade e, por
conseguinte, não será mais visto com os mesmos olhos pela sociedade. Diante disso, o
acusado vir a ser preso ainda no âmbito do processo, sem que exista uma necessidade real
de proteção ao processo, é causar um sofrimento desnecessário ao indivíduo. Em razão

633

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

634

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

disso, entende-se que é preciso limitar a ação das medidas cautelares prisionais, para que

estatal e o do indivíduo, a garantia surgiu como um desdobramento do que é exposto pelo

sejam aplicadas em casos de efetivo risco ao andamento regular do processo, evitando

princípio da dignidade da pessoa humana, visto que o réu penal, mesmo sendo acusado

estigmatizar o acusado sem a real necessidade.

de um delito, precisa ter assegurados seus direitos e garantias fundamentais. Desse modo,

Existem outros tipos de medidas cautelares no Código de Processo Penal que não

o estado de inocência pode ser tomado como derivado do princípio da dignidade do

a prisional, e estas podem ser utilizadas antes que se restrinja a liberdade de ir e vir do

indivíduo, já que objetiva afastar a possibilidade de antecipação da pena, assegurando ao

acusado. Para que haja a prisão processual, é imperativo que haja uma ameaça concreta

acusado ser tratado como inocente até que haja uma sentença condenatória transitada

de perturbação ao andamento regular do processo. (CAMARGO, 2005, p. 261) Quanto à

em julgado.

prisão preventiva, dispõe-se:

Por se tratar de uma proteção ao indivíduo que está sendo acusado de um delito,

[...] para sua decretação ou manutenção devem concorrer os requisitos
legais para tanto, [...] havendo necessidade inafastável da demonstração,
fundamentada, de sua excepcionalidade, a partir da noção do devido
processo legal substancial, ou seja, necessidade, adequação e
proporcionalidade em sentido estrito. Não serve, portanto, a mera
transcrição
dos
termos
legais,
devendo-se
comprovar
argumentativamente as condições fáticas de tal medida, sendo
imprestáveis, também, a mera gravidade da infração imputada, o clamor
público e os antecedentes. (ROSA, 2013, p. 129-130)

o seu maior âmbito de atuação é no campo das prisões processuais, tendo em vista que o

O princípio do estado de inocência não afasta a possibilidade das prisões

de pena. Isso faz com que as medidas cautelares prisionais, incluindo a prisão preventiva,

cautelares, pois ele poderia ser flexibilizado quando valores constitucionais que são tão

que é considerada a prisão processual por excelência, tenham algumas limitações, sendo

relevantes quanto ele estão em risco, mas não por uma mera suposição ou pela abstração

impostos por lei alguns requisitos a serem seguidos, delimitando à atuação do Estado. No

da segurança pública. Necessita-se de critérios concretos para que a medida de prisão

caso da prisão preventiva, esses requisitos são: garantia da ordem pública, garantia da

provisória seja aplicada, em conformidade com o seu caráter cautelar.

ordem econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

estado de inocência almeja a proteção do acusado para que ele não seja considerado
culpado sem uma sentença definitiva, e isso pode ocorrer de forma mais definida na esfera
das cautelares prisionais.
As medidas cautelares prisionais existem no intuito de proteger o processo de
uma efetiva ameaça ao seu regular andamento, mas não como uma forma de antecipação

Faz-se necessária a observância do princípio nas decisões que ocorrem ao longo

Contudo, diante de uma análise crítica dessas hipóteses autorizadoras à luz da

do processo. Ele não pode ser simplesmente ignorado ou deturpado, para que uma

Constituição Federal, percebe-se que a garantia da ordem pública e a garantia da ordem

punição seja aplicada sem o devido processo que comprove sua culpa, pois se estaria

econômica são incompatíveis com os preceitos constitucionais, devido ao fato de terem

ferindo a dignidade do acusado. Mesmo sendo acusado de delito, o réu não deixa de estar

como objeto não o processo, mas uma aplicação antecipada da pena. Já as outras hipóteses

amparado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, e, consequentemente, deve ser

possuem o caráter cautelar necessário para seu uso, entretanto, sabe-se que existem

respeitado o seu estado de inocência no decorrer do processo penal. A prisão preventiva

outros meios menos invasivos que visam assegurar que o acusado compareça ao processo

tem um propósito bem delimitado, e não se pode alterar sua finalidade para que se

e não o prejudique. Não fazer uso desses instrumentos, optando-se sempre pela prisão, é

apliquem punições aos acusados sem que haja uma sentença condenatória definitiva.

tentar antecipar a pena, o que viola o princípio do estado de inocência. É necessário que
exista uma ameaça efetiva ao andamento regular do processo para que a prisão

4. Considerações finais

preventiva seja aplicada.
As prisões preventivas, se não aplicadas de acordo com a cautelaridade a que

O princípio do estado de inocência é uma garantia do acusado que, conforme o

estão submetidas, passam a se fundamentar na lógica do sofrimento, passando a impor

art. 5º, LVII, da Constituição Federal, existe com o intuito de proteger a sua condição de

uma punição imediata ao delito. Tal “função” é completamente contrária aos preceitos que

inocente no transcorrer do processo. Decorrente do desequilíbrio de forças entre o poder

a Constituição defende, já que o princípio do estado de inocência assegura ao acusado que
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ele só poderá ser condenado ao final do processo, através de um julgamento justo e

A prisão preventiva tem o propósito de proteger o instrumento processual de

fundamentado, embasado na legislação pertinente ao caso. Qualquer forma de

concreta ameaça do acusado a ele. Ou seja, mesmo que a lei traga como hipótese

antecipação de sanção contraria o disposto no art. 5°, LVII, da Carta Magna, pois o estado

autorizadora da medida a garantia da ordem pública e da ordem econômica, elas não

de inocência é uma condição intrínseca ao acusado, que só perde o seu status de inocente

atendem ao requisito necessário de cautelaridade, portanto, não deveriam ter efetiva

com o trânsito em julgado de uma condenação penal.

aplicação na prática jurídica. Além do mais, com o advento da Constituição Federal de

Desse modo, entende-se que se houver a efetiva necessidade da prisão cautelar,

1988, tais hipóteses autorizadoras deveriam ter sido desconsideradas, ou seja, não

a aplicação do princípio poderia ser flexibilizada, permitindo a prisão provisória do

recepcionadas, visto sua incompatibilidade com a norma constitucional. O princípio do

acusado, mas o total afastamento do princípio nunca poderá ser realizado, visto que ele

estado de inocência não veda a aplicação de medidas cautelares prisionais, mas estas

configura uma forma de tratamento do réu. O estado de inocência perdura, mesmo com o

devem respeitar os limites que a cautelaridade impõe. Sua aplicação apenas pode se dar

acusado preso, pois ele não pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado do

quando houver sua necessidade concreta.

processo.

Para a efetiva aplicação do princípio do estado de inocência ocorrer no âmbito

A análise realizada na jurisprudência contemporânea dos tribunais superiores

prático do Direito, é necessário que as decisões dos juízes e tribunais brasileiros mudem.

revelou que muitas decisões têm tomado um sentido diverso do que é defendido pelo

Não é a influência da mídia ou do clamor público que deve influenciar ou “ditar” como

princípio do estado de inocência. Ao autorizar a aplicação da prisão preventiva pela

será a atuação do Judiciário, mas sim o que está disposto nas leis e, principalmente, na

garantia da ordem pública ou da ordem econômica, estar-se-ia atentando contra a

Constituição Federal. É dever do Estado proteger e aplicar as garantias fundamentais

garantia constitucional do estado de inocência. Uma decisão embasada na hipótese

dispostas na norma constitucional, desse modo, é preciso que as decisões dos tribunais

autorizadora da garantia de ordem pública, por exemplo, acaba por se fundamentar na

do país, especialmente dos tribunais superiores, protejam o que está disposto na Carta

periculosidade do indivíduo acusado, alegando-se a necessidade de seu cárcere é devido

Magna, assegurando ao acusado o seu status de inocente no decorrer do processo, e não

ao “delito supostamente praticado”, ou seja, em razão de um crime que nem existe a

pautando suas decisões em entendimentos que possibilitam a antecipação da pena.

certeza dele ter cometido, visto que ainda não existe o trânsito em julgado da sentença. O
mesmo ocorre com a garantia da ordem econômica, já que tal requisito é derivado da
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esdrú xula de setores altamente desenvolvidos, um setor financeiro macroencefá lico, mas
com os pé s de barro e desigualdades sociais extremas” (ARRUDA JR., 2008, p. 1).

THE ETHICAL MINIMUM AS WAY TO MODERNITY

A compreensã o ‘contratualista’ da sociedade sobre a qual se funda a ideia de
Estado moderno começa a apresentar problemas em face da constataçã o empı́rica da falta
de ‘igualdade, liberdade e fraternidade’ no Paıś . As promessas da modernidade,

Marco Antonio Toresan*
Palavras-chave: Mın
́ imo é tico.; modernidade; ornitorrinco social; autopoiese.

entendidas como prerrogativas interdependentes da pessoa humana, compõ em o nú cleo
conteudıś tico daquilo que Edmundo Arruda Jr. e Marcus Fabiano Gonçalves (2002)

Resumo: O presente artigo analisa como o funcionamento ornitorrın
́ tico da sociedade

chamam de mı́nimo é tico. Vogando na heurıś tica desse trabalho (Fundamentação Ética e

brasileira constitui ó bice à modernidade no Brasil, enquanto a estrutura social imprime

Hermenêutica), propõ e-se aqui que a falta de concretizaçã o de um mın
́ imo é tico na

suas deformidades sobre o sistema jurıd
́ ico e impede seu funcionamento autô nomo.

sociedade brasileira impede a formaçã o de uma esfera pú blica pluralista,

Aponta para a necessidade de concretizaçã o do mın
́ imo é tico como pressuposto à

impossibilitando o entendimento contratualista de mú tuas expectativas sociais, devido à

emergê ncia de uma esfera pú blica plural, assim como para a autopoiese do sistema

falta de condiçõ es de subjetivaçã o cooperativa, o que acaba por resultar na estrutura

jurı́dico. Em suma, propõ e que, no contexto de modernidade perifé rica, o mın
́ imo é tico

social ornitorrın
́ tica descrita por Chico.

representa um caminho à realizaçã o das promessas da modernidade.

Keywords: Ethical minimum; modernity; social platypus; autopoiesis.

O direito, enquanto ordem normativa de uma dada estrutura social, acaba por
refletir deformidades e vı́cios da base social sobre a qual se funda. Assim, torna-se
impossıv́ el conceber no ornitorrinco social brasileiro um sistema jurı́dico com autonomia

Abstract: This article analyzes how the platypus functioning of Brazilian society is an

operacional suficiente para reproduzir-se conforme crité rios pró prios de adoçã o de

obstacle to modernity in Brazil, as the social structure reflects its deformities over the

fatores cognitivos externos (de seu ambiente). Desse modo, també m a modernidade

juridical system and prevents its autonomous operation. The necessity of the concretion

jurı́dica torna-se inexequıv́ el no contexto nacional. O Estado de Direito fica comprometido

of the ethical minimum is pointed out as a requirement for the emergence of a plural

devido à s injunçõ es externas de uma sociedade ornitorrın
́ tica que impedem uma

public sphere, as well as for the autopoiesis of the juridical system. In short, it advocates

autoconstruçã o contı́nua e congruente do sistema jurı́dico (NEVES, 1996a, p. 99).

that, in the context of peripheral modernity, the ethical minimum represents a way to the
realization of the promises of modernity.

Propõ e-se aqui debater a questã o do mın
́ imo é tico – compreendendo sua relaçã o
com os direitos fundamentais – e a necessidade de sua concretizaçã o para a correçã o das
deformidades dessa estrutura social. Somente aı́poder-se-á superar a exclusã o social que

1. Introdução

impede a autonomizaçã o do sistema jurıd
́ ico e o consequente ingresso da sociedade
brasileira na modernidade e no Estado de Direito.

O soció logo Chico de Oliveira (2003), da Universidade de Sã o Paulo, demonstra
como se desenvolveu no Brasil uma sociedade na qual o moderno depende do atrasado

2. O ornitorrinco

para maximizar seu funcionamento. A essa sociedade onde a modernizaçã o se apoia
sobre o atraso e o funcionaliza, Chico deu o nome de ornitorrinco social, “uma combinaçã o

A tradiçã o do pensamento socioló gico, desde Durkheim e Weber, costuma
conceber dicotomias no processo de evoluçã o social, tais como moderno/atraso e

Graduando em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail do autor:
marcotoresan_2@hotmail.com. Telefone para contato: (48) 9669-4657. Endereço para acesso ao currículo
na plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br/4496657390347232.

*

tradicional/racional. Nesses sistemas de pensamento, a “transiçã o” entre as dualidades
evolutivas dar-se-ia numa espé cie de progressividade quase cronoló gica. Esse paradigma,
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com heranças do positivismo comtiano, é bem recebido pelas ciê ncias humanas no Brasil.

No plano jurı́dico, nosso ornitorrinco toma forma variada, poré m nã o menos

Atento à realidade social do Paıś , Chico de Oliveira nã o encontra razõ es fá ticas para a

disforme. Para melhor compreensã o da problemá tica da falta de modernidade no Brasil,

manutençã o de um pensamento dualista. Com efeito, percebe que no Brasil atraso e

reportar-se-á à leitura de Marcelo Neves da teoria social dos sistemas de Niklas Luhmann,

moderno nã o se sucedem; antes ainda coexistem interdependentemente, de forma que a

principalmente à s crıt́ icas que formula no que diz respeito à chamada modernidade

modernizaçã o do paı́s depende da manutençã o de certos aspectos do atrasado, tais como

perifé rica. O paradigma teó rico luhmanniano descreve a hipercomplexidade das relaçõ es

a pobreza, o trabalho informal e a exclusã o social.

sociais (e dos sistemas por elas compostos) – “entendida como presença permanente de

A crença dualista (atraso/moderno) de soció logos e economistas brasileiros de

mais possibilidades (alternativas) do que as que sã o suscetıv́ eis de ser realizadas”

que o “progresso” - leia-se aumento da capacidade produtiva seguido de crescimento

(NEVES, 2012, p. 15) – e a diferenciaçã o funcional dos subsistemas sociais

econô mico – seria o ponto chave para o desenvolvimento do bem-estar social cai por

operacionalmente autô nomos como caracterıś ticas principais da modernidade 2 . Já o

terra. Chico expõ e a complexidade do problema ao afirmar que o capitalismo perifé rico

Estado de Direito, pró prio das sociedades modernas, caracterizar-se-ia pela autopoiese3

brasileiro funcionalizou atributos do atraso, transformando-os em ferramentas para o

do sistema jurı́dico, bem como pela neutralizaçã o da moral convencional (tradicional),

moderno. A resultante dessa estrutura social é a construçã o, a partir de taxas de

em face desse.

crescimento econô mico extremamente elevadas, de uma sociedade cuja desigualdade
beira o

insustentá vel.1

A prá xis jurı́dica brasileira se encontra antité tica ao Estado de Direito assim
descrito, enquanto nã o se superou por aqui a moral tradicional (conteudı́stica e

As consequê ncias sociais da funcionalizaçã o da pobreza sã o devastadoras. O

hierá rquica), o que resulta em ó bice ao processo de concretizaçã o normativa em que

exé rcito de reserva se manté m ocupado em atividades informais, de tal forma que esses

consiste a aplicaçã o do Direito. Há , na verdade, grande crise de legalidade e de

trabalhadores “reduzem o custo monetá rio de sua pró pria reproduçã o” (OLIVEIRA,

constitucionalidade, pois as normas jurı́dicas se mostram instrumentos maleá veis a

2003). O que se pode compreender dessa arquitetura social do capitalismo perifé rico é

outros sistemas, tal qual o polı́tico e o econô mico, o que implica na falta de autonomia

que o sistema econô mico vigente assimila a todos como engrenagens de sua perpetuaçã o

operacional do sistema jurı́dico e na completa incongruê ncia e irracionalidade de sua

– é o que o soció logo chama de inclusão pela exclusão, o fenô meno pelo qual inclusive os
socialmente excluı́dos atuam em favor do establishment. Para grande parte desses
excluı́dos cabe o desempenho exclusivo do papel social anti-social, isto é , contrá rio à
mutualidade cooperativa da sociedade. Trata-se de fenô meno també m chamado de
subjetivaçã o à s avessas (ARRUDA JR.; GONÇALVES, 2002, p. 137). A alcunha de
ornitorrinco social, dada por Chico de Oliveira, remete ao animal cujas caracterıś ticas
fazem alusã o a mais de uma etapa da escala evolutiva, da mesma forma que a sociedade
brasileira é expressã o concomitante do moderno e do atraso.

Os dados do Banco Mundial revelam que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu
aproximadamente 1078% em trê s dé cadas (de 203 milhõ es de US$ em 1983 para 2 bilhõ es e 392 milhõ es
de US$ em 2013). No mesmo perı́odo, contudo, a desigualdade social – calculada a partir do ı́ndice de GINI
– caiu apenas 10% (de 0,59 em 1983 para 0,529 em 2013). “O Brasil é um dos mais contundentes exemplos
de crescimento sem desenvolvimento, isto é , de divó rcio entre o juı́zo que se possa fazer do ‘abrigo’
econô mico e a realidade social” (RUFIN, 1996, p. 111). També m: “A modernizaçã o é vista
independentemente do bem-estar coletivo. Obté m-se um imenso poder econô mico, mas ele nã o consegue
resolver os problemas da qualidade de vida” (STRECK, 2009, p. 27).

1

2 É importante ter-se em mente pressupostos da teoria sistêmica de Luhmann para uma análise do
problema brasileiro; nesse paradigma teórico, os subsistemas sociais são constituídos primordialmente
por situações comunicativas, cada qual com sua linguagem especializada própria. Nesses sistemas, a
comunicação é o elemento e as expectativas comunicativas são as estruturas sistêmicas. (NEVES, 2012, p.
4). A hipercomplexidade da modernidade, enquanto “número de possibilidades de ação maior que o das
possibilidades atualizáveis”, implica necessariamente em contingência, fundamentalmente no que diz
respeito à atualização das expectativas comunicativas (FERRAZ JR., 2015, p. 74 e 75). A tensão gerada pelo
alto grau de contingência das comunicações nos sistemas sociais é gerida, na sociedade moderna, através
da diferenciação funcional desses sistemas, que aumenta sua complexidade, reduzindo a complexidade de
seu ambiente. A complexidade sistêmica, por sua vez, pressupõe uma reprodução autopoiética, porquanto
a absorção de dados cognitivos externos (ambientais) é filtrada por critérios próprios de cada sistema.
3 Também se mostram necessárias maiores elucidações acerca do conceito de autopoiese, dada sua
fundamentalidade para a compreensão da modernidade em Luhmann e da respectiva falta de modernidade
no Brasil. O termo é utilizado originalmente na biologia, referindo-se a autoconstrução dos seres vivos. O
sociólogo alemão introduz o conceito à sua teoria sistêmica; dando-lhe, todavia, nova significação: a
autopoiese dos sistemas sociais diz respeito à autoderminidade desses em face do meio ambiente em que
se encontram, isto é, autorreferência a códigos binários de preferência internos ao sistema como filtros de
absorção de fatores externos ao sistema. Nesse sentido, a autopoiese é entendida como a clausura
operacional do sistema, que, no entanto, pressupõe sua abertura cognitiva. No que diz respeito à autopoiese
do sistema jurídico como característica fundamental do Estado de Direito, aponta-se para a necessidade de
sua reprodução autônoma, isto é, obedecendo normativamente somente a seu próprio código de
preferência (lícito/ilícito), de tal sorte que as decisões jurídicas recebam seu significado normativo do
próprio sistema jurídico.
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aplicaçã o. Em suma, Marcelo Neves (1996a, p. 99) observa que “é intransponıv́ el o modelo

da exclusão social, ao passo que justamente os indivıd
́ uos a quem os direitos

luhmanniano de autopoiese à realidade jurı́dica da modernidade perifé rica

,

fundamentais e, por conseguinte, a defesa da dignidade da pessoa humana, sã o negados,

destacadamente no Brasil”. No fulcro da teoria sistê mica, caracteriza-se o “ornitorrinco

sã o os ‘privilegiados’ (sic!) pelo sistema jurı́dico em sua escolha seletiva para o exercı́cio

jurı́dico tupiniquim” pelo fenô meno da alopoiese, oposto à autopoiese e, por conseguinte,

do poder punitivo (ARRUDA JR.; GONÇALVES, 2002). Em suma, onde falta a garantia

ao Estado de Direito e à modernidade jurı́dica.

estatal do mı́nimo é tico, sobra repressã o jurı́dica desse mesmo Estado.

4

O Estado atua principalmente como palco de realizaçã o de interesses
particularistas ou de conflitos entre eles, à margem de textos
constitucionais e legais de conteú do democrá tico, cuja concretizaçã o
possibilitaria a construçã o da cidadania. (NEVES, 1996a, p. 101).

A outra face da moeda é aquela que diz respeito aos sobreintegrados, que lançam
mã o da “tradicional capacidade da esfera privada de invadir a esfera pú blica” (VIANNA,
1999, p. 43) para bloquear a autopoiese do sistema jurı́dico estribados em seus interesses

A ingerê ncia de có digos biná rios de preferê ncia alheios ao sistema jurı́dico em

polı́tico-econô micos particularistas. Com efeito, tem-se uma elite socialmente e

suas decisõ es, alé m de impedir a autopoiese do sistema jurı́dico, tem como resultante a

juridicamente privilegiada, que deforma as normas legais e constitucionais a seu bel-

generalizaçã o das relações de subintegração e sobreintegração. Essas relaçõ es sociais,

prazer. As injunçõ es dos sobreintegrados no sistema jurı́dico fazem com que esses, alé m

pró prias dos sistemas jurı́dicos alopoié ticos das modernidades perifé ricas, representam

de terem suas garantias fundamentais resguardadas, contem com a vista grossa do Estado

no Brasil mais uma das configuraçõ es sociais que remetem a sociedade brasileira ao

em relaçã o à s suas prá ticas contrá rias à lei.

Ornithorhynchus anatinus, pois, “nã o se trata [aqui] de relaçõ es alopá tricas de exclusã o
entre grupos humanos no espaço social” (NEVES, 1996a, p. 101).

A relaçã o dos subintegrados para com a ordem jurı́dica é pautada no fetichismo
legal e no legalismo seletivo; a dos sobreintegrados, por sua vez, tem como base a

Se bem o modo de produçã o capitalista é capaz, nos paıś es perifé ricos, de incluir

impunidade. Ambas as relaçõ es, posto que resultantes de um sistema jurı́dico cuja

os excluı́dos das condiçõ es mı́nimas de sociabilidade, como demonstrou Chico, atravé s de

operaçã o se dá majoritariamente de acordo com fatores de outros sistemas que compõ e

sua instrumentalizaçã o para a reproduçã o da ordem socioeconô mica vigente, nessas

seu ambiente, constituem ao mesmo tempo expressã o e causa do fenô meno alopoié tico,

mesmas sociedades os sistemas jurı́dicos alopoié ticos – infiltrados em sua normatividade

ao impedirem a autoconstruçã o consistente e congruente do sistema jurı́dico.

por injunçõ es particularistas – criam relaçõ es de exclusã o/integraçã o social que
comportam diferentes nıv́ eis. A configuraçã o gradiente da inclusã o social é a expressã o
pró pria do modelo ornitorrı́ntico de sistema jurı́dico.
Os subintegrados nã o estã o excluı́dos da ordem jurı́dica, como uma aná lise

Na medida em que há quebras de reproduçã o concretizante do direito,
nã o se constró i circularidade consistente entre norma constitucional e
atividade concreta dos cidadã os e dos agentes estatais. Face à
sobreposiçã o heteronomizante dos sistemas econô micos e polıt́ icos
sobre o direito, nã o se constituiu uma esfera da positividade jurı́dica, ou
seja, da legalidade e da constitucionalidade (NEVES, 1996b, p. 110).

simplista levaria a crer, porquanto “nã o estã o liberados dos deveres e responsabilidades

Nesse contexto, a leitura de Neves da teoria sistê mica luhmanniana, pelas

impostas pelo aparelho coercitivo estatal” (NEVES, 1996a, p. 101). Desse modo, os

correlaçõ es que faz com a realidade brasileira, se mostra de suma importâ ncia, mormente

direitos fundamentais que lhes sã o constitucionalmente assegurados nã o podem ser

ao salientar a necessidade de autonomizaçã o do sistema jurı́dico como pressuposto para

exercidos, mas as obrigaçõ es e restriçõ es que lhes sã o impostas se mantê m intactas. Na

o Estado de Direito e para a possibilidade de um direito inclusivo (acabando com as

prá tica, à queles subintegrados interessa tã o somente os modais deô nticos obrigacionais

relaçõ es acima expostas). No mesmo sentido aponta o Prof. Lenio Streck (2015), ao

e proibitivos, sendo seus direitos fundamentais desrespeitados inclusive e,

defender a construçã o de uma teoria da decisã o que forneça condiçõ es epistê micas à

principalmente, pelo Estado. Cria-se uma reação em cadeia de retroalimentação jurídica

decisã o dotada de juridicidade per se, isto é , calcada normativamente apenas no có digo

O conceito de modernidade periférica é trabalhado justamente a partir da impossibilidade de adequação
do modelo de modernidade luhmanniano aos chamados “países periféricos”. Se essas sociedades são
extremamente complexas, o que se enquadra na definição “central” de modernidade, o mesmo não pode
ser dito a respeito da diferenciação funcional de seus subsistemas, que é aí insuficiente, importando assim
elevadíssimos níveis de contingência nas relações sociais. (NEVES, 2012, p. 18).

4

biná rio jurı́dico (lı́cito/ilı́cito) de preferê ncia – dada a clausura normativa que deve ter o
direito positivo na modernidade.
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A modernidade perifé rica brasileira é repleta de desigualdades acachapantes e a

das quais poderia o indivı́duo desenvolver suas capacidades conviviais em sua plenitude.

estrutura social ornitorrı́ntica, que manté m as relaçõ es de exclusã o de cidadã os para com

A partir desse desenvolvimento, no qual os indivı́duos internalizariam as normas

a ordem jurı́dica, subordina o direito, imprimindo-lhe suas deformidades e vicissitudes.

socialmente construı́das, o direito teria menor necessidade de atuaçã o coativa, o que

Assim, antes ainda de se trabalhar a autonomizaçã o do sistema jurı́dico, se faz importante

possibilitaria maior legitimidade em sua atuaçã o. Ademais, o mın
́ imo é tico possibilitaria

desenvolver teorias bem fundamentadas sobre a necessidade de se corrigirem essas

a emergê ncia de uma esfera pú blica realmente plural, na qual as mais diversas correntes

assimetrias resultantes do modelo posto atravé s da promoçã o e concretizaçã o de um

axioló gicas e polı́ticas teriam iguais oportunidades de expressã o

mın
́ imo é tico na sociedade brasileira. A modernidade no Brasil apenas pode ser

Por ó bvio, a exploraçã o do potencial normativo do ethos social implica em uma

concebida quando, alé m de um sistema jurı́dico autopoié tico, tivermos por aqui uma

concepçã o ‘contratualista’ de expectativas cooperativas mutuamente vinculantes no seio

esfera pluralista que garanta acesso equâ nime a esse sistema. O mı́nimo é tico enquanto

de uma sociedade. E• sobre essa ideia de obrigaçã o mú tua que se construiu a noçã o de

caminho à modernidade deve ser trabalhado fundamentalmente a partir da necessidade

direito positivo moderno. Com o fito de propor um caminho à modernidade, os

de se construir um ambiente propı́cio a figurar como referê ncia cognitiva a um sistema

pressupostos a partir dos quais parte o presente trabalho nã o se alinham ao

jurı́dico autopoié tico, de modo a garantir influxo legı́timo e plural de fatores cognitivos

desconstrutivismo pó s-moderno. O que se propõ e aqui, todavia, é que se repense a ideia

externos.

de contrato social a partir de uma condicionante mı́nima de concretude de condiçõ es
viabilizadoras do desenvolvimento de capacidades conviviais, cristalizada enquanto

3. O mínimo ético

conteú do programá tico – no plano jurı́dico – nas normas de direitos fundamentais e no
princı́pio da dignidade da pessoa humana.

A psicologia social de Charles Cooley demonstra como a construçã o de um sense

Marcelo Neves lê Luhmann com uma postura crıt́ ica, tentando absorver

of self é estritamente ligada ao processo de socializaçã o do indivı́duo, no qual ele també m

contribuiçõ es da teoria da açã o comunicativa de Jü rgen Habermas – a despeito das

internaliza as normas é ticas – compreendidas aqui como o “substrato comportamental

diferenças quanto aos pressupostos teó ricos, mormente no que diz respeito à

espontâ neo da sociedade” (ARRUDA JR., GONÇALVES, p. 67). A teoria do looking glass self

consensualidade. Para tal, propõ e que “o respeito à autonomia das diversas esferas de

baseia-se na ideia de que o indivıd
́ uo constró i sua subjetivaçã o atravé s da percepçã o

comunicaçã o transforma-se cada vez mais em uma exigê ncia moral” (NEVES, 2012, p.

daquilo que crê ser a ressonâ ncia do seu ser em seu meio. Assim, a partir da imaginaçã o

129). O professor pernambucano defende, assim, uma espé cie de “fundamentaçã o moral

das eventuais reaçõ es à s suas açõ es e modos de agir, o indivı́duo constró i uma imagem de

do Estado de Direito”, que se daria atravé s do respeito aos procedimentos democrá ticos.

si e internaliza as expectativas de seu meio para consigo (COOLEY, 1902).

Nos paı́ses de modernidade perifé rica, todavia, uma concepçã o meramente

E• nesse processo, portanto, que o indivı́duo desenvolve suas “capacidades para o

procedimental do Estado de Direito é insuficiente, por nã o contar com as desigualdades

reconhecimento de transgressividade de algumas condutas”, o que Arruda Jr. e Gonçalves

estruturais que impedem igual acesso aos referidos procedimentos. E• nesse sentido que

(2002) chamam de capacidades conviviais 5 . A teoria do mın
́ imo é tico 6 faz apologia à

o mın
́ imo é tico se apresenta como preliminar ao jogo cujas regras caracterizam o Estado

necessidade do Estado e do direito assegurarem este mın
́ imo bá sico de condiçõ es atravé s

Democrá tico de Direito, ao representar condicionante mı́nima de concretude social das
normas que possibilitam aos “jogadores” desenvolver as suas capacidades conviviais, isto

“O que chamamos de capacidades conviviais reúne a capacidade geral para a cooperação àquelas
habilidades especiais que constroem conjuntamente a subjetivação de um indivíduo voltada à
intersubjetividade na qual se processa o mutualismo das expectações, sejam elas morais ou jurídicas”.
(ARRUDA JR.; GONÇALVES, 2002, p. 86).
6 A teoria do mínimo ético da qual se fala é a desenvolvida por Edmundo Lima de Arruda Jr. e Marcus
Fabiano Gonçalves. Não se confunde com a clássica teoria do mínimo ético de Georg Jellinek. Para uma
breve introdução a essa última, cf. Miguel Reale (2000, p. 42).
5

é , sua capacidade de jogar o jogo democrá tico.
Antes de o indivı́duo expressar o seu eu quero, pelo qual ingressa na
moralidade social, é necessá rio averiguar as condiçõ es preliminares que
a sociedade lhe assegura para poder expressar validamente esse seu
assentimento. Dito de maneira bem simples: a todo eu quero precede um
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eu posso, relativo à s condiçõ es de ingresso na mutualidade de
expectaçõ es sociais. (ARRUDA JR.; GONÇALVES, 2002, p. 93).

O uso das expressõ es “é tica” e “moral”, recorrente nesse trabalho, nã o
corresponde a um determinado plexo de valores tido como fundamento de validade do
sistema jurı́dico. O positivismo normativista de Kelsen já deu cabo à s fundamentaçõ es
metafıś icas. Com efeito, a moral a que se refere Marcelo Neves (2012) é a do dissenso ou
da alteridade, que coaduna a hipercomplexidade moderna do politeıś mo de valores. O
mın
́ imo é tico, por sua vez, pretende consubstanciar a pluralidade da esfera pú blica, ao
figurar como garantia substancial de acesso das mais diversas ordens de valores da
sociedade democrá tica aos â mbitos deliberativos, tanto no sistema polı́tico como jurıd
́ ico.
Dessa forma, apresenta-se como um mın
́ imo consensual comum, que, em
complementariedade ao consenso procedimental defendido por Neves, expressa
objetivamente valores bá sicos sem os quais sã o inó cuos quaisquer tipos de procedimento.
Em suma, aceitando a exigê ncia moral de autonomia dos diversos subsistemas
comunicativos, entende-se o mın
́ imo é tico como pressuposto à emergê ncia dos discursos
e demandas que ali se formam à esfera pú blica7, isto é , como condiçã o de possibilidade
da luta eterna no panteã o axioló gico8 que caracteriza o mundo moderno.
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Sarlet Wolfgang, que se refere à dimensã o objetiva dos Direitos Fundamentais como “uma
ordem de valores fundamentais objetivos” consagrados constitucionalmente (SARLET,
2015, p. 150). Essa dimensã o alude entã o à quele mı́nimo axioló gico-consensual de uma
sociedade, que ganha status fundamental ao expressar valores normativos considerados
essenciais para todo o sistema jurıd
́ ico e para a vida social de forma gené rica. Dito de
outra forma: os Direitos Fundamentais cristalizam juridicamente o conteú do socioló gico
do mın
́ imo é tico.
Essa dimensã o objetiva, enquanto estudada pela ciê ncia dogmá tica dos Direitos
Fundamentais, situa-se no plano do dever ser, donde pode-se depreender como sua
funçã o precı́pua a decidibilidade de conflitos (FERRAZ JR., 2015, p. 61), seja diretamente
ou a partir de sua funçã o subsidiá ria – nã o menos importante, poré m – de contexto
hermenê utico das demais normas do sistema jurı́dico. Ademais, apresenta-se també m
como condicionante normativa ao Estado de Direito: a concretude dos Direitos
Fundamentais permite a clausura operacional do sistema jurı́dico, ao estabelecer um
plano de juridicidade indisponıv́ el a outros sistemas, isto é , ao impedir a sobreposiçã o
dos có digos de preferê ncia de outros sistemas na criaçã o/aplicaçã o normativa.
Sob o prisma do mın
́ imo é tico, por sua vez, o conteú do axioló gico-consensual dos
Direitos Fundamentais se torna condicionante socioló gico do Estado de Direito. Somente

3.1. Mínimo Ético e Direitos Fundamentais

com a sua efetiva concretude se poderá ter uma esfera pú blica subjacente aos sistemas
polı́tico e jurı́dico que os legitime, atravé s da referê ncia sistê mica à pluralidade de

Foi referido ao mın
́ imo é tico como um mın
́ imo de possibilidades viabilizadoras

demandas e discursos ambientais. Do ponto de vista da regulaçã o social, o mı́nimo é tico,

de desenvolvimento das capacidades conviviais, a ser socialmente observá vel. Isso, pois

como garantia concreta dos Direitos Fundamentais, permite a internalizaçã o das normas

se trata de conceito socioló gico. Nada obstante, a configuraçã o do mın
́ imo é tico ganha,

sociais atravé s do desenvolvimento das capacidades conviviais. Uma sociedade

tanto em apreensibilidade como em possibilidade de efetivaçã o concreta, com o

democrá tica deve contar com a autonomia moral de seus integrantes para agir conforme

entendimento da relaçã o de seu conteú do com o mundo jurı́dico, mormente no que tange

as normas que internalizam, de modo a reduzir a necessidade de atuaçã o heteronô mica

aos Direitos Fundamentais.

do Direito, que, quando pune, faz aı́com maior legitimidade.

Visto o mın
́ imo é tico como o mın
́ imo de concretude de programas normativos
especı́ficos que viabilizam o consenso procedimental a partir do qual se dã o os dissensos

3.2. A dignidade da pessoa humana como pressuposto

axioló gicos, importa salientar sua relaçã o de compartilhamento conteudıś tico com aquilo
que a doutrina da dogmá tica dos Direitos Fundamentais vem a chamar de dimensã o
objetiva dos Direitos Fundamentais. Reporta-se aqui aos ensinamentos do Prof. Ingo
7 “A ética buscar no direito as condições materiais de promoção da socialização e autonomia dos indivíduos
segregados por ordens sociais e jurídicas excludentes” (ARRUDA JR.; GONÇALVES, 2002, p. 144).
8 Cf. WEBER, 2011, p. 49: “As diversas ordens de valores se defrontam no mundo, em luta incessante”.

Nã o à toa o princıp
́ io da dignidade da pessoa humana deve ser compreendido
como o norte axioló gico de nosso ordenamento jurı́dico. As construçõ es acerca dos
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direitos fundamentais e suas dimensõ es9 vê m justamente no sentido de demonstrar que

Fundamentais e de sua condiçã o de possibilidade de sentido. Ante o já exposto

é a fundamentalidade desses para a garantia e promoçã o da dignidade humana que exige

compartilhamento conteudı́stico entre esses direitos e o mın
́ imo é tico, percebe-se a

seu cará ter jusfundamental (SILVA, 2005). Para uma teoria jurı́dica que se compromete

importâ ncia do princı́pio da dignidade da pessoa humana para o jurista engajado na luta

com a exigê ncia do mı́nimo é tico à atuaçã o legıt́ ima do sistema jurı́dico e à configuraçã o

pela modernidade atravé s de sua concretizaçã o.

do Estado de Direito, o foco na defesa da dignidade da pessoa humana deve ser, sem
dú vida, seu cará ter intersubjetivo de reconhecimento social por parte do Estado e dos

3.3. O problema da efetividade do Direito

pares. Para melhor compreensã o do que se fala, recorre-se à conceituaçã o da dignidade
da pessoa humana de Ingo Wolfgang Sarlet (2007, p. 379):
Qualidade intrı́nseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o
faz merecedor do mesmo respeito e consideraçã o por parte do Estado e
da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e
deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe
garantir as condiçõ es existenciais mı́nimas para uma vida saudá vel, alé m
de propiciar e promover sua participaçã o ativa e co-responsá vel nos
destinos da pró pria existê ncia e da vida em comunhã o com os demais
seres humanos.

A ideia ontoló gica desse preceito constitucional, com resquı́cios jusnaturalistas e
de metafıś ica kantiana, é importante por demarcar um ponto de partida para o Estado de
Direito. A pró pria compreensã o de normatividade é tica impõ e um mı́nimo real e efetivo
de condiçõ es para a subjetivaçã o do indivı́duo e o consequente desenvolvimento de sua
aptidã o para a cooperaçã o social. Para construir um sense of self e uma identidade social
– requisitos bá sicos à auto-obrigaçã o jurı́dico-moral perante a sociedade – é
imprescindıv́ el que o sujeito se reconheça e seja reconhecido como um fim em si mesmo.
A dimensã o ontoló gica da dignidade da pessoa humana nã o é , todavia, suficiente
para trabalhar o problema fundamental ao mı́nimo é tico que é a questã o da efetividade
dos direitos. O reconhecimento do homem enquanto fim em si mesmo só terá a
materialidade necessá ria mediante papel ativo do Estado e dos operadores do direito no
sentido de concretizar o mı́nimo é tico e seu nú cleo duro da dignidade humana atravé s da
promoçã o dos direitos fundamentais e da efetivaçã o de seu conteú do programá tico.
Dado o cará ter pragmá tico do Direito e a estrutura circular de sua compreensã o,
certo é o que aponta o Prof. Reinaldo Pereira e Silva (2005, p. 192), quando indica que “a
interpretaçã o jurı́dica dos direitos fundamentais [...] orienta-se pela pré -compreensã o
é tico-jurı́dica da dignidade da pessoa humana”. Com efeito, o princı́pio adquire, para
pensadores e operadores do direito, a dupla funçã o de miolo semâ ntico dos Direitos
9

Cf. WOLKMER, 2006, p. 15-27.

A ordem constitucional de 1988 cristalizou um nú mero consideravelmente
grande de garantias à s prerrogativas da pessoa humana. Poder-se-ia dizer que, naquele
conturbado momento de redemocratizaçã o, a conjuntura de forças polıt́ icas e a sociedade
em geral firmavam, em sua Carta de Direitos, o “revolucioná rio compromisso com a
emancipaçã o humana” (SILVA, 2005, p. 197). Poré m, a aná lise da sociedade brasileira, já
exposta neste trabalho, nos mostra como esse compromisso está longe de ser alcançado
e como pouco se caminha nesse sentido.
Juristas humanistas vê m tentando compreender a razã o pela qual uma
Constituiçã o dirigente como a brasileira pouco resultou em conduçã o à s promessas da
modernidade, que hodiernamente adquirem status de lendas. Os ranços pré -modernos
estã o aı́e a expectativa de sua superaçã o parece ter virado quimera. As respostas ao
problema, contudo, de um jeito ou de outro, acabam por permear a questã o da
inefetividade dos direitos fundamentais no Paı́s que resulta na falta do mı́nimo é tico na
sociedade brasileira. Nã o se pode aqui passar ao largo do problema.
Kelsen (2006, p. 12), cuja teoria da validade se tornou sı́mbolo do formalismo
juspositivista, já reconhecia a existê ncia de uma dupla face no problema do que chamava
de eficá cia da norma jurı́dica: a da aplicaçã o por parte dos magistrados e a da observâ ncia
por parte dos subordinados à ordem jurı́dica. O que ocorre no paı́s é que, devido à falta
de autonomia de nosso sistema jurı́dico, a aplicaçã o das normas jurı́dicas se dá de acordo
com có digos de preferê ncia de outros sistemas, resultando em grave problema de
incongruê ncia e contingê ncia nas expectativas normativas.
A aplicaçã o alopoié tica do direito acaba nã o garantindo os direitos fundamentais
dos subintegrados e nã o sancionando devidamente os sobreintegrados desviantes,
resultando em uma crise de credibilidade da instâ ncia jurı́dica, mormente no Poder
Judiciá rio. Esse, por sua vez, acaba por desencadear o problema da inconformidade
comportamental espontâ nea por parte dos jurisdicionados, que – e aqui justamente
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aqueles cujos direitos sã o mais violados – sã o os maiores alvos da heteronomia coercitiva

é buscar no Direito a força necessá ria para a concepçã o do mın
́ imo é tico na sociedade

estatal.

como caminho ao posterior ingresso na modernidade.
O mı́nimo é tico, que tem como objeto de incidê ncia principal o da promoçã o do

No tocante ao problema da efetividade, se fazem pertinentes algumas

desenvolvimento das capacidades conviviais que permitam a autonomia moral à

consideraçõ es no que diz respeito à prá tica jurı́dica. Ainda que debates e construçõ es

observâ ncia normativa (é tica e jurıd
́ ica) e o acesso generalizado de demandas e discursos

teó ricas problematizantes, como a que se procura levantar aqui, tenham maior fertilidade

a uma esfera pú blica, nã o pode, enquanto uma teoria compromissada com a reduçã o das

no campo acadê mico, mostrar-se-ã o inú teis se suas ondas heurı́sticas nã o reverberarem

desigualdades, ignorar as prá ticas aplicativas do Direito pelo Poder Judiciá rio. Sem

no plano prá tico. Assim, enquanto teó ricos e acadê micos buscam compreender as razõ es

adentrar aqui no debate entre as posiçõ es prodecimentalistas e

substancialistas 10

de

ornitorrı́nticas de falta de efetividade dos Direitos Fundamentais, é crucial que os

atuaçã o do braço judicial do Estado – cuja literatura farta rende boas discussõ es –,

operadores e aplicadores do direito exerçam suas atividades profissionais cientes da

entende-se que o Judiciá rio deve assumir a posiçã o de guardiã o da Constituiçã o, que lhe

realidade social de modernidade perifé rica na qual estã o imersos. Impõ e-se, pois, o

é pró pria em um regime democrá tico, e exercê -la com responsabilidade, ciente da

compromisso com a práxis efetivante dos Direitos Fundamentais como consolidaçã o do

necessidade de congruê ncia histó rica de suas decisõ es. Isso implica em abertura cognitiva

mın
́ imo é tico, de forma a possibilitar uma esfera pú blica plural que legitime o sistema

do sistema jurı́dico ao seu meio social, sem que para isso renuncie à autodeterminaçã o

jurı́dico, ao passo que afaste a ingerê ncia dos demais sistemas ao mesmo. E• nesse

operacional-normativa do Direito (NEVES, 1996b).

horizonte que se torna possıv́ el o ingresso à modernidade.

“A legalidade é entendida como acesso generalizado da populaçã o aos benefı́cios
e vantagens do Direito, pressupondo condicionamentos sociais, econô micos e polı́ticos”

4. Considerações Finais

(NEVES, 1996b, p. 107). O nú cleo do mın
́ imo é tico pode ser compreendido como o
trabalho do Direito nesses condicionamentos para viabilizar a subjetivaçã o integrante do

A condiçã o perifé rica da modernidade brasileira impede a realizaçã o de suas

indivı́duo à s mú tuas vinculaçõ es cooperativas, assim como propiciar a emergê ncia de

promessas. Chico de Oliveira demonstra como poucos o funcionamento perverso de uma

uma esfera pú blica plural. Assim sendo, a questã o da falta de legalidade e

arquitetura social onde segmentos modernos funcionalizam segmentos atrasados. E•

constitucionalidade levantada por Neves diz respeito a um problema que se dá

ilusó rio pensar que em tal sociedade os discursos, posicionamentos axioló gico-polıt́ icos

principalmente nesse nıv́ el mın
́ imo de eficá cia que deve promover o sistema para

e as demandas sociais possuem o mesmo acesso à s instâ ncias decisó rias dos sistemas

funcionar autonomamente.

jurı́dico e polıt́ ico. Ciente disso é que se tem na intransigente defesa dos programas dos

Como já exposto, recorrer à legalidade nã o significa recorrer ao legalismo.

Direitos Fundamentais um meio de se concretizar o mı́nimo é tico e de se corrigir as

Qualquer forma de legalidade que se pretenda emancipató ria implica na negaçã o da

deformidades estruturais que caracterizam nosso ornitorrinco social. Urge, portanto, que

possibilidade de seletividade, que é caracterıś tica comum nas prá ticas do legalismo. Na

pensadores e operadores do Direito exerçam suas atividades com o fito de construir uma

verdade, o que se pretende ao apontar à necessidade de eficaciaçã o do Direito pelo Poder

esfera pú blica de acesso plural e universal.

Judiciá rio como forma de garantir ao sistema jurı́dico um grau mın
́ imo de autonomia é

No entanto, para alé m do problema estrutural da nã o emergê ncia de uma esfera

reconhecer que Warat estava correto ao afirmar que “a dogmá tica jurıd
́ ica pode indagar,

pú blica, que se dá no ambiente em que atua o sistema jurı́dico, é necessá rio repensar a

criar e construir” (STRECK, 2009, p. 26); é reconhecer a possibilidade de se retomar o

forma de operaçã o desse sistema. Para tal, é frutıf́ era a leitura de Marcelo Neves da teoria

“revolucioná rio compromisso com a emancipaçã o humana” atravé s do Direito. Em suma,

sistê mica luhmanniana. Com postura crıt́ ica, o autor demonstra como a reproduçã o do
sistema jurı́dico – principalmente no momento de concretizaçã o normativa em que

10

Cf. MARCELLINO JR, 2006.

consiste a aplicaçã o do Direito – se dá de forma alopoié tica no Brasil, numa espé cie de

655

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

656

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

ornitorrinco jurı́dico. No que tange diretamente ao funcionamento interno do sistema
jurı́dico, portanto, a necessidade maior é a de criaçã o de uma esfera de juridicidade que
resulte no afastamento da ingerê ncia de có digos de preferê ncia de outros sistemas.
O Direito é fator central na possibilidade de mudança social. Por isso a ideia de
mın
́ imo é tico busca nele forças para conceber-se na sociedade como caminho à
modernidade. Todavia, o pró prio sistema jurı́dico na modernidade perifé rica possui
deformidades que constituem ó bices à concretizaçã o do mı́nimo é tico. Esse é o foco de
tensã o principal no direito da modernidade perifé rica: enquanto ordem normativa da
estrutura social, isto é , enquanto subsistema imerso em um ambiente maior, o direito
reflete vicissitudes estruturais; poré m, enquanto dever ser, o sistema jurı́dico figura como
vetor de mudanças na estrutura social, isto é , enquanto sistema també m constró i o
ambiente no qual se encontra. Com ciê ncia da realidade pá tria e consciê ncia da
necessidade de um mın
́ imo é tico, impõ e-se aos juristas de modo geral a prá tica engajada
com a efetividade dos Direitos Fundamentais, com a concretude do mın
́ imo é tico e com o
ingresso na modernidade.
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Resumo: Os números de abortos realizados no mundo são grandes, mais da metade dos
números de gestações indesejadas. Dentre esses fatores e outros tantos, o parto anônimo
é uma das opções viáveis para ajudar a diminuir tanto as mortes de mulheres que realizam
abortos clandestinos, quanto o infanticídio e neonaticídio. Na Áustria, França e em alguns
outros países já existe uma legislação específica voltada a esse assunto de adoção
anônima, mas no Brasil os projetos de Lei relacionados encontram-se parados no
Congresso Nacional tendo em vista que não apresentam um aspecto econômico e político
alto, vez que o povo brasileiro é muito conservador no quesito família. Por isso, com base
na teoria da análise econômica desenvolvida por Posner, será demonstrado que a
regulamentação do parto anônimo produzirá benefícios sociais e econômicos
relacionados ao poder público e que consequentemente o projeto deve retornar à mesa
de discussões para conclusão do processo legislativo com a sua efetiva aprovação. Afinal
a vida e a qualidade da mesma são os bens mais importantes. Quanto à metodologia
empregada no artigo científico, este se realizou pela base lógica Indutiva, e foram
utilizadas as Técnicas do Referente, da Categoria, do Conceito Operacional e da Pesquisa
Bibliográfica, incluindo doutrina e jurisprudência.

Keywords: Family Law; anonymous childbirth; economic analysis; Posner.
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Abstract: abortions numbers performed in the world are great, more than half the

Existem projetos para regulamentação da prática do Parto Anônimo no Brasil,

number of unwanted pregnancies. These factors and many others, anonymous childbirth

assim como já ocorre em outros países como França, Itália e Áustria, por exemplo, todavia

is one of the viable options to help reduce both the deaths of women who have illegal

esses projetos de Lei se encontram com a tramitação “estacionada” no Congresso

abortions, as infanticide and neonaticide. Austria, France and some other countries there

Nacional, tendo em vista que seu aspecto econômico e político não possui tanto destaque

is specific legislation focused on the subject of anonymous adoption, but in Brazil the

quanto outras matérias e considerando também que o povo brasileiro apesar da

related law projects are still in the National Congress in order to not have an economic

miscigenação e cultura diversificada é muito conservador (NISHIURA, 2002).

aspect and high political, since the Brazilian people are very conservative in the family

Assim, com base na teoria da Análise Econômica, busca-se de forma clara

aspect. Therefore, based on the theory of economic analysis developed by Posner, will be

demonstrar que a regulamentação do parto anônimo além de trazer benefícios sociais

demonstrated that the regulation of anonymous birth will produce social and economic

também é capaz de trazer benefícios econômicos para o poder público, demonstrando que

benefits related to the government and therefore the project should return to the

o assunto deve voltar a mesa de discussão para conclusão do processo legislativo com a

discussion table for completion of the legislative process with its effective approval. After

sua efetiva aprovação, afinal deve ser considerado o bem estar da criança acima de tudo;

all life and its quality are the most important assets. As for the methodology used in the

e ter pais que não o querem não traz beneficio nenhum, enquanto que com a futura adoção

scientific article, this was held by Inductive rationale, and we used the techniques of the

o menor, seus pais afetivos e também a sociedade só têm a ganhar.

Referent, Category, Operational Concept and bibliographical research, including doctrine
and jurisprudence.

Para melhor apresentar o tema e a teoria da análise econômica, o presente
trabalho foi dividido em três seções, na primeira foi apresentado o instituto do parto
anônimo e como ele funciona, além dos principais aspectos da legislação proposta no

1. Introdução

Congresso Nacional. Como muitas mulheres acabam também escolhendo realizar um
aborto ao invés de dar a luz, foram apresentados alguns motivos pelo qual o parto

Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) podem ter

anônimo deveria ser a primeira opção, ao invés do aborto.

ocorrido uma média de 50 milhões de abortos no ano de 2005, ou seja, a mulher decidiu

Nas últimas duas seções, o objetivo é apresentar de forma clara, mas breve o que

por interromper a gravidez em mais da metade do número de gestações indesejadas no

vem a ser a teoria da análise econômica e onde ela se origina, bem como, ao final

mundo todo, que em 2005 chegou a 87 milhões (BORGES, 2010), esses dados são

apresentar quais os possíveis benefícios com a regulamentação do parto anônimo,

complementados por dados do Conselho Federal de Medicina do Brasil, que apontam o

partindo do exemplo de outros países que já possuem legislação sobre o tema.

aborto como uma das quatro principais causas de morte da mulher atualmente.

Quanto à metodologia empregada no artigo científico, este se realizou pela base

Diante dessa realidade o parto anônimo é uma opção para a mulher não

lógica Indutiva, e foram utilizadas as Técnicas do Referente, da Categoria, do Conceito

interromper a gravidez, mas gerar o feto para que após nascer o mesmo possa ser

Operacional (PASOLD, 2010) e da Pesquisa Bibliográfica, incluindo doutrina e

entregue para adoção sem a devida identificação dos genitores (SOMBRA,2011).

jurisprudência.

Atualmente já existe uma permissão legal onde os pais podem entregar a criança para
adoção, resguardando sua identidade através do segredo de justiça pelo qual tramita o

2. O parto anônimo

processo de adoção, mas os dados continuam a existir, enquanto que no parto anônimo
essas informações seriam eliminadas1.
1 O Estatuto da Criança e do Adolescente, que regula o processo de adoção a partir do art.38 e seguintes, diz
que a origem dos pais deve ser mantida em sigilo, mas no art.48, assegura ao adotado o direito a conhecer

sua origem biológica, bem como obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada. Sendo
assim. BRASIL. Lei n.8.069/90. Vade Mecum. Ed. 15. Saraiva. São Paulo. 2013. p.1047.
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Os números de abortos realizados não somente no Brasil, mas no mundo são

do direito à identidade, tendo em vista que a criança não terá referências
de seu histórico familiar, histórico genético e ferimento total do princípio
da dignidade da pessoa humana (AMORIM, VOLTOLINI, GUIMARÃES,
DIAS, 2010).

horrendos, em 2005 segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) podem
ter ocorrido uma média de 50 milhões de abortos, ou seja, decidiu-se por interromper a
gravidez de mais da metade do número de gestações indesejadas no mundo todo, que em
2005 chegou a 87 milhões (BORGES, 2010).
Outros dados gravíssimos são os casos de neonaticídio, quando o recém-nascido
é morto pelo pai ou pela mãe ou por ambos, em até 24 horas após o parto e também o
infanticídio, que é cometido pela mãe que se encontra no estado puerperal e acaba
matando o recém-nascido (GONÇALVES, 2014).
Diante dessa realidade o parto anônimo passa a ser a opção para a mulher não
interromper a gravidez, mas gerar o feto para que ao nascer o mesmo possa ser entregue
para adoção sem a devida identificação da genitora, nem do genitor (SOMBRA, 2011).

A ala mais conservadora do Congresso diz ainda que desde Janeiro de 1996 existe
a Lei n.9.263 que trata do planejamento familiar. O objetivo desta lei é dar atendimento
global e integral à saúde da família. Porém, o presidente do IBDFAM, Rodrigo da Cunha
Pereira afirma que:
[...] esta lei não é colocada em prática pelo próprio governo, nela, ou
mesmo em outra lei específica, não há previsão ou apoio para o parto
anônimo. Na prática, as mulheres continuam abortando
clandestinamente e se as crianças indesejadas chegam a nascer, são
abandonadas de variadas formas. Alguns vão para o esgoto ou a lata de
lixo como um objeto descartável qualquer, outros são ‘toleradas’, e são
abandonadas mais tardiamente, engrossando a estatística dos meninos
de rua e na rua (PEREIRA,2015).

Está prática, já ocorria no período colonial brasileiro, naquela época era

Assim, como no Congresso Nacional, na doutrina também há opiniões

praticamente um procedimento comum, as denominadas “Rodas de expostos” era o local

divergentes, segundo Luciana Dadalto Penalva, também membro do IBDFAM, a

onde eram deixadas as crianças para quem quisesse criá-las, filhos indesejados de pais,

regulamentação do parto anônimo não iria trazer benefícios aos menores, pelo contrário:

ricos e pobres, que não queriam olhar para a “vergonha” das filhas (LEVY, 2016).
Se na época do Brasil colônia, o motivo era a vergonha, atualmente os motivos
que levam essas mães a abandonar seus filhos, são de difícil saber e entendimento, essa
mulher talvez tenha passado por fortes abalos emocionais, morais ou físicos, tais como
estupro, violência doméstica, necessidade financeira, drogas e etc., mas seja lá por qual
motivo real, a regulamentação do parto anônimo, traria ao feto e a criança muito mais
chances de sobreviver, evitando o abandonado em condições precárias como acontece em
muitos casos atualmente e inclusive divulgados pelas mídias2.
Já existem propostas de regulamentação dessa matéria, e de outras a ela
agregadas como aborto, neonaticídio e infanticídio. As que foram apresentadas ao
Congresso nacional são os projetos de Lei n. 2.747/2008, 2.834/2008 e 3.220/2008
referente ao parto anônimo, mas se encontram parados e por serem tratados como
assunto de baixo cunho político e econômico não receberam prioridade na tramitação.
[...] Os posicionamentos favoráveis à aprovação do Parto Anônimo
argumentam a garantia do direito à vida da criança, evitando-se o
abandono de crianças. Todavia, os entendimentos contrários à aprovação
do Parto Anônimo afirmam que se tal condição ocorrer, haverá a extinção

[...] Tutelar o direito á liberdade da mulher, neste caso, não é a solução
mais adequada, pois, ao assegurar à mulher a possibilidade de não
assumir a maternidade, protege-se, ao invés da liberdade individual, a
maternidade irresponsável e, portanto, fere-se preceito constitucional.
Acreditamos que o problema do abandono de recém-nascidos dever ser
enfrentado, contudo, não concordamos que este enfrentamento deve
partir da instituição do parto anônimo, e sim de políticas públicas
inclusivas, de iguais oportunidades de emprego, de acesso à educação, à
saúde, aos métodos contraceptivos, enfim, de ações sociais que incluam
essas mulheres e que as dotem de responsabilidade, pois, do contrário,
estaremos legitimando a irresponsabilidade e a coisificação do ser
humano (PENALVA, 2010).

Mas do que tratam os projetos de lei especificamente? Conforme explica Nayara
Beatriz Borges Ferreira (2010), “no dia 11 de fevereiro de 2008, foi apresentado projeto
de lei n. 2747/2008 de autoria do Deputado Federal Eduardo Valverde”, e assim como ele
os demais projetos de Lei, o de n. 2.834/2008 e n.3.220/2008, possuem alguns pontos em
comum e que merecem algumas considerações individuais.
Todos os três buscam instituir o parto anônimo no Brasil, garantindo a mulher
grávida, mesmo ela não desejando a criança, o direito ao pré-natal e ao parto não
identificado e gratuito, segundo os projetos de Lei, a genitora poderia deixar o infante no
hospital por cerca de oito semanas, este prazo seria útil para que caso houvesse

R7. Bebê recém-nascido é abandonado em caçamba de caminhão de entulho. Disponível em:
<http://noticias.r7.com/cidade-alerta/video/bebe-recem-nascido-e-abandonado-em-cacamba-decamin hao-de-entulho-509ac62092bb2541d52eb76d/>Acesso em: 04 Abr. 2016.
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arrependimento da genitora ou de qualquer parente biológico, o menor poderia ser
integrado ao seio da família biológica.
Porém, uma vez decorrido o prazo de oito semanas o recém-nascido seria dado
para a adoção sem a necessidade do devido processo legal para desconstituição do poder
familiar dos genitores biológicos, evitando a identificação da genitora, exceto por ordem
judicial ou em caso de doença genética do filho onde essa identificação biológica é
extremamente necessária. A parturiente também teria um acompanhamento psicológico
e seria isentada de qualquer responsabilidade civil e criminal referente a criança gerada
e sobre sua identidade, assim como a do genitor.
A justificativa dada pelos autores dos projetos de Lei funda-se no fato da
ocorrência de vários abandonos trágicos de recém-nascidos em ambiente impróprios e de
que esses projetos de lei visam proteger as mulheres que acabaram ficando grávidas por
descuido, as que pretendiam realizar aborto clandestino e as que cometiam infanticídio.
Outro ponto de destaque é que o processo seria mais rápido, não acontecendo o caso de a
criança ficar num abrigo por muito tempo. Além de relatar também os fatos históricos e o
problema de a criança não possuir uma identidade até a adoção.
No Brasil a constituição federal de 1988 instituiu o artigo 227 que diz:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança,
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da
criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades
não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos
seguintes preceitos:
I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na
assistência materno-infantil;
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para
as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem
como de integração social do adolescente e do jovem portador de
deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a
facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de
obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação
§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos
edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo,
a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.
§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado
o disposto no art. 7º, XXXIII;
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola;
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IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato
infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por
profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica;
V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação
de qualquer medida privativa da liberdade;
VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos
fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de
guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado;
VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao
adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins.
§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual
da criança e do adolescente.
§ 5º A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que
estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de
estrangeiros.
§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção,
terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer
designações discriminatórias relativas à filiação.
§ 7º No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se- á
em consideração o disposto no art. 204.
§ 8º A lei estabelecerá:
I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens;
II - o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à
articulação das várias esferas do poder público para a execução de
políticas públicas.

Ocorre que apesar das previsões legais para criação de politicas públicas, e a
existência de programas de planejamento familiar, citado anteriormente neste trabalho,
os órgãos e a própria estrutura criada não é suficiente a atender e nem mesmo prevenir o
crescimento e o nascimento de crianças onde as famílias não possuem o mínimo
planejamento familiar, e como citado também anteriormente, essa falta de planejamento,
acarreta o aumento de crianças de rua e o aumento da criminalidade com o abandono
desses menores a mercê da sorte depois de uma certa idade.
Os pais em muitos casos querem entregar a criança para adoção, mas também
não querem se identificar, seja por medo ou por vergonha preferem o anonimato, a adoção
segundo Silva Filho (2009) “é ato jurídico que estabelece entre duas pessoas uma relação
análoga àquela que resulta da paternidade e da filiação. É ato solene, bilateral e complexo
que, por ficção, estabelece o parentesco”, ou seja, a criança deve estabelecer os laços com
a família nova, porém, quando há identificação dos pais biológicos, por vezes esses laços
de filiação com os pais adotivos demoram a serem criados.
Segundo o código civil brasileiro de 2002 todos temos direito ao nome, nele sendo
compreendido o prenome e sobrenome, ou seja, tem de ter o sobrenome dos genitores,
não há como realizar o registro sem o sobrenome, sendo resguardado então o direito à
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Porém, como é de conhecimento público não houve ainda na legislação qualquer

identidade, logo os projetos de Lei, dispõem que o menor receberia apenas o prenome e
posteriormente após a adoção receberia o sobrenome dos pais adotivos.
Apesar da criança que foi adotada ter o direito de saber quem são seus pais
biológicos, os projetos de Lei, dispõem que seria extremamente saudável para os

alteração que autorize o aborto, além daquelas já previstas na legislação Penal em seu
art.128, que são: quando a gravidez resulta de estupro e há o consentimento da gestante
ou de seu responsável legal, aborto sentimental, ou o aborto necessário ou terapêutico.

genitores, que o infante não viesse a saber sua origem biológica, pois é esse o principal
aspecto a ser obedecido caso venham a ser aprovados os projetos acima relacionados.
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O aborto como explicado acima, é de forma recorrente a saída mais utilizada pela
mulher quando ocorre uma gravidez “indesejada” e por este mesmo motivo o índice de

Mas, o motivo que leva a crer que o parto anônimo é uma solução mais viável que

mortalidade feminina por aborto também é alto, tendo em vista que o ato na maioria dos

o aborto? O presente trabalho não busca a comparação entre uma solução ou outra para

casos é realizado em clínicas clandestinas, por profissionais da saúde sem ética, sem o

que as mulheres escolham, ainda assim, não é possível deixar de tecer comentários ao

mínimo necessário para atendimento em casos de emergência.

aborto, em especial por restar também considerado na análise econômica mais adiante.

Por este motivo, deixando de lado qualquer pré-conceito religioso, e ainda que do

Não serão abordados os aspectos legais de forma aprofundada, uma vez que a discussão

ponto de vista pessoal dos autores, a adoção das mudanças sugeridas pelo Conselho

não é acerca da legalização do aborto.

Federal de Medicina, seja uma saída viável, o número de mortes e a falta de fiscalização

Embora a palavra “aborto” seja comumente utilizada para indicar interrupção da

do Poder Público acabaria causando uma diminuição de mão de obra, e o aumento da

gravidez, do ponto de vista técnico, há que diferenciá-la de “abortamento”, enquanto esse

população mais idosa, uma vez que com a possibilidade de escolher, as mulheres

é o ato de abortar, aquele é o produto do abortamento. Assim, segundo critério da

colocariam seus interesses profissionais e pessoais acima dos da criança que ainda não

Organização Mundial da Saúde adotado pelo Brasil, o abortamento caracteriza-se pela

nasceu.

interrupção da gravidez até a 22ª semana, desde que o produto da concepção – o próprio
aborto – tenha peso inferior a 500 gramas (ROCHA, 2015).
Mas quais seriam os fatores principais que levam as mulheres a decidirem pelo

Nesse contexto, o parto anônimo figura como uma solução viável a esse número
crescente de óbitos femininos por causa do aborto, além de permitir que com o
nascimento a mulher possa mudar de ideia a respeito de cuidar da criança ou não.

aborto? Na maior parte dos casos de abortamento no Brasil, a falta de condições

Por outro lado, os pontos negativos referentes ao assunto, também devem ser

financeiras e preparo para levar a termo uma gestação, além da falta de apoio do parceiro,

destacados, como o direito do indivíduo de saber suas origens, um bom exemplo é que

são os fatores mais presentes, pois desencadeiam o medo de desamparo na condição em

cerca de 400 mil franceses desconhecem seus pais biológicos (sendo que em 1993 foi

que a mulher se encontra sensibilizada e fragilizada e se submete ao aborto (SOUZA,

institucionalizado o parto anônimo no país), realizando assim, os mesmos, movimentos

2008).

sociais com o objetivo de ter acesso as origens (QUIUQUI, 2012). Isso gera um grande
O abortamento figura como a primeira das quatro causas mais comuns de

conflito no quesito liberdade da mulher e identidade da criança. Outro ponto que merece

mortalidade das mulheres no Brasil (STREFLING, LUNARDI, DEMORI, CORREA SOARES,

destaque segundo Versiani (2010) é de que “a legalização do parto anônimo em legislação

PINTO DOS SANTOS, 2015), por este motivo segundo o Conselho Federal de Medicina, é

nacional traria consigo grande impacto social através da maior institucionalização de

necessário realizar reformas na legislação para acrescentar pelo menos mais quatro

recém-nascidos, o que demandaria reestruturação não só de hospitais e unidades de

hipóteses onde seria permitido o

abortamento3.

saúde, mas também das Varas da Infância e Juventude; reestruturação essa, inclusive, no
que tange aos recursos humanos, exigindo-se uma multidisciplinaridade entre medicina,

[...] a) quando “houver risco à vida ou à saúde da gestante”; b) se “a gravidez resultar de violação da
dignidade sexual, ou do emprego não consentido de técnica de reprodução assistida”; c) se for “comprovada
a anencefalia ou quando o feto padecer de graves e incuráveis anomalias que inviabilizem a vida
independente, em ambos os casos atestado por dois médicos”; e d) se “por vontade da gestante até a 12ª
semana da gestação. Conselho Federal de Medicina (BR). Conselhos de Medicina se posicionam a favor
da autonomia da mulher em caso de interrupção da gestação. Disponível em:

3

<http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_
content&view=article&id=23661%3Aconselhos-demedicina-se-posicionam-a-favor-da-autonomia-da-mulher-em-caso-de-interrupcao-dagestacao&catid=3%3Aportal&Itemid=1>. Acesso em: 12 Abr. 2016.
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psicologia, sociologia e direito” e ainda, o papel paterno que se encontra em segundo

tal e qual afirmou Pogrebinschi, existe o viés econômico que também deve ser

plano, pois a opção pela adoção anônima se daria somente através da figura materna.

considerado, sobre ele Posner (2011) afirma que: “Economic analysis of law has outlasted

legal realism, legal process, and every other field of the legal scholarship. It is probably the
3. Pragmatismo e a análise econômica

major breakthrough of the last two hundred years in legal scholarship”5.
Logo, em uma análise pragmática sob o uma visão consequencialista econômica,

Antes de adentrar especificamente na análise econômica, não é possível

haveria a necessidade de comparar os benefícios e os custos das diferentes alternativas

deixarmos de falar no pragmatismo, este segundo escreve Posner (2011), foi apresentado

antes de produzir um parecer, seja ele de natureza estritamente econômica, de natureza

na primeira e famosa frase que começa o livro The Common Law (1881) de Holmes e dizia

social ou cultural. Essa balança de “prós” e “contras” é avaliada segundo as preferências

em tradução livre “a vida do direito não tem haver com a lógica e sim com a experiência”.

dos agentes e conjunto de informações disponíveis no momento da avaliação. Esta análise

O pragmatismo, bem como outras linhas do direito, possui tipos diferentes de

é consequencialista porque leva em conta o que vai acontecer (em termos probabilísticos)

compreensão e estudo, dentre eles o pragmatismo filosófico e o pragmatismo jurídico,

depois de tomada a decisão, e não as causas que levaram à necessidade de tomar uma

mas não se confundem, o primeiro consiste em demolir “entes metafísicos e ocultos em

decisão (MOTA, 2016).

geral, de fundamentos filosóficos como a realidade e a legalidade, bem como conceitos
essencialistas, como o conceito do natural” (POSNER, 2011), o pragmatismo filosófico
tende a manter-se mais no mundo das ideias do que nas decisões diárias dos tribunais4.
Por outro lado o pragmatismo jurídico segundo Pogrebinschi (2016) é
caracterizado na seguinte forma:
[...] São três as características fundamentais que definem o pragmatismo
jurídico, quais sejam: contextualismo, consequencialismo e antifundacionalismo. O contextualismo implica que toda e qualquer
proposição seja julgada a partir de sua conformidade com as
necessidades humanas e sociais. O consequencialismo, por sua vez,
requer que toda e qualquer proposição seja testada por meio da
antecipação de suas conseqüências e resultados possíveis. E, por fim, o
anti-fundacionalismo consiste na rejeição de quaisquer espécies de
entidades metafísicas, conceitos abstratos, categorias apriorísticas,
princípios perpétuos, instâncias últimas, entes transcendentais e dogmas,
entre outros tipos de fundações possíveis ao pensamento.

O pragmatismo jurídico, também tem menos interesse em saber se o fatos do caso
estão se acordo com o escrito na regra, do que saber qual a finalidade dessa regra e como
esse objetivo, essas consequências, vão se ver afetadas pelo fato do caso ser decidido de

Os precursores dessa teoria de análise econômica são: Ronald H. Coase, com sua
publicação “The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics” (1960), em que
analisa o problema do custo social ou efeitos externos produzidos pelas atividades
econômicas com críticas ao papel intervencionista do Estado e ênfase na inconsistência
da economia de bem-estar (PACHECO, 1994), e de Guido Calabresi, com “Some Thougts on

Risk Distribution and the Law of Torts, Yale Law Journal”, (1961), em que sob a ótica da
teoria econômica examina a distribuição do risco como critério de imputação da
responsabilidade que informa o direito de danos, tendo recebido novo impulso em 1973
com publicação de Richard Posner, Economic Analisys of Law (ALVAREZ, 2016).
Para melhor demonstrar como uma análise econômica funciona, Posner em sua
obra Para Além do Direito, utiliza o caso julgado pela Suprema Corte Americana, Roe vs.

Wade6, onde o cerne da questão fundava-se na liberação ou não do aborto no estado do
Texas para uma mulher que dizia ter sido vitima de estupro, depois descobriu-se que o
estupro havia sido inventado para dar base ao seu pedido, mas ainda assim obteve-se o

um modo ou de outro (POSNER, 2011). Dentre as consequências dessa análise pragmática

Sobre essa base filosófica, Posner diz que: [...] o gosto pelos fatos, que eu gostaria que os juízes e
professores de direito desenvolvessem, transforma-se em uma temeridade se não se fizer acompanhar de
um gosto pela teoria – não a teoria normativa e não, portanto, aquilo que passa por teoria do direito
constitucional mas a teoria positiva, econômica ou não, que orienta a busca de fatores relevantes. POSNER,
Richard A.. Para Além do Direito. Trad. Evandro Ferreira e Silva. São Paulo. Ed. WMF Martins Fontes. 2009.
p.451.

4

Em tradução livre: “análise econômica do direito tem ultrapassou o realismo jurídico, processo legal, e
todos os outros campos do conhecimento jurídico. É provavelmente a grande avanço dos últimos duzentos
anos na academia jurídica”.
6 UNITED STATES Supreme Court. Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). Disponível em:
<http://ocw.mit.edu/courses/political-science/17-01j-justice-spring-2006/readings/roe.pdf>. Acesso em:
18 jul. 2012.
5
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êxito no pedido do aborto, apesar da autora ter tido a criança no tramite do processo e

adoção sem que seja necessário se identificar nos documentos do menor, resguardando

entregando-a para adoção logo após o nascimento7.

também o sigilo da sua identidade e do pai, se conhecido for.

Pois bem, Posner coloca que além das bases textuais da Constituição utilizadas

Contextualizando, no Brasil apesar de ainda não ter sido aprovado nenhum dos

para fundamentação da decisão, deve ser também considerado que quanto mais

Projetos de Lei discutidos anteriormente, já existe a possibilidade legal de uma mulher

autonomia reprodutiva e liberdade sexual a mulher possuir, menos interesses os homens

entregar seu recém-nascido em adoção, rompendo qualquer vínculo e com garantia de

terão em casar-se, mas por outro lado deve ser considerado também que muitas mulheres

sigilo total quanto à sua identidade8. As mulheres também utilizam-se de outras táticas

consideram o quanto sua vida irá ser alterada depois do nascimento, e assim colocam seu

informais quando não querem passar pela burocracia da entrega legal. Podem usar um

interesse acima de qualquer outro, e este ato por si, ao mesmo tempo que poderia impedir

nome falso (a maioria dos hospitais públicos aceita a parturiente, mesmo quando esta não

novos matrimônios, também poderia fomentar o trabalho da mulher e sua contribuição

apresenta documentação), ou podem ir embora do hospital sem levar seu neném junto

para a sociedade de um modo geral, tanto no meio acadêmico quanto no profissional

(FONSECA, 2009).

(POSNER, 2009).
Em resumo, a análise econômica funda-se no fato de que decisões e teorias devem
ser construídas através de uma abordagem pragmática considerando, não só o texto legal,
mas também as consequências sociais e econômicas, propiciando uma abordagem mais
eclética. E propicia um maior domínio temático.
Assim, o presente trabalho irá se ater apenas a analisar o parto anônimo sob o

Nesse contexto, qual a mudança que o parto anônimo vai trazer, se atualmente no
processo usual de adoção já existe o segredo de justiça em relação aos pais do menor
entregue para adoção? Pois bem, no parto anônimo esse segredo se transforma em
“segredo de origens” ele aniquila qualquer documento que possa identificar as origens dos
pais biológicos, assim, em termos legais e administrativos o vínculo entre mãe e filho não
existiria e nem nunca existiu, pois hoje ainda que seja sigilosa, a informação quanto à
origem biológica ainda existe em algum lugar.

foco consequencialista, essencialmente estudando uma solução tendo em vista os

Essa aniquilação de informações contribuiria para que as mulheres ficassem mais

aspectos sociais presentes e futuros (consequências) com a finalidade de atingir os

propicias a ter o filho, uma vez que após o nascimento fica eliminada qualquer informação

melhores resultados, disponíveis do ponto de vista econômico, social e cultural, para tanto

sua em relação ao menor, impedindo que este “passado” a procure no futuro.

utilizará exemplos de outros países onde este instituto já é regulamentado.

Outra contribuição do parto anônimo diz respeito aos crimes cometidos em
relação aos recém nascidos, países onde já existe o parto anônimo demonstram que

4. Os benefícios econômicos do parto anônimo de acordo com os resultados

diminuíram os casos neonaticídio após a implantação do parto anônimo. Por exemplo na

estrangeiros e os possíveis entraves a sua implementação no Brasil

Áustria o instituto foi implantado em 2002. Verificou-se que em dez anos (1999 - 2002)
foram registradas 70 mortes, ou 6,4 mortes por ano, já nos anos após a implantação da lei,

Conforme destacado logo no início do trabalho o parto anônimo consiste em

foram registrados 19 casos, totalizando 2,4 casos por ano. Isso já representa uma

possibilitar à mulher gerar uma criança e após o nascimento entregar esta criança para

diminuição significativa nos óbitos. Os dados foram também comparados com a Suécia e
Finlândia, que não possuíam a lei do parto anônimo, e nesses países o número de casos de

7 [...] naquela ocasião a Suprema Corte Americana julgou inconstitucional a tipificação do aborto como crime
nos meses de gestação em que o feto ainda não é viável, permitindo sua tipificação nos meses seguinte.
CAMPOS, Adriana; ARDISSON, Daniel Piovanelli. O Direito como Integridade na Jurisdição Constitucional:
análise sobre o aborto segundo a proposta de Ronald Dworkin. Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos,
Florianópolis,
p.
251-276,
dez.
2013.
ISSN
2177-7055.
Disponível
em:
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/30343>. Acesso em: 19 abr. 2016.

8 De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990, art. 47), a criança adotiva é registrada no
nome de seus pais adotivos, sem nenhuma menção da o status adotivo. O registro original onde no qual
constam os nomes dos genitores é cancelado e arquivado pela autoridade judiciária. É só com autorização
do juizado, mediante farta justificação, é que é permitida a consulta a essa documentação. BRASIL. Lei
n.8.069/90. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069Compilado.htm>. Acesso
em: 18 Abr 2016.
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neonaticídio se mostrou constante, expressando, assim, que efetivamente foi o parto

ocorre que o judiciário acabou adotando uma política um pouco mais complexa, o que

anônimo o que influenciou na redução de casos de neonaticídio na Áustria (KLIER,

dificultou que a adoção acontecesse de forma mais rápida (FONSECA, 2009), o que leva os

GRILLY, AMON, FIALA, WEIZMANN-HENELIUS, PRUITT, 2012).

menores para lares temporários ou abrigos, as vezes por alguns anos, todavia no Brasil

Além de diminuir a conduta “criminosa” da mulher em relação ao recém nascido,

assim como na maioria dos países existe a preferencia por adoção de crianças recém

o parto anônimo permite que a genitora não coloque em risco a sua vida para impedir o

nascidas ou de tenra idade (SELMAN, 2006), o que por conta da politica de adoção atual

nascimento do nascituro através da prática de um aborto (clandestino), salvo nos casos já

está em escassez.

relatados anteriormente. Esta afirmação baseia-se na premissa de que a genitora pode

Pelos motivos acima, o projeto brasileiro de parto anônimo que encontra-se

renunciar à desempenhar seu papel de mãe após o nascimento (PAULIK, 2016),

parado é muito bem-vindo, porque prevê celeridade no processo de adoção uma vez que

considerando que uma das causas do aborto é justamente o estado de insegurança em

a criança será levada à adoção após oito semanas da data em que chegou ao hospital. É

relação ao seu futuro por causa da gravidez que não foi programada.

bem-vindo, também porque propõe quebrar o monopólio do Judiciário, agrupando boa

O parto anônimo existe na França desde 1993, foi instituída a lei n. 93-22 de 08

parte do processo adotivo nas mãos dos hospitais e das casas de parto. Enfim, é bem-vindo

de janeiro daquele ano, o motivo que levou o governo a adotar essa lei foi o tráfico de

justamente por causa do caráter anônimo do parto, que possibilita a genitora seguir em

crianças na adoção internacional é permitido inclusive que fosse feita a eliminação de

frente e ao mesmo tempo impossibilita que ela se arrependa depois de alguns anos e

dados dos pais biológicos nas questões de adoção, porém, ela sofreu alteração em 22 de

interfira na vida da criança.

janeiro de 2002, segundo a lei 2002-93, que retrata o seguinte:

O processo de adoção dessa forma seria menos oneroso ao judiciário, com a

[...] introduziu o ‘acesso pelas pessoas adotadas e pelas pessoas
submetidas à proteção estatal às informações sobre suas origens’.
Instituiu o Conselho Nacional para acesso à informação sobre origem
pessoal, formalizou o processo, que passou a ser escrito e aboliu o direito
dos pais de requererem a confidencialidade de informações relativas à
sua saúde, às origens da criança e às razões e circunstâncias do abandono.
Agora, eles têm apenas a faculdade de deixar ou não essas informações.
Contudo, a partir do momento em que decidirem por fazê-lo não tem mais
domínio sobre tais dados, ou seja, não será mais necessária uma
autorização para a revelação destes (PENALVA, 2009).

Ou seja, continua sendo permitido o anonimato dos pais, mas os dados não são

celeridade desse processo as casas que atendem aos menores também teriam uma
diminuição no número de atendimento e por sua vez na manutenção deles, impediria que
as crianças abandonas se tornassem crianças de rua, e possíveis criminosos no futuro, tem
também o condão de inibir a mortalidade infantil, seja pelo aborto ou pelo infanticídio,
além do abandono do menor em situações precárias.

5. Considerações Finais

mais eliminados, os genitores agora podem optar por fornecer ou não os dados, mas uma
vez fornecidos ficam disponíveis, e independente da autorização deles, a parte

Quando se finge não enxergar que o aborto clandestino, o neonaticídio, o
infanticídio e o abandono de crianças ocorre no cotidiano de algumas famílias no Brasil,

justificadamente interessada pode ter acesso9.
Por fim, no Brasil a adoção é por vezes muito complicada, principalmente depois

talvez bem distante ou muito próximo de nós, estamos negando a própria realidade social

judiciário10,

brasileira, pois seja pela falta de outras opções como a do parto anônimo, ou pela falta de

que saiu do âmbito dos hospitais e passou a ser tutelada unicamente pelo

informação, milhares de mulheres e meninas cometem aborto, ou abandono de recém
[...] A Corte Europeia de Direitos Humanos, em 2003, também confirmou a vigência do parto anônimo na
França, rechaçando o direito dos filhos adotivos de saber quem é sua mãe biológica. A sentença pode dar
impulso à legitimação do nascimento anônimo também na Alemanha. FERREIRA, Nayara B. B. Parto
anônimo
e
os
direitos
fundamentais.
Jus
plenum,
2010.
Disponível
em:
<http://www.oabuberaba.org.br/db/artigos/artigo_nayarabeatriz.pdf>. Acesso em: 18 Dez. 2015.
10 No Brasil os hospitais, as maternidades e as casas de parto (muitas vezes de inspiração filantrópica ou
religiosa) foram o foco principal do processo de adoção até o início dos anos 80. Foi no esforço de
profissionalizar esse campo, assegurando uma equação equilibrada entre os direitos de todos os envolvidos,
que a administração da adoção foi gradativamente retirada dos hospitais e entregue nas mãos de autoridade
9

nascidos ou entregam os menores para um longo e trabalhoso sistema de adoção.

judicial. ABREU, Domingos. 2002. No bico da cegonha: Histórias de adoção e da adoção internacional
no Brasil. Rio de Janeiro: Relume Dumará. Disponível em: <http://nuap.etc.br/homolog/wpcontent/uploads/2013/06/no_bico_da_cegonha.pdf>. Acesso em: 21 Abr. 2016.

673

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

O papel feminino na sociedade é muito importante, a independência da mulher,
tanto na área profissional, quanto em seus afazeres diários está cada vez maior e uma
gravidez indesejada gera realmente grandes questionamentos e atitudes das mais
variadas conforme exposto no decorrer do trabalho.
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<http://nuap.etc.br/homolog/wp-content/uploads/2013/06/no_bico_da_cegonha.pdf>.
Acesso em: 21 Abr. 2016.
ALVAREZ, Alejandro Bugallo. Análise econômica do direito: contribuições e
desmistificações. Disponível em: < http://direitoestadosociedade.jur.pucrio.br/media/Bugallo_n29.pdf>. Acesso em: 18 Abr. 2016.

Apesar de a maioria da sociedade negar, a prática do aborto sem as exceções
legais já existem, porém chegou-se ao entendimento de que devemos priorizar a vida e a
qualidade futura da mesma e nesse sentido o parto anônimo, além da viabilidade
econômica, bem como o “desafogamento” do judiciário, pode trazer um enorme benefício
à preservação da vida. Outros países que tem sua legislação específica voltada para o parto
anônimo relatam a diminuição dos crimes cometidos contra os recém nascidos,

AMORIM, Ana C.; VOLTOLINI, Gabriela C. B.; GUIMARÃES, Gilson S.; DIAS, Joana G.; Parto
anônimo. Univille, 2010. Disponível em: <http://patriciafontanella.adv.br/wpcontent/uploads/2011/01/Direito-da-Fam%C3%ADlia-Artigo-PartoAn%C3%B4nimo.pdf>. Acesso em 18 Jul. 2015.
BORGES, Jerry Carvalho. Aborto no Brasil: mortes em silêncio. Universidade Federal
de Lavras, 2010. Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/por-dentrodas-celulas/aborto-no-brasil-mortes-em-silencio.> Acesso em: 18 Dez. 2015.

informações estas que também restaram discutidas no corpo do presente artigo.
Vale ressaltar também que a maioria dos pais que estão dispostos a adotar,
atualmente, no Brasil preferem crianças recém-nascidas ou de até 02 anos, mas os
trâmites judiciais são lentos, enquanto a criança está no lar para adoção, aguardando uma
resposta judiciária, os pais estão esperando ansiosamente um filho, com a inclusão do
parto anônimo na forma da legislação apresentada esse processo se daria de uma forma

BRASIL. Câmara dos Deputados. Disponível em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoes
Web/fichadetramitacao?idProposicao=382874&ord=1>. Acesso em: 04 Abr. 2016.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Legislação Federal.
Sítio eletrônico internet, disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ Constituicao.htm>. Acesso em 18
Dez. 2015.

mais rápida e sem um futuro constrangimento no caso de os pais biológicos se
arrependerem e procurarem a criança, que possivelmente já estaria adaptada a sua nova

BRASIL. Lei n.8.069/90. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
L8069Compilado.htm>. Acesso em: 18 Abr 2016.

família e teria uma grande interferência ou mudança brusca no caso da presença dos pais
biológicos.
Por outro lado, verificou-se que infelizmente o Brasil ainda não possui uma
estrutura que abrace o processo do parto anônimo, tendo em vista que nem mesmo o
controle de natalidade e o acompanhamento neonatal de algumas mulheres é feito de
forma satisfatória, e considerando também que preocupa-se muito mais em discutir

BRASIL. Lei n.8.069/90. Vade Mecum. Ed. 15. Saraiva. São Paulo. 2013.
CAMPOS, Adriana; ARDISSON, Daniel Piovanelli. O Direito como Integridade na
Jurisdição Constitucional: análise sobre o aborto segundo a proposta de Ronald
Dworkin. Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos, Florianópolis, p. 251-276, dez.
2013. ISSN 2177-7055. Disponível em:
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/30343>. Acesso em: 19
abr. 2016.

eventos do que a construção de hospitais, escolas e melhoras setores deficientes que
colaborariam na implantação do parto anônimo. Portanto, pelo menos até onde se pode
apurar durante a pesquisa, apesar de ser uma ótima ferramenta na proteção da vida dos
recém nascidos, o parto anônimo é economicamente inviável atualmente no Brasil.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (BR). Conselhos de Medicina se posicionam a
favor da autonomia da mulher em caso de interrupção da gestação. Disponível em:
<http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=23661%3A
conselhos-de-medicina-se-posicionam-a-favor-da -autonomia-da-mulher-em-caso-deinterrupcao-da-gestacao&catid=3%3Aportal&Itemi d=1>. Acesso em: 12 Abr. 2016.
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CRICIÚMA/SC

THE IMPLICATIONS OF MIRELLA’S CASE IN CRICIUMA CITY/SC
Fernando Vechi∗
Jackson da Silva Leal∗∗
Palavras-chave: Proibicionismo; tráfico de drogas; direito penal do inimigo.
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo demonstrar como o agigantamento do
sistema punitivo visa a perseguição e identificação de pequenos varejistas do tráfico de
drogas e dá tratamento como inimigos a serem combatidos em verdadeiros campos de
guerra. Em um primeiro momento, procura-se validar esta informação traçando um
panorama sobre o proibicinismo importado das políticas gestadas nos Estados Unidos da
América. Com a derrocada do Estado de bem-estar social nos anos oitenta e o
aparecimento das políticas e teorias neoconservadoras, a ambientação é proporcionada
para construção da teoria cunhada por Günther Jakobs, denominada Direito Penal do

Inimigo, a qual reconhece uma distinção entre cidadãos (pessoas) e inimigos (nãopessoas), bem como o reconhecimento de garantias para um e exceções para outro, no
mesmo ordenamento jurídico, comprovando, assim, uma posição repressiva e autoritária
para neutralizar inimigos que se encontram presente nas zonas mais desfavorecidas da
sociedade. O traficante de drogas é considerado, para o sistema penal, um verdadeiro mal
e merece ser combatido. Para tanto, o presente trabalho propõe observar, dentro da
delimitação geográfica da cidade de Criciúma/SC, numa etapa final, o caso Mirella. O
acontecimento foi fator desencadeador de uma grande operação do estado de Santa
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Catarina na região Sul, denominada Criciúma Segura, demonstrando o clamor popular por

segundos são os produtores afetados pelo modo de produção capitalista que considera

segurança. O estudo será desenvolvido adotando o método dedutivo com pesquisa teórica

tudo como produto e passível de valor mercadológico, inclusive as vidas de trabalhadores.

bibliográfica.

Keywords: Prohibition; drug trafficking; penal law of enemy.
Abstract: The presente work seeks to demonstrate how the enlargement of the punitive
system aims the pursuit and identification of small retailers in the drug trade and give
treatment as enemies to be combated in real war camps. At first moment, seeks to validate
this information by drawing a panorama of the proibicinism imported from gestated
policies in the United States. With the collapse of the state of social welfare in the eighties
and the emergence of policies and neoconservative theories, ambiance is provided for
construction of the theory coined by Günther Jakobs, called Penal Law of the Enemy, which
recognizes a distinction between citizens (people) and enemies (not people), as well as
the recognition of guarantees for one and exception to another in the same legal system,
proving thus a repressive and authoritarian position to neutralize enemies that are
present in the most disadvantaged areas of society. Drug dealer is considered to the penal
system, a true evil and deserves to be fought. Therefore, this paper proposes to observe,
within the geographical boundaries of the city of Criciuma / SC, in a final step, the Mirella
case. The event was triggering factor for a major operation in the state of Santa Catarina
in the South, called Safe Criciuma, demonstrating that popular clamor for security. The
study will be developed by adopting the deductive method of literature theoretical
research.

Em um segundo momento, realiza-se uma análise do autoritarismo e das teorias
conservadoras surgidas no final da década de setenta e oitenta, e mais especificamente,
concentra o foco sobre os sujeitos que não fazem parte da comunidade, os que se
encontram fora do locus urbano, os desviantes nos dizeres de Becker através da sua obra

Outsiders (2008), quando estudou os músicos de jazz, usuários de maconha, na cidade de
Chicago. O poder punitivo, e principalmente apoiado no proibicionismo, trata de maneira
diferenciada certos indivíduos pela sua condição social.
Assim, frente a um tratamento diferenciado do sistema punitivo, a teoria do
alemão Gunter Jakobs em sua obra direito penal do inimigo (2007), foi desenvolvida em
um terreno favorável ao longo da década de oitenta. Interessante apresentar este
panorama porque coincide com a derrocada do Estado providência e o consequente
recrudescimento da legislação penal, como forma de dar uma resposta ao aumento da
criminalidade, principalmente os crimes de rua.
Dadas as proporções entre as teorias conservadoras, cabe ressaltar que houve um
processo de importação destas teorias e uma consequente aplicação destas políticas de
segurança no estado de Santa Catarina, através da operação Criciúma Segura, realizada na
cidade de Criciúma/SC demonstrando existir uma suposta criminalidade crescente que
invade os centros urbanos e ameaça a integridade dos seus cidadãos. Um latrocínio em
um bairro nobre na cidade fez com que o governador do estado de Santa Catarina
desencadeasse uma operação que visa acabar com a criminalidade, perseguindo
traficantes, e os condenando as prisões da miséria (2001).

1. Introdução
2. Um breve histórico do proibicionismo e as políticas conservadoras implantadas
O presente trabalho se presta a desenvolver um estudo crítico a questão do

no Brasil para perseguição ao inimigo

proibicionismo e como esta política desenvolvida nos Estados Unidos foi exportada para
o resto do mundo através de tratados e convenções autoritárias capazes de proporcionar
desenvolvimento econômico para certos países desenvolvidos em troca de custos sociais
e vidas em países como o Brasil. Como Nilo Batista coloca na apresentação do livro A face
oculta da droga (1990) de Rosa Del Olmo, existem países-vítimas e países-agressores, os
primeiros são aqueles que a população possui recursos para consumir drogas, os

A política proibicionista surge com a mercantilização das drogas, isto é, em um
processo que acontece durante o século XIX, onde a indústria química da droga torna-se
um grande negócio rentável no contexto europeu e norte-americano. Em sua obra Historia

General de las drogas (1998), o Professor Antonio Escohotado traz uma grande gênese das
drogas e dá destaque a China como grande exportadora de ópio para a Europa e para os
Estados Unidos.
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Com as grandes guerras, e principalmente com a imigração para o novo mundo,

de 1906, o governo dos Estados Unidos estabelece uma ingerência sobre o comércio e

os Estados Unidos começam a enfrentar problemas urbanos e consequentemente, criam

consumo de drogas, o Food and Drug Act. Posteriormente, em 1912, na cidade de Haia, nos

políticas de controle sobre as populações que aportavam no continente. Os chineses se

Países Baixos, aconteceu a 1ª Convenção Internacional do Ópio, estabelecendo limites

estabeleceram nas cidades norte-americanas e perceberam que o comércio de mofina e

advindos do saberes médicos e, principalmente, das pressões de indústrias

do ópio era um negócio altamente rentável:

farmacológicas, tanto europeias quanto norte-americanas, para controlar o comércio,

La Guerra de Secesión creó un considerable número de morfinómanos,
algunos de los cuales empezaron a frecuentar fumaderos en los
Chinatowns de San Francisco y Nueva York. De hecho, la inmigración
había sido una consecuencia del fin de la esclavitud en América, que
desde 1850 necesitaba una mano de obra tan barata como sufrida y la
obtuvo sin dificultades invitando a chinos, pues —comparada con la
desastrosa situación de su país— cualquier cosa resultaba preferible
(ESCOHOTADO, 1998, p. 411).

Assim, não demorou para que os chineses que entravam no território norteamericano, não conseguindo alcançar a entrada no mercado de trabalho formal,

fabricação e importação dos derivados do ópio (RODRIGUES, 2002).
No ano de 1919 o álcool, conforme Lima cita em sua tese (2009), passa a ser
proibido através da Emenda à Constituição nº 19, e surgem fenômenos que acabam
prejudicando e mostrando a falência das políticas proibicionistas: o crime organizado e,
por meio deste, a venda de substâncias barateadas sem qualquer tipo de fiscalização ou
controle, acarretando mais prejuízos do que se poderia imaginar. A emenda permanece
vigente até o ano de 1933, quando o presidente Roosevelt acaba com a lei.

começassem a trabalhar na venda e administração de ópio nos locais chamados fumeries

A grande vitória da política de proibição das drogas foi alcançada no ano de 1961,

(RODRIGUES, 2006) tornando-se os primeiros alvos do proibicionismo. Ao decorrer do

com a chamada Convenção Única sobre Estupefacientes na cidade de Nova Iorque,

século XX, os povos que chegavam nos Estados Unidos, com seus hábitos, eram,

organizada pela ONU e com a presença e ratificação de 180 países. O Brasil, que no seu

gradativamente, alvos do sistema punitivo. Primeiro, os chineses com o ópio, depois

histórico de política de drogas já possuía problemas com a maconha e com o processo

foram os negros no caso da cocaína e, por fim, os que mais sofreram com a política

histórico do fim da escravidão, também foi um dos que ratificaram esta Convenção.

proibicionista, os mexicanos, que com sua marijuana assustavam as elites puritanas

Elisaldo Luiz de Araujo Carlini (2006) coloca que o problema das drogas no Brasil surgiu

estadunidenses (ESCOHOTADO, 1998).

com a vinda dos escravos principalmente de Angola e da região das Antilhas e que

Surgiram no começo do século XX, grandes empreendedores morais que como

trouxeram consigo a maconha.

Becker coloca em sua obra (2008), tornaram-se grandes bajuladores do governo e foram

No Brasil, de acordo a autora Maria Lucia Karam (2010), no ano de 1932,

resistentes em impor suas regras, buscando alcançar prestígios políticos através de

começou um processo de criminalização, principalmente uma consolidação das Leis

propagandas, moldando a opinião pública e criando uma atmosfera de negatividade sobre

Penais, tornando alvo de punição “[...] condutas relacionadas à produção, à distribuição e

a droga e também, sobre os estrangeiros que a consumiam ou a vendiam. “O que começou

ao consumo das drogas tornadas ilícitas, com a substituição da expressão substâncias

como uma campanha para convencer o mundo da necessidade moral de uma regra torna-

venenosas do artigo 159 do Código Penal de 1890 por “substâncias entorpecentes [...]”

se finalmente uma organização dedicada à sua imposição” (BECKER, 2008, p. 160).

(KARAM, 2010, p. 4).

Acerca dos fatores do proibicionismo, Fiore elucida:
Sua realização se deu numa conjunção de fatores, que incluem a
radicalização política do puritanismo norte-americano, o interesse da
nascente indústria médico-farmacêutica pela monopolização da
produção de drogas, os novos conflitos geopolíticos do século XX e o
clamor das elites assustadas com a desordem urbana (2012, p. 9)

A partir destes fatores, foram criados inúmeros atos e convenções que firmaram
no plano internacional, a política proibicionista norte-americana e a gestão, através dos
empresários morais, do controle de drogas e das populações subalternas. Assim, no ano

O nascimento da guerra às drogas no Brasil surge no período ditatorial, onde há
um maior recrudescimento na legislação penal, porque, nas palavras de Salo de Carvalho
(2013), o consumo de drogas ganha o espaço público e gera uma espécie de pânico moral
na população. Esse pânico moral é o combustível de todos os movimentos conservadores
que surgiram nas ditaduras dos países latino-americanos, e no Brasil não é diferente. O
poder executivo, durante o regime militar, foi legitimado com a ideologia da segurança

nacional a buscar inimigos e a combatê-los.
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Pouco a pouco a legislação penal foi se agravando. Já estava delineada a figura do
inimigo, uma vez que para o Estado, o traficante de drogas, era um sujeito que afrontava
as leis por natureza, um sujeito causador de muitos males. Para o pesquisador Paulo César
de Campos Morais (1997), a legislação sobre a matéria de drogas determina que 1) o
Estado por meio de suas leis deve combater o tráfico de drogas e o seu consumo, pois
representam um perigo para saúde pública. 2) o maniqueísmo da Lei vem de um apelo
eugênico e moralista que configura a implementação das propagandas norte-americanas
na guerra contra as drogas.
A guerra às drogas é, efetivamente, uma guerra contra pessoas (não contra
substâncias). No modelo da Segurança Nacional, a política belicista determina a
eliminação/neutralização do inimigo traficante. “No início dos anos setenta aparecem as
primeiras campanhas de lei e ordem tratando a droga como inimigo interno. Permitia-se
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Os conceitos são magistralmente elucidados por Santos (2016, p. 5):
a) o cidadão é autor de crimes normais, que preserva uma atitude de
fidelidade jurídica intrínseca, uma base subjetiva real capaz de manter as
expectativas normativas da comunidade, conservando a qualidade de
pessoa portadora de direitos, porque não desafia o sistema social;
b) o inimigo é autor de crimes de alta traição, que assume uma atitude de
insubordinação jurídica intrínseca, uma base subjetiva real capaz de
produzir um estado de guerra contra a sociedade, com a permanente
frustração das expectativas normativas da comunidade, perdendo a
qualidade de pessoa portadora de direitos, porque desafia o sistema
social.

No vigente quadro proibicionista brasileiro, um dos fatores que potencializou de
forma assombrosa a criação de um estereótipo lombrosiano foi a massificação dos meios
de comunicação e, principalmente, do foco em questões político-criminais conservadoras
apoiando as políticas punitivas.

sistema punitivo sempre determinou a neutralização de determinados indivíduos, na

Na América Latina, é no início dos anos setenta que começa "o pânico" em
torno da droga, especialmente por meio do discurso dos meios de
comunicação. Em muitas ocasiões se misturavam de maneira incoerente
os estereótipos da droga, surgidos numa totalmente distinta, como a
norte-americana. Quando se fazia referência à "droga", geralmente se
referia apenas à maconha. Então era a droga de maior consumo (mesmo
quando se desconhece sua verdadeira magnitude) e considerada
"problema" porque eram os jovens que começavam a consumi-la, muitas
vezes por imitação. Difundiu-se na época uma série de informações que
tinham a ver com a heroína nos Estados Unidos, mas que alguns
"especialistas" da América Latina relacionavam com "a droga" em geral
de maneira bastante irresponsável (OLMO, 1990, p. 45).

Roma Antiga os povos bárbaros, na Idade Média as bruxas, pobres mulheres que

Assim é mais cômodo manter o controle social sobre a população, e, por

praticavam curandeirismo, na colonização os nativos, na metade do século XX os

conseguinte, aumentar o poder punitivo, através dos discursos – principalmente

comunistas e, atualmente, os traficantes de drogas.

midiático – de que a todo momento estão sendo presos grandes narcotraficantes.

assim a formação e um discurso político para que a droga fosse transformada em uma
ameaça à ordem” (BATISTA, 2003, p. 74).
Os inimigos conforme Eugenio Raul Zaffaroni, atual juiz da Corte Interamericana
de Direitos Humanos, em sua obra O Inimigo no Direito Penal (2007), são sujeitos de fora,
“o estrangeiro, o inimigo, o hostis, era quem carecia de direitos em termos absolutos, quem
estava fora da comunidade” (ZAFFARONI, 2007, p. 21-22), e, ao longo das épocas, o

Em 1985, Günther Jakobs, professor de direito penal e filosofia do direito da
Universidade de Bonn na Alemanha, defende o tratamento diferenciado para cidadãos e

Entretanto, por de trás dos panos do espetáculo televisivo, continua-se mantendo o
sistema de condenação dos pequenos varejistas de drogas.

inimigos, acreditando que através de sua teoria, responderia a questão criminal, da

Não se cogita buscar uma política alternativa capaz de adequar a pena ao real

mesma forma, por exemplo, que a teoria positiva do crime veio dar uma resposta a teoria

caso fático apresentado pelo desviante porque o combate às drogas é lucrativo,

clássica. Para o professor, junto com os terroristas, estão também a criminalidade

legitimador da justiça penal, angariador de votos e dá audiência. Além do que a própria

econômica e organizada, os delitos sexuais e a criminalidade relacionada com as drogas e

legislação é muito subjetiva, dependendo de critérios entendidos primeiro pelos policiais

outras formas de organizações criminosas (JAKOBS; MELIÁ, 2007)

ao avistarem o sujeito, depois pelo Delegado de Polícia e, por fim, pelo magistrado, onde

O próprio Jakobs coloca o traficante de drogas como um inimigo a ser combatido,

fica a critério destes operadores julgar se o indivíduo de fato se encaixa no conceito de

atribuindo um tratamento como não cidadão, utilizando o direito penal do inimigo,

traficante ou não. Se a quantidade de droga é grande, se foi encontrado objetos que

porque esta figura “rechaça, por princípio, a legitimidade do ordenamento jurídico, e por

caracterizam a traficância.

isso persegue a destruição dessa ordem” (JAKOBS; MELIÁ, 2007, p. 36).
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Da realidade macro brasileira para a realidade de pequenas cidades, as

isto cria, através do medo e da insegurança, uma pressão sobre as autoridades

atrocidades acontecem, como, por exemplo nos municípios brasileiros que, numa visão de

governamentais, para estabeleceram uma operação como forma de resposta, dando

micro política, ajudaram a aumentar a população carcerária no combate ao tráfico de

enfoque na atuação e repressão nas zonas marginais da cidade.

drogas, inclusive o número de mortos, para salvar e preservar a sociedade desse mal. No

A mídia local e nacional divulga o fato, em jornais impressos, na televisão e na

próximo tópico será abordado como a operação Criciúma Segura desencadeou, após o

internet. O pesquisador optou por verificar de forma não sistematizada, alguns portais de

caso Mirella, uma prisão em massa dos traficantes e como estas prisões foram justificadas

noticias, inclusive a própria página da secretaria de segurança pública que divulgou

através de um combate da violência e da criminalidade.

esclarecimentos e informações sobre a operação deflagrada após o latrocínio da médica.
A mídia no dia 27 de março de 2015, isto é, no mesmo dia em que ocorreu o latrocínio,

3. O caso Mirella e a repressão ao tráfico de drogas na cidade de Criciúma/SC

divulgou o seguinte título: “uma médica morreu após ser baleada na cabeça durante uma
tentativa de assalto em Criciúma, no Sul catarinense, na noite desta segunda-feira (27).

De acordo com Wacquant (2007), o projeto neoliberal, pós colapso fordista-

keynesiano, transforma o Estado providência voltado para politicas sociais em um Estado
penal, que reforça as políticas criminais punitivas, onde o alvo principal são os crimes de
ruas e a criminalização dos moradores de guetos e regiões marginais das cidades. A

Um adolescente foi detido pela polícia e confessou participação no crime” (G1 GLOBO,
2015a).
Logo após o incidente, exatos 5 dias após o ocorrido, uma manifestação no centro
da cidade reuniu cerca de 400 pessoas:
O protesto iniciou por volta das 10h deste sábado na Praça Nereu Ramos,
no Centro da cidade. Familiares e amigos da vítima levaram cartazes e
caminharam pelas ruas do município. As camisetas estampavam a frase
"Somos todos Mirella". "Nós moramos seis anos em São Paulo. Mudamos
para cá com o intuito de morar em uma cidade que nos trouxesse mais
segurança, que nos trouxesse uma qualidade de vida melhor", diz Jaime.
Um grupo de estudantes de Tubarão foi até a cidade vizinha com um
abaixo assinado. No fim do ano passado o colega deles Eric Severo, de 21
anos, foi morto durante um assalto no Mato Grosso. A ideia é pegar as
assinaturas para tentar o aumento da pena para latrocínio [...] Mais
segurança Na terça-feira (28), após a morte de Mirella, o secretário de
Estado de Segurança Pública, César Grubba, determinou que as polícias
Militar e Civil realizem mais operações de combate à criminalidade na
cidade e região. No mesmo período, houve uma reunião na Prefeitura de
Criciúma, para discutir a situação da segurança no município. Entidades
da sociedade civil e autoridades estiveram no encontro (G1 GLOBO,
2015b)

política norte-americana de lei e ordem ignora veementemente as causas do delito e reduz
seu tratamento a um tipo de teatro midiático que alimenta “os fantasmas da ordem do
eleitorado, reafirma a autoridade do Estado através de sua linguagem e de sua mímica
viris, e erige a prisão como o último baluarte contra as desordens [...]” (WACQUANT, 2007,
p. 11).
O medo provocado pelo crime é um fator recorrente na dinamização de políticas
penais e de funcionamento da maquina estatal para resolução dos problemas da
criminalidade. Aquela imagem do delinquente do estado de bem-estar de um sujeito
necessitado, como Garland menciona no seu livro A cultura do controle (2008)
desapareceu, “Em vez disto, as imagens modificadas para acompanhar a nova legislação
tendem a ser esboços estereotipados de jovens rebeldes. De predadores perigosos e de
criminosos incuravelmente reincidentes” (GARLAND, 2008, p. 54). Para o autor, o novo
discurso penal reaviva a revolta do público, cria um teatro sobre as vítimas, usa da revolta
popular como combustível eleitoreiro.
O caso Mirella traz a tona todos os fatores da política neoliberal implementada
pelo governo do Estado de Santa Catarina na resolução criminal da cidade de Criciúma:
um crime de sangue gera revolta populacional. A morte da vítima de classe alta,
identificada pela população do mesmo estrato social, faz com que haja uma repercussão
da população clamando por justiça e maior repressão contra a criminalidade da cidade, e

Curioso visualizar na mesma notícia a solução para crimes desta espécie, o qual
levou alunos da cidade de Tubarão se deslocarem até a cidade de Criciúma para
recolherem assinaturas e, com isso, tentarem pressionar alguma autoridade pública para
que realize o aumento da pena de latrocínio. Como se a saída ou o remédio para uma
situação violenta, fosse a tomada por parte do Estado de uma política, da mesma forma,
violenta.
Mas feitas estas ponderações, no dia 7 de maio, numa quinta feira, o secretário de
Segurança Pública de Santa Catarina, César Augusto Grubba, juntamente com autoridades
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policiais e com o aval do governador do Estado de Santa Catarina, começam uma operação
denominada Criciúma Segura para reforçar a segurança. Conforme deixou claro Ulisses
Gabriel, da Divisão de Investigações Criminais “O foco é o combate ao tráfico de drogas,

688

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

guarnições do 9º Batalhão realizaram 566 rondas em estabelecimentos
comerciais, escolares e residenciais, do Programa Rede de Segurança.
Foram confeccionados 122 boletins de ocorrências, nas mais diversas
modalidades (SANTA CATARINA, 2015a).

que acaba ensejando os homicídios” (G1 GLOBO, 2015c). Interessante perceber, neste

A operação Criciúma Segura desencadeou a mesma guerra contra o tráfico de

momento, que o latrocínio ocorreu no bairro Michel, centro da cidade de Criciúma. No

drogas, que vitimiza moradores das áreas marginais da cidade, numa mortalidade que,

entanto, conforme o capitão do PPT Mário Luiz Silva, a atuação será em outros bairros:

segundo Zaccone (2008), no Brasil, já vitimou mais pessoas do que a própria Guerra de

“Atuaremos em áreas de risco e de maior vulnerabilidade, como os bairros Renascer, Boa

Bush contra o Iraque. Em seu artigo Class, Race and Hyperincarceration in Revanchist

Vista e Progresso, que têm índices maiores de ocorrências com crimes violentos” (G1

America, (WACQUANT, 2010) explica que o processo de agigantamento do Estado penal

GLOBO, 2015c).

gerou, nos Estados Unidos, e também no Brasil (WACQUANT, 2003) um encarceramento

Parece existir uma espécie de contrariedade no discurso policial, uma vez que o

em massa do subproletariado alojado no gueto. Isto é, foi construída uma verdadeira

capitão do PPT, ao demonstrar onde será a atuação repressiva das agências estatais e usar,

ponte entre as zonas marginais da cidade e a prisão, onde as condições precárias das

em seu discurso para a mídia, o termo “vulnerabilidade”, demonstra que nestes bairros se

periferias são potencializadas com assustador tormento no cárcere.

encontram pessoas que necessitam da providência policial. Porque, na acepção senso

O sistema judicial, no período neoliberal, não possui uma racionalização capaz de

comum da palavra vulnerável, percebe-se que vulnerável é algo que está frágil,

proteger e garantir os direitos mínimos constitucionais assegurados a população carente.

prejudicado ou até ofendido de certa forma. Quando assim se reflete, espera-se, em

Essa mesma população que era amparada pelo Estado providência, agora se encontra

realidade, que pessoas em situação de vulnerabilidade mereçam toda espécie de recursos

amparada pelo Estado penal (WACQUANT, 2007). A política de lei e ordem norte-

estatais para melhorarem suas condições de vida, princípio basilar de um Estado social.

americana transformou o cenário latino-americano e, de uma realidade macro à uma

No entanto, na prática, o discurso do capitão se identifica com o Estado penal, onde o

micro, transforma pequenas cidades. Políticos que como Rudolph Giuliani, prefeito de

projeto político é colocar traficantes de drogas nas prisões e garantir com isso, a

Nova York em 94, angariaram prestígios e votos através da política penal repressiva aos

contenção da pobreza e a resposta ao clamor social.

crimes de rua, são eleitos com discurso autoritário e conservador no Brasil. A solução da

No dia 18 de maio, isto é, apenas 11 dias após a operação começar, o portal da

tolerância zero é apoiada através de um forte maniqueísmo em relação a criminalidade.

secretaria de segurança pública de Santa Catarina divulga todo o aparato tecnológico,

Os termos utilizados pela mídia, através do próprio discurso policial e judiciário

militar e estratégico para conter a criminalidade desenfreada da cidade, inclusive com a

demonstram a criação de um medo e de um estereótipo do traficante de drogas

utilização de um helicóptero e a chamada do BOPE da capital florianopolitana. É

estigmatizante e rondado por um forte maniqueísmo. A título de exemplo, retira-se parte

interessante destacar a atuação do BOPE e, sabe-se qual a missão e como esse batalhão

da decisão interlocutória que converteu a prisão em flagrante em preventiva, de um

age dentro das áreas marginais do Brasil:

suposto traficante de drogas, no mês de maio, ou seja, mês da operação Criciúma Segura,

Neste período, foram empregados 1.012 policiais militares, distribuídos
em 48 viaturas, 10 motocicletas e uma aeronave, conforme turnos e
escalas de serviços. Também foram abordados e vistoriados 1.275
veículos; e destes, 235 autuados e 42 apreendidos; 142 estabelecimentos
foram vistoriados, e destes 8 fechados, por falta de alvarás de
funcionamento; 1.819 pessoas foram abordadas. Foram realizadas
operações de ostensividade (praças, igrejas e no parque das Nações),
varreduras, Patrulhamento Aéreo, Operação Saturação (Bope,
BPCHOQUE, PPT e Gus dos Setores); e, barreiras de trânsito nos postos
da Polícia Militar Rodoviária, em Cocal do Sul e em Içara. As guarnições
do 9º BPM participaram, em apoio das operações da Polícia Civil. As

processo nº 0004007-10.2015.8.24.0020: “Registre-se que o tráfico de drogas destrói
vidas, arruina famílias, devasta o ser humano, causa mortes, homicídios e até suicídios.
Portanto, não se pode ter uma postura condescendente com aquele que promove a venda
do mal” (SANTA CATARINA, 2015b).

4. Considerações Finais
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Todo clamor social tem um tempo em que prevalece na mídia e logo em seguida
é substituído por uma nova notícia que choca ou chama atenção, tornando a memória
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que legitimem o estereótipo lombrosiano que há muito ainda continua na visão dos
operadores do direito.

coletiva uma espécie de receptáculo de curta duração que não raciocina de forma
complexa os fatores e fatos que formatam os acontecimentos dentro do seu próprio meio
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O TRABALHO DE IMIGRANTES NO BRASIL EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS A

today through the effects of globalization, where usually large employers looking for

ESCRAVIDÃO E AS MEDIDAS ADOTADAS PARA SUA ERRADICAÇÃO

cheap labor in the country, using the state of fragility of immigrants, which are often
irregular migration situations, to exploit them through their work. Thus, the search

THE IMMIGRANTS WORK IN BRAZIL IN CONDITIONS ANALOGOUS TO
SLAVERY AND THE MEASURES ADOPTED FOR THEIR ERRADICATION

answers the following problem: What measures are taken by Brazil to eradicate slave
labor of immigrants in the Country? The research technique used is the bibliographical in
primary and secondary sources. Moreover, the search ends with the conclusion, asserting
that it is necessary that the Brazilian government insert more stringent measures to

Daniel Luiz Pitz*
Palavras-chave: Trabalho escravo; imigrantes; direitos humanos.
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo verificar as principais medidas tomadas
para erradicar o trabalho análogo ao de escravo de imigrantes no Brasil e garantir seus
direitos humanos fundamentais. Embora muitos acreditem que a prática do trabalho
escravo se restringe ao passado, sua causa ainda persiste nos dias de hoje através dos

combat and give effect to the pertinent international conventions and treaties, because
the exploitation of immigrants in Brazil is related to the lack of appropriate public policies
which provides the situation of social vulnerability to thousands of immigrants in the
country.

1. Introdução

efeitos da globalização, onde geralmente grandes empregadores em busca de mão de obra
barata no país, utilizam do estado de fragilidade dos imigrantes, que se encontram muitas

O Brasil caminha rumo à mudança, ao longo dessa formação é evidente que o

vezes em situações migratórias irregulares, para explorá-los através do seu trabalho.

Direito brasileiro se encontra também em constante debate, portanto, importante se faz

Dessa forma a pesquisa responde o seguinte problema: Quais medidas são tomadas pelo

aos estudiosos e operadores do direito entenderem e tomarem parte nessa mudança

Brasil para erradicar o Trabalho Escravo de Imigrantes no país? Para a realização da
pesquisa é utilizado a técnica de pesquisa bibliográfica em fontes primárias e secundárias.
Ademais, a pesquisa culmina com a conclusão, asseverando que é necessário que o

histórica que se vivencia.
O presente trabalho busca verificar as principais medidas que são tomadas para
erradicar o trabalho em condições análogas à escravidão dos imigrantes no Brasil e para

governo brasileiro implante medidas mais rígidas de combate e que torne efetivas as

garantir seus direitos humanos fundamentais, com base na legislação interna brasileira e

convenções e tratados internacionais pertinentes, pois a exploração de imigrantes no

internacional pertinente ao assunto.

Brasil está correlacionada à ausência de políticas públicas adequadas que proporciona a
situação de vulnerabilidade social a milhares de imigrantes no país.

Keywords: Slave labor; immigrant; human rights.

Destarte, para a realização da pesquisa é empregada a pesquisa bibliográfica em
fontes primárias e secundárias, utilizando-se de dados e documentos já trabalhados por
outros pesquisadores devidamente registrados como livros e artigos, trazendo aspectos
da economia e do trabalho nos fluxos migratórios, com o fim de estabelecer a relação entre

Abstract: This study aims to verify the main measures taken to eradicate the immigrants

os trabalhadores imigrantes em condições análogas à escravidão e os direitos humanos,

labor analogous to slave in Brazil and ensure their fundamental human rights. Although

observando as medidas e os posicionamentos das normas pertinentes ao assunto.

many believe that the practice of slave labor is restricted to the past, its cause still exists

Evidencia-se que a situação do trabalho escravo hoje é um problema social de
extrema relevância que merece maior exposição perante a sociedade, portanto, afigura-

*Advogado.

Pós-Graduando em Direito e Processo do Trabalho e Direito Previdenciário pela Universidade
Estácio de Sá. Bacharel em Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Participante do Núcleo de
Pesquisas e Extensão sobre as Organizações Internacionais e a promoção da Paz, dos Direitos Humanos e
da Integração Regional (EIRENÈ/UFSC), coordenado pela Prof. Dra. Karine de Souza Silva. E-mail:
daniel_pitz@hotmail.com

se imprescindível investigar e demonstrar o estado em que se encontram hoje os
imigrantes explorados através do trabalho e nas medidas que possam contribuir a
erradicar o trabalho em condições análogas à escravidão de Imigrantes no Brasil.
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2. A organização internacional do trabalho e suas convenções
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de formas servis de agricultura em países em desenvolvimento” (ORGANIZAÇÃO
INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2016).

A OIT iniciou precisamente seu entusiasmo ao combate do trabalho forçado em

Não obstante as diversas denúncias de trabalho análogo à escravidão ao Comitê

1930, com a adoção da Convenção sobre o Trabalho Forçado n.º 29, posteriormente em

da OIT desde 1985, seu reconhecimento se deu apenas 10 anos depois. Apesar disso, o

1957 ela foi implementada pela Convenção n.º 105 sobre a abolição do trabalho forçado,

Brasil foi um dos países pioneiros a declarar internacionalmente a existência de

servindo até hoje como instrumentos para a erradicação da escravidão no Brasil e nos

escravidão contemporânea em seu território, como em 2004 que anunciou perante a ONU,

demais países do mundo (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2016).

“a existência de um número estimado de 25 mil trabalhadores escravos no país”

Como ensina Marcio Tulio Viana (2006, p. 199), a Convenção n. 29 da OIT traz em

(SAKAMOTO, 2007, p.12).

seu texto os aspectos do trabalho forçado ou obrigatório, para posteriormente trazer sua

Através disso, pelos esforços do Brasil em cumprir o determinado pelas

definição como: “todo trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de

Convenções nº 29 e 105 da OIT, o governo brasileiro e a OIT “aprovaram o Projeto de

qualquer penalidade e para o qual ele não se ofereceu de espontânea vontade”.

Cooperação Técnica Combate ao Trabalho Escravo no Brasil, que iniciou suas atividades

“A amplitude dessa significação já apontava, desde aquele momento, a

em abril de 2002”, tendo como intuito principal desenvolver uma ação conjunta e

complexidade do tema, que abarca uma grande diversidade de condutas”. Embora criada

estimular as diversas instituições nacionais que defendem os direitos humanos

visando um bem maior e proporcionar uma integração dos mais diversos tipos de conduta

(SAKAMOTO, 2007, p. 12).
Os direitos do trabalhador imigrante não se limitam a essas convenções, eles

pela generalidade do conceito, ela gerava complicações no que diz respeito à sua
identificação nos casos concretos (REIS; NETO BARBOSA, 2013, p. 980).

devem ser respeitados e efetivados sempre, mesmo estando os trabalhadores imigrantes

Como caracteriza Priscila Martins Reis e Pedro Alves Barbosa Neto (2013, p. 980-

em situação irregular no país receptor. A convenção nº 97 da OIT de 1949 trata dos

981), a Convenção n.º 105 da OIT versa sobre a abolição do trabalho forçado, sendo

Trabalhadores Migrantes, sendo acrescida pela convenção nº 143 da OIT de 1975 que

impulsionada pelo pós Segunda Guerra Mundial, onde conteve um aumento considerável

trata sobre "imigrações efetuadas em condições abusivas e sobre a promoção da

do número de trabalhadores expostos a essas condições. “Essa convenção, nessa linha,

igualdade de oportunidades e de tratamento dos trabalhadores migrantes" (MARTINS,

veda o recurso ao trabalho forçado para fins de desenvolvimento econômico, educação

2009).

política, discriminação, disciplinamento ou punição diante da participação em greves”.

A Convenção nº 97 da OIT foi aprovada em Genebra em 1949 e entrou em vigor

Nesse âmbito, concomitante a essas duas convenções, a Convenção n.º 138 sobre

em 1952, porém foi ratificada pelo Brasil apenas em 1965. Essa convenção é mais um

a Idade Mínima para Admissão ao Emprego e a n.º 182 sobre as Piores Formas de

mecanismo de combate ao trabalho em condições análogas à de escravo dos imigrantes

Trabalho Infantil se tornaram as convenções fundamentais da OIT, devendo ser

por todo o mundo, o país membro que ratifica seus termos possui o dever de “manter um

preservadas e respeitadas pelos países mesmo que não tenham as ratificado, já que são

serviço gratuito adequado incumbido de prestar auxílio aos trabalhadores migrantes e,

amparadas pela Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no

especialmente de proporcionar-lhes informações exatas ou assegurar que funcione um

Trabalho (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2016).

serviço dessa natureza” (SUSSEKIND, 1998, p. 338).

Os incentivos atuais da OIT para a erradicação do trabalho escravo se baseiam na

Sua proteção se estende ao dever de comunicação entre os Estados membros e a

procura pelo desenvolvimento dos mecanismos legais e das suas estruturas para a

repartição internacional sempre que requerido, sobre a política, a legislação nacional

garantia e respeito das suas convenções fundamentais, como por exemplo, “em meados

referente à imigração e emigração, as condições de trabalhado e de vida desses

do século passado, a OIT introduziu uma série de programas para encorajar a erradicação

trabalhadores e os entendimentos dos países sobre a matéria (SUSSEKIND, 1998, p. 338).
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particular, tornando a exploração do trabalho uma opção não rentável e inviável
(NASCIMENTO, 2016, p. 18).

dever aos membros de respeitar os direitos fundamentais do homem de todos os

De modo que, o Estado quando incentiva o desenvolvimento econômico e investe

trabalhadores migrantes e de combater e erradicar efetivamente o trabalho degradante

em políticas de fiscalização do trabalho, concede aos trabalhadores suas garantias

ou análogo ao de escravo desses migrantes (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO

fundamentais, criando melhores oportunidades e disponibilizando ao trabalhador a

TRABALHO, 2016b).

opção de não se submeter mais a condições não dignas de trabalho. Afinal, “o Estado

Apesar de o Brasil ainda não ter ratificado a Convenção nº 143 da OIT que versa
sobre as medidas protetivas dos trabalhadores imigrantes irregulares nos países, ele tem

Brasileiro tem o dever de atender e cumprir as normas de Direito Internacional em que
foi parte celebrante (como signatário, v.g.)” (NASCIMENTO, 2016, p. 18).

o dever de assegurar todos os direitos fundamentais a esses trabalhadores, não podendo
privilegiar a má-fé do empregador que submete o imigrante a condições degradantes de

3. A Organização das Nações Unidas e seus tratados

trabalho (VILLELA, 2012).
A OIT através de suas convenções objetiva garantir tanto aos países de imigração

A Organização das Nações Unidas é uma organização internacional estabelecida

como os de emigração as ferramentas adequadas para controlar os fluxos migratórios e

em 1945, pós-segunda guerra mundial, e formada por diversos Estados com o intuito de

proporcionar todo um aparato aos trabalhadores que muitas vezes são vítimas de

promover a paz e o desenvolvimento sustentável mundial. Acompanhada com o seu

exploração e de violação aos direitos humanos. Dessa forma criou-se a convenção nº 97

surgimento, criou-se a Carta da ONU estipulando seis idiomas oficiais, o inglês, francês,

de Trabalhadores migrantes e a convenção nº 143 de Migrações em Condições Abusivas

espanhol, árabe, chinês e russo, e também seis órgãos que trabalhariam diretamente com

e à Promoção da Igualdade de Oportunidades e de Tratamento dos Trabalhadores

a organização, a Corte Internacional de Justiça, o Secretariado, Assembleia Geral, o

Migrantes (CARVALHO, 2016, p. 7472-7474).

Conselho de Segurança, o Conselho de Tutela e o Conselho Econômico e Social

Ressalta-se que em virtude da criação da Declaração sobre os Princípios e

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2016).

Direitos Fundamentais no Trabalho de 1998 da OIT todos os países mesmo que não

As atribuições da ONU são de extrema importância para a população em todo o

tenham ratificado, devem respeitar os princípios e direitos enunciados em seu

mundo, uma vez que atua em inúmeras frentes, entretanto carece de reparos em sua

fundamento, devendo também ser efetivados em todos os Estados (REIS; NETO BARBOSA,

estrutura para fortalecer ainda mais suas ações e gerar maior visibilidade perante a

2013, p. 980).

humanidade. Importante ressaltar que sua atuação se expande com iniciativas tanto em

Embora ainda se encontrem diversas fontes de efetivação das normas
internacionais do trabalho, a OIT também serve como meio para verificar o cumprimento
dessas normas no âmbito interno de cada Estado, detectando aspectos relevantes a fim de
contribuir com o sistema de controle (REIS; NETO BARBOSA, 2013, p. 986).

países desenvolvidos como em subdesenvolvidos, atendendo crianças, mulheres,
minorias, entre outros (FREITAS FILHO, 2006).
Compreende-se que os objetivos da ONU não são de transformação na economia
dos países subdesenvolvidos e sim prover condições mínimas para o seu

Nos casos em que o Brasil não respeita os direitos fundamentais dispostos na

desenvolvimento humanitário, preservando sempre seus aspectos culturais, servindo

CRFB/88 e nas convenções internacionais de direitos humanos aqui já apontadas, é

como maior exemplo atual a intervenção no Haiti. O Brasil também é progressivamente

necessário refletir sobre os compromissos estatais, afinal seu apoio e cumprimento das

amparado pela organização por programas sociais de incentivo, porém o continente mais

normas são essenciais para o combate ao trabalho análogo ao de escravo, podendo atuar

auxiliado é o africano ao qual, muitas vezes, são as únicas alternativas da população para

o Estado com severas sanções e eliminar seguimentos de interesse econômico ou

serviços básicos (FREITAS FILHO, 2006).
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Ademais, em 1948 a ONU aprovou a Declaração Universal dos Direitos do Homem

Entretanto, não concretizou seus objetivos, pois não impediu o tráfico de escravos,

representando a concepção dos direitos humanos no âmbito internacional a toda

podendo-se dizer que o documento não funcionava na prática, pois era flexível com a

população mundial. “Daí afirmar-se que marca um ponto decisivo na história do

escravidão, dispondo a aboli-la de forma gradativa “e assim que possível” (NASCIMENTO,

reconhecimento e proteção dos direitos fundamentais” (SCHIAVON, 2006, p.172).

2016, p. 6-7).

Para Marcos Leite Garcia (2010, p. 288), a Declaração Universal dos Direitos do

Outrossim, o Brasil também é amparado pelo Sistema Interamericano de Direitos

Homem conduz algumas considerações sobre a essência em que os direitos humanos

Humanos capaz de proteger os Direitos básicos de toda a população através da

devem ser empregados em nossa sociedade, expondo que “a Declaração de 1948 é o

internacionalização dos Direitos Humanos, servindo como um mecanismo de proteção.

documento da Comunidade Internacional que tem a pretensão de estipular o

Esse sistema foi criado pela Convenção Americana de Direitos Humanos em San José, na

compromisso público da humanidade contra a força bruta dos déspotas e dos assassinos,

Costa Rica em 1969 e ratificada pela maioria dos países da América (BOLFER, 2007, p.

a intolerância dos fanáticos”.

622).

No geral, a Declaração Universal dos Direitos do Homem é uma sugestão de

A Convenção Americana de Direitos humanos garante uma série de direitos

conduta aos membros da ONU, não possuindo então força vinculante. Logo, “a Comissão

básicos em seu texto como o direito à vida, à nacionalidade, à integridade pessoal, à

de Direitos Humanos concebeu-a, originalmente, como uma etapa preliminar à adoção

proteção judicial, à proibição da escravidão, entre outros. Nesse contexto, ela “prevê um

ulterior de um pacto ou tratado internacional sobre o assunto” (COMPARATO, 2010, p.

forte aparato de acompanhamento e implantação dos direitos que revela” estabelecida

238-239).

pela Comissão e Corte Interamericana de Direitos Humanos (PENTEADO FILHO, 2012, p.

No texto da Declaração ela estipula notoriamente os direitos humanos e

201-202).

fundamentais do homem, incluindo a dignidade humana e do trabalho, ou seja proíbe e

A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem o intuito de consagrar e

combate também a escravidão e o tráfico de pessoas pois “toda pessoa tem direito ao

elucidar a Convenção Americana de Direitos Humanos e outros tratados que assegurem

trabalho, à livre escolha de emprego, condições justas e favoráveis de trabalho e, ainda,

esses direitos, ela é composta por 7 juízes, exerce competência contenciosa e consultiva e

proteção contra o desemprego” (NASCIMENTO, 2016, p. 7-8).

seus idiomas oficiais são o inglês, espanhol, português e francês (PENTEADO FILHO, 2012,

Embora todos esses aspectos ressaltados, é incontroverso que “a Declaração de

p. 203).

1948 representou a culminância de um processo ético” que gerou a equivalência dos

A ONU instituiu ainda a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951

direitos essenciais a todos os seres humanos e principalmente a dignidade a todas as

com a pretensão de traçar normas de proteção aos direitos humanos desses indivíduos

raças, cores, sexos, religiões, origens, entre outros (COMPARATO, 2010, p. 240).

que na maioria das vezes são marginalizados, compreendendo como refugiado o sujeito

Embora a criação da ONU tenha se dado apenas em 1945, em 1926 a Liga das

que é “perseguido por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões

Nações Unidas legitimou a Convenção de Genebra sobre a escravidão e o tráfico de

políticas, estando fora de seu país e a ele não podendo retornar em função desse temor”

escravo com o intuito principal de aniquilar esse tipo de exploração e de violação aos

(PENTEADO FILHO, 2012, p. 200).

direitos humanos por todo o mundo. No entanto, nem todos os objetivos foram

O maior obstáculo que se observa em questão dos refugiados é a violação dos

alcançados, pois para os países era mais importante antes “não perder de vista a

direitos humanos, os quais teriam que ser preservados até mesmo antes do processo de

necessidade de manter a ordem e de assegurar o bem-estar das populações interessadas”

asilo ou refúgio. O Brasil tendo ratificado essa convenção internacional, tem o dever de

(COMPARATO, 2016).

efetivá-lo por determinação do art. 5º, §2, da CRFB/88 (SAADEH; EGUCHI, 2016).

Essa convenção tratava sobre a escravidão e ao tráfico de escravos, tendo o

Todavia, como observou Giuliana Redin (2013, p. 82-83), os trabalhadores

desígnio de dar continuidade aos passos do Ato Geral da Conferência de Bruxelas.

migrantes são melhores amparados pela legislação internacional, as ferramentas
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utilizadas pelos não cidadãos costumam gerar mais resultados, “bem como por

presentes e não tendo se oposto, concordaram com o acolhimento desse instrumento pela

instrumentos concernentes a direitos econômicos e sociais, do que no âmbito das

ONU. Entretanto, “até o momento em que encaminhou a Convenção ao Congresso, não

minorias tradicionais”.

achou oportuno assiná-la, deduzindo-se que tenha preferido apenas ratificá-la após

No Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), a Argentina e o Uruguai tem se tornado

receber o aval legislativo para fazê-lo” (CAMINO; FONTANIVE, 2014, p. 6).

referência e tendo destaque perante os outros países membros na evolução da legislação

Relativamente ao foco oferecido pela Convenção Internacional sobre a Proteção

acerca dos imigrantes. A Argentina elucida uma nova definição sobre a imigração,

dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias, é

assegura aos imigrantes o direito a estudo, a saúde, a justiça, ao trabalho, à seguridade

imprescindível salientar que seus artigos demonstram aspectos para reduzir a

social, ao voto em eleições municipais, entre outros, e impõe menos exigências ao

marginalização e garantir a dimensão de direitos humanos a todos os trabalhadores

imigrante oriundo do próprio MERCOSUL, ficando o Brasil e os outros países membros

migrantes, “além de disposições especiais aplicáveis a categorias específicas de

bem atrás nas garantias dos direitos humanos fundamentais dos imigrantes

trabalhadores migrantes e membros de suas famílias, assim como dispositivos adicionais”

(ZAMBERLAM, 2004, p. 26).

para a melhoria de suas condições de trabalho, acrescido por normas jurídicas de

Não obstante todas essas medidas apontadas, em 1990, a Resolução n. 45/158 da

cumprimento da Convenção pelos Estados-parte (CAMINO; FONTANIVE, 2014, p. 6).

Assembleia Geral da ONU adotou a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos

De acordo com Flávia Piovesan (2013, p. 141-142), a Convenção em seu art. 2º

de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros de sua Família que até 2012 contava

expressa que o trabalhador migrante é todo indivíduo que exerce ou exerceu uma

com apenas 46 ratificações, sendo a convenção que preserva os direitos humanos com

atividade gratificada fora de seu país de origem, não podendo os imigrantes renunciar

menos ratificações na história da ONU (PIOVESAN, 2013, p. 140).

seus direitos ou dos membros de sua família com base no art. 82 da Convenção.

Essa convenção, sob a perspectiva dos direitos humanos, traz em discussão a

A maioria dos imigrantes, por entrarem no Brasil em situações irregulares e

problemática da imigração por todo o mundo, designando diversas normas de proteção a

muitas vezes precárias, se submetem a condições desumanas de trabalho, como a

serem aplicadas pelos países-membros aos trabalhadores imigrantes e membros de suas

condições análogas a de escravo. Estipula-se que atualmente cerca de 300 mil latino-

famílias, até mesmo os que estão em situação irregular perante o país receptor

americanos habitam hoje a cidade de São Paulo, ao qual muitos são explorados através de

(PIOVESAN, 2013, p. 141).

seu trabalho, e no estado do Paraná cerca de 71 paraguaios foram recentemente

A Convenção Internacional para a Proteção de todos os Trabalhadores Migrantes

encontrados sujeitos à escravidão moderna (ZOCCHIO, 2012).

e Seus Familiares determina também uma sequência de direitos fundamentais aos

É preciso tomar uma atitude e incentivar uma iniciativa do governo brasileiro

imigrantes, todavia, até hoje encontramos muitos casos de desrespeito, exploração e

perante esses diversos casos de exploração e de violação aos direitos humanos dos

escravidão desses trabalhadores, que estão cada vez mais desprezados (ZAMBERLAM,

imigrantes. A falta de uma norma específica para legislar o assunto, também colabora para

2004, p. 26).

a situação precária em que se encontram esses imigrantes no Brasil, visto que sem a

O Brasil é o único país membro do MERCOSUL que não ratificou essa convenção,

ratificação dessa convenção, o principal instrumento jurídico que encaminha o assunto

o que se torna algo preocupante visto a necessidade de estender as medidas de combate

hoje é a Lei nº 6.815/1980, também designada como Estatuto do Estrangeiro, da época da

ao trabalho análogo à escravidão de imigrantes no país, é fundamental o amparo a esses

ditadura militar, o qual é em alguns aspectos incoerente até com alguns princípios da

imigrantes que se encontram ainda excluídos e repudiados na sociedade brasileira

Constituição Federal de 1988 (ZOCCHIO, 2012).

(ZOCCHIO, 2012).
Apesar disso, na reunião da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas
em 1990, quando aprovada a Convenção, os representantes brasileiros se faziam

Logo, essa Convenção é, sem dúvida, um aparato internacional de grande
importância para todo o mundo, pois decorre um texto completo e minucioso constituído
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§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço se a vítima é menor de
dezoito anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física
ou mental. (Incluído pela Lei nº 9.777, de 1998) (BRASIL, 1940).

brasileiro” (CAMINO; FONTANIVE, 2014, p. 6).

Ademais, o Código Civil resguarda os trabalhadores responsabilizando o

4. Legislação brasileira aplicável aos imigrantes

empregador ou o comitente por seus empregados no exercício de suas funções, devendo
ele ter o cuidado e a diligência, sob pena de responder solidariamente perante a sociedade

No art. 5º, I, da CRFB/88 se prevê o princípio da igualdade de tratamento, no qual
se aplica “aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil”, garante, no entanto apenas

e os terceiros prejudicados, com base no art. 932, 1.011 e 1.016 do Código Civil (BRASIL,
2002).

direitos aos estrangeiros que possuam situação jurídica regular no país, “com estatuto de

Os arts. 187 e 927, também do Código Civil, que tratam sobre a responsabilidade

residente, e não aos que venham em imigração voluntária e clandestina, ou, como mais

civil vem a colaborar com os trabalhadores que sofrem um abuso de direito por parte do

comumente ocorre, sejam trazidos por empresas” (CARELLI, 2007, p. 1-2).

empregador, gerando um dever de reparar ou/e indenizar (BRASIL, 2002).

Por conseguinte, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), apresenta

Ademais, a Proposta de Emenda à Constitucional (PEC) n.º 438, conhecida como

argumentos acerca do trabalho de imigrantes/estrangeiros em nosso país, resguardando

a PEC do trabalho escravo, foi apresentada em 1999 ao Senado Federal com o principal

em seu contexto os postos de trabalho aos brasileiros, como a redação do art. 352 “que

intuito “de regular a expropriação das terras onde fosse localizado o trabalho escravo,

impõe a manutenção de no mínimo 2/3 (dois terços) de trabalhadores brasileiros em cada

aumentando o rol do artigo 243 da Constituição Federal”. No entanto, sua tramitação

empresa, bem como os dispositivos seguintes no mesmo capítulo”. Importante destacar

durou anos até se promulgar em 2014 a Emenda Constitucional n.º 81 (REIS; PAIVA,

que essas normas não tem a pretensão de tratar de forma desigual os trabalhadores

2016).

imigrantes dos brasileiros, mas sim garantir estabilidade e valorização dos trabalhadores
brasileiros em seu próprio território nacional (CARELLI, 2007, p. 1-2).

Evidencia-se que a Lei nº 7798/90, conhecida como Lei do Seguro Desemprego
que instaurou o Fundo de Amparo ao Trabalhador, traz em seu artigo 2ºC um amparo ao

O art. 359 da CLT declara que “nenhuma empresa poderá admitir a seu serviço

trabalhador que se encontra submetido a condições análogas à de escravo, em função das

empregado estrangeiro sem que este exiba a carteira de identidade de estrangeiro

fiscalizações do Ministério do Trabalho e Emprego será resgatado dessas condições e terá

devidamente anotada”, ou seja nenhuma empresa poderá contratar trabalhadores

direito à percepção de três parcelas de seguro-desemprego no valor de um salário mínimo

imigrantes em situações irregulares no país (BRASIL, 1943).

cada conforme o disposto em lei (BRASIL, 1990).

Já no Código Penal, o art. 149 e o art. 207 trazem sua redação voltada ao trabalho

A Instrução Normativa n° 91, de 05 de outubro de 2011, dispõe sobre a

análogo ao de escravo no Brasil, determinando o art. 149 uma pena de dois a oito anos e

fiscalização para a erradicação do trabalho em condição análoga à de escravo no Brasil

multa, além da pena pela violência imposta no caso de reduzir alguém a essas condições

impondo medidas para que seja efetiva e coíba essa violação aos direitos humanos

degradantes de trabalho. Ademais o art. 207 do Código Penal elenca que:

fundamentais e a dignidade da pessoa humana, pontuando em seu artigo 1º que é dever

Art. 207 - Aliciar trabalhadores, com o fim de levá-los de uma para outra
localidade do território nacional:
Pena - detenção de um a três anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº
9.777, de 29.12.1998)
§ 1º Incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da
localidade de execução do trabalho, dentro do território nacional,
mediante fraude ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador, ou,
ainda, não assegurar condições do seu retorno ao local de
origem. (Incluído pela Lei nº 9.777, de 1998)

do Auditor Fiscal realizar essa fiscalização e garantindo esse direito também aos
imigrantes e estrangeiros pelo art. 2º da instrução normativa (BRASIL, 2011).
A Lei nº 11.961, de 2 de julho de 2009, dispõe sobre a oportunidade de residência
provisória para o estrangeiro em situação irregular no território brasileiro, devendo o
imigrante que possuir interesse encaminhar o pedido para o Ministério da Justiça afim de
realizar sua Carteira de Identidade de Estrangeiro, possuindo prazo de validade de 02
anos, podendo essa situação provisória se transformar em permanente se requerido pelo
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imigrante a 90 dias antes do término da residência provisória e comprovado os incisos do

“na lenta agilização dos processos de regularização de estada que tramitam nos Órgãos e

art. 7º da Lei 11.961 que expõe:

Repartições Públicas e na falta de uma formação adequada aos agentes administrativos,

7o

Art.
No prazo de 90 (noventa) dias anteriores ao término da validade
da CIE, o estrangeiro poderá requerer sua transformação em
permanente, na forma do regulamento, devendo comprovar:
I - exercício de profissão ou emprego lícito ou a propriedade de bens
suficientes à manutenção própria e da sua família;
II - inexistência de débitos fiscais e de antecedentes criminais no Brasil e
no exterior; e
III - não ter se ausentado do território nacional por prazo superior a 90
(noventa) dias consecutivos durante o período de residência provisória
(BRASIL, 2009).

Por fim, outro amparo aos imigrantes no Brasil é a Resolução Normativa nº 93,
de 21 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a concessão de visto permanente ou
permanência no país a estrangeiro considerado vítima do tráfico de pessoas, esse tipo de
permanência é condicionada a um ano, podendo ser prorrogada dependendo de cada caso
e ser estendida também a toda família da vítima. Define a lei que essa exploração através
do tráfico de pessoas pode ser desde sexual, bem como na remoção de órgãos e até a
escravidão no trabalho, sendo capaz de ser concedida mesmo aos estrangeiros em
condições migratórias irregulares no país (BRASIL, 2010).
Logo, denota-se que não existe uma legislação brasileira que versa
exclusivamente sobre o trabalho escravo e as normas existentes acabam não alcançando
um resultado satisfatório, sendo um problema de grande relevância na sociedade atual.

5. A lei 6.815/80: Estatuto do Estrangeiro

em âmbito de governo”.
No entanto, apesar de antiga a Lei 6.815/80 é um mecanismo de extrema
importância para os imigrantes no Brasil, pois é onde se declara as normas brasileiras que
buscam garantir os direitos humanos e as garantias individuais do estrangeiro, como o
visto, a naturalização, a possibilidade de residência, as infrações, crimes e respectivas
penalidades, entre outros (OLIVEIRA, A., 2013).
Na visão de Mario Bezerra da Silva (2016), os imigrantes que trabalham no Brasil
são explorados ainda mais que os escravos do campo, pois não há mecanismos eficazes
que possam garantir um trabalho digno, alertando ainda que o Estatuto do Estrangeiro
“veda aos estrangeiros com visto de turista, temporário ou de trânsito, o exercício de
qualquer atividade remunerada. O Ministério do Trabalho, da Justiça e das Relações
Exteriores pretendem modificar o Estatuto”. Entretanto, essas modificações na legislação
acabaram se postergando e não tem hoje previsão para novas alterações.
No entendimento de Abigail Oliveira (2013), a Lei Nº 6.815, de 19 de agosto de
1980, positivou a situação imigratória no Brasil criando o conselho de imigração e dando
providências de conduta com direitos e deveres do estrangeiro no país, sendo
diferenciada pelos residentes e não residentes. “O estrangeiro que reside no Brasil, goza
de todos os direitos reconhecidos aos brasileiros, à luz da Constituição Federal e das leis
e aos não residentes, outorga-se apenas os direitos necessários à sua condição”.
O Estatuto do estrangeiro, além de proporcionar um amparo na imigração
brasileira, contorna a entrada do estrangeiro no país de diversos modos “com diferentes

Os direitos e deveres a uma cidadania digna devem ser conferidos a todas as
raças, povos e nações, assim propõem as Convenções Internacionais e a própria CRFB/88.
Todavia, verifica-se que o Brasil hoje expõe uma grande contradição a sua sociedade de
consumo, visto que o mercado brasileiro exigindo o labor de imigrantes como uma mão
de obra barata e exploratória, impede que centenas de trabalhadores imigrantes e suas
famílias tenham seus direitos fundamentais respeitados, como o direito ao trabalho digno,
a habitação, entre outros (ZAMBERLAM, 2004, p. 35).
Como descrito por Jurandir Zamberlam (2004, p. 35), no Brasil ainda perdura-se
o Estatuto do Estrangeiro, da época do governo ditatorial, como principal norma que
regulamenta os imigrantes no país, relatando que seus aspectos punitivos se comtemplam

vistos consulares, estabelece deveres e proibições, cuidam das sanções, enumera os
direitos e restrições, disciplinam a concessão da extradição”, e também decreta o
regimento jurídico do estrangeiro no Brasil (OLIVEIRA A., 2013).
Contudo, afirma-se que a legislação pertinente se encontra defasada, uma vez que
necessita de uma reforma para estar em conformidade com os próprios princípios
fundamentais da CRFB/88. É evidente o conflito de normas entre a Lei Nº 6.815/80 e a
Constituição Federal que aderiu diversos direitos no ânimo da redemocratização
(OLIVEIRA A., 2013).
A Lei do Estrangeiro foi formada e adaptada conforme a Doutrina de Segurança
Nacional da ditadura militar, seu texto apresenta proibição à organização e manifestação
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política, delimita o exercício de atividades remuneradas e burocratiza o processo de

a condições análogas a de escravo na Lei dos Crimes Hediondos, a detectar empresas e

legalização dos estrangeiros. Ademais, estão presentes na lei todas as circunstâncias de

trabalhadores, locais de possíveis aliciamentos e ocorrências do crime (BRASIL, 2003).

entrada, permanência, saída e aquisição de nacionalidade do imigrante no território

O Plano ainda observa os casos judiciais em andamento, os resultados das

brasileiro, possuindo diversas formas de se conquistar o visto permanente, possibilitando

autuações por parte do Ministério do Trabalho e Empego (MTE), do Instituo Brasileiro do

a diversos imigrantes que entram em condições irregulares no Brasil, viver de forma legal

Meio Ambiente (IBAMA), da Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) e, ainda, os

no país (OLIVEIRA A., 2013).

inquéritos, ações e respectivas decisões judiciais no âmbito trabalhista e penal (BRASIL,

É preciso formar uma nova base para responder o aumento dos fluxos

2003).

migratórios no Brasil, a se iniciar com a reformulação do Estatuto do Estrangeiro que se

Ademais, foi criada também o Conselho Nacional de Erradicação do Trabalho

encontra totalmente defasado, não servindo como base a ser seguido, pois se encontra

Escravo (CONATRAE) que possui vinculo com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos

aquém das circunstâncias atuais. (SANTINI, 2014).

da Presidência da República e um Grupo Executivo de Erradicação do Trabalho escravo,

Cumpre destacar, por oportuno, que tramita no Legislativo brasileiro o Projeto
de Lei nº 2516, de 2015, do Senado Federal, que "institui a Lei de Migração" e altera o

servindo como órgãos operacionais com o mesmo propósito e com uma ação conjunta na
fiscalização e na eliminação do trabalho escravo no Brasil (BRASIL, 2003).
Com o Plano lançado, buscou-se a melhoria da fiscalização em diversas áreas por

Decreto-lei nº 2.848, de 1940, além de revogar as Leis nº 818, de 1949 e 6.815, de 1980
(BRASIL, 2015).
O texto regula a entrada de estrangeiros no País e estabelece normas de proteção
ao emigrante brasileiro (BRASIL, 2015).

todo o país, conforme a demanda de cada estado, utilizando medidas preventivas e
repressivas, através da melhora na fiscalização com novas estruturas, logística e
comunicação para gerar um maior desempenho. Criaram-se também concursos para as

Em recente audiência pública da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa

vagas de Auditores Fiscais do Trabalho para atuar no combate ao trabalho escravo e

Nacional, representantes do Ministério da Justiça e de entidades sociais defenderam a

também alojamentos temporários para as vítimas desse tipo de exploração (BRASIL,

proposta que reforma a lei sobre migração. No debate, o secretário nacional de Justiça,

2003).

Beto Vasconcelos, informou que a parcela de migrantes residentes no Brasil é hoje inferior

A melhora veio também na estrutura administrativa da ação policial, criando-se

a 1%; em contrapartida, 2% a 3% dos brasileiros estão migrando pelo mundo (BRASIL,

novas delegacias, disponibilizando permanentemente agentes e delegados através da

2015).

criação de novos concursos e garantindo recursos financeiros em diversos estados que
buscavam sempre concretizar o trabalho da Polícia Federal especializada no trabalho

6. O plano nacional para erradicação do trabalho escravo

escravo (BRASIL, 2003).
Nesse contexto, as alterações na formação do Ministério Público Federal (MPF) e

Em 2003, o governo brasileiro preocupado com o número crescente de

do Ministério Público do Trabalho (MPT) contribuíram com as diligências de inspeção

trabalhadores encontrados em situações degradantes de trabalho no meio rural e urbano,

conjunta com os Procuradores do Trabalho e com os Procuradores da República com o

lançou o Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo contendo 75 medidas a

objetivo de acelerar os procedimentos destinados a erradicação do trabalho escravo,

serem tomadas por diversas entidades a fim de exterminar o trabalho escravo no país

tanto no âmbito administrativo como no judicial (BRASIL, 2003).

(BRASIL, 2003).

Outrossim, em 2008 a CONATRAE lançou o 2º Plano de Erradicação do Trabalho

De fato, o Brasil declarou a erradicação do trabalho escravo contemporâneo como

Escravo, incorporando todos os aspectos anteriores, porém acrescentando algumas

prioridade para o Estado, intervindo com atuações do Executivo, Judiciário, do Ministério

mudanças no combate ao trabalho escravo no Brasil afim de fortificar essa luta contra a

Público e da Sociedade Civil, suas ações visavam desde integrar a sujeição do trabalhador

violação dos Direitos humanos fundamentais dos trabalhadores (BRASIL, 2008).
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Urge esclarecer que cerca de 68,4% das medidas estipuladas pelo Plano Nacional
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8. O Ministério Publico do Trabalho

lançado em 2003 foram atingidas, total ou parcialmente, segundo parecer realizada pela
OIT. Logo, pode-se dizer que o Brasil avançou muito na fiscalização e na conscientização

O Ministério Público do Trabalho é uma instituição de grande importância

dos trabalhadores sobre seus direitos trabalhistas, porém não conseguiu bons resultados

também para o combate do trabalho escravo no Brasil, desempenhando diversas funções

enquanto as medidas para diminuir sua impunidade, servindo como foco para o 2º Plano

como emitir pareceres nos processos da Justiça do Trabalho, abrindo inquéritos e

(BRASIL, 2008).

ajuizando ações e seus respectivos recursos, presidindo audiências públicas, expedindo

Outro aspecto a ser superado por todo país é mobilização empresarial em torno

recomendações, entre outras (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2010).

do Plano para que as empresas se comprometam a não contrair qualquer produto oriundo

Nesse âmbito, compete ao MPT o combate a todos os procedimentos que violem

de trabalho escravo, alguns estados já possuem até lei estadual para contribuir com essas

os direitos trabalhistas, os direitos humanos e também na elaboração de ações judiciais e

medidas lançadas no âmbito federal (BRASIL, 2008).

extrajudiciais visando o confronto dessa conduta através da efetiva fiscalização. Logo, ao

A CONATRAE sistematiza todos essas medidas estaduais e federais para

tomar consciência da denúncia por trabalhadores em condições análogas a escravidão, ele

enfrentar esse persistente problema na sociedade atual que advém desde o tempo

deve instaurar o Inquérito Civil para a produção de provas para uma futura Ação Civil

colonial escravista e que afronta diversas convenções e declarações internacionais

Pública (GARCIA, C., 2016).

(BRASIL, 2008).

A Ação Civil Pública desempenha o papel primordial de servir como rede de
acesso à jurisdição coletiva, principalmente na esfera trabalhista, uma vez que as

7. O grupo especial de fiscalização móvel

condições de extrema pobreza dos trabalhadores em condições análogas a de escravo
sepulta por coibir o seu acesso ao Judiciário (GARCIA, C., 2016).

Um dos mecanismos mais antigos no combate a escravidão no Brasil é o Grupo

Portanto, essa ação serve na defesa dos interesses difusos e coletivos dos

Especial de Fiscalização Móvel (GEFM), sendo criado em 1995, ele é formado por

trabalhadores que se encontram nessas condições degradantes já que esse problema gera

auditores fiscais do trabalho e libertou mais de 47 mil trabalhadores nesses 20 anos de

graves violações aos direitos humanos fundamentais e fere toda a coletividade

atuação. Ressalta-se que esse mecanismo foi essencial para que o Brasil seja reconhecido

(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2010).

internacionalmente como referência na luta contra a escravidão (MINISTÉRIO PÚBLICO
DO TRABALHO, 2016).
O GEFM pode ser considerado como um mecanismo operativo do Ministério do

Logo, esse tipo de ação oferecida pelo Ministério Público do Trabalho com o fim
de acabar com a escravidão no Brasil, será competente a Justiça do Trabalho para julgar a
solução da lide (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2010).

Trabalho e Empego, que vem atendendo a demanda imposta, operando no diagnostico do
problema, certificando o sigilo absoluto na apuração das denúncias e, até, dizimando as

9. A lista suja do Ministério do Trabalho e Emprego

pressões ou ameaças sobre a fiscalização local (ALMEIDA, 2016).
O intuito desse procedimento é de resgatar os trabalhadores que se encontram

A lista suja foi criada em 2003 com o intuito de anunciar os nomes das empresas

nessas condições degradantes de trabalho dos locais que são muitas vezes extremamente

que reduzem trabalhadores a condições análogas a escravidão no Brasil a partir da

precários e garantir-lhes o recebimento de suas verbas trabalhistas e, por meio de

fiscalização do Ministério do Trabalho. Essa divulgação se da apenas após um processo

relatórios, acionar o Poder Judiciário para tomar as medidas judiciais cabíveis. De fato,

administrativo comprovatório, onde geralmente os auditores fiscais do trabalho

verifica-se uma significa mudança e ajuda no combate desse problema nos 20 anos de

procedem a uma vistoria regular em que verificam essas condições degradantes dos

atuação do GEFM no Brasil (REPORTER BRASIL, 2006).

trabalhadores em obras, fábricas e fazendas e que afrontam a CLT, a CRFB/88 e demais
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acordos ou convenções. A lista é por base um mecanismo de transparência que visa

Destarte, pode-se afirmar que através da verificação de tais medidas de combate

fiscalizar e garantir os direitos trabalhistas e os direitos humanos fundamentais dos

ao trabalho escravo de imigrantes no Brasil, se faz imprescindível assimilarmos o

trabalhadores (COSTA, C., 2015).

contexto ao qual elas se perfazem para garantirmos sua melhor eficácia.

A lista suja é um mecanismo de combate ao trabalho escravo que gerou uma

É tarefa da sociedade em geral, debater e tomar ciência de tal assunto e obrigação

grande repercussão e divulgação perante a sociedade mundial, pois ela vem sendo

do governo promulgar novas leis que atendam e erradiquem esse problema, amparando

utilizada por bancos públicos, bancos privados e até por empresas internacionais que

os imigrantes no Brasil.

possuem negócios no país e por importadoras de mercadorias brasileiras que controlam
de fato a origem dos produtos (COSTA, C., 2015).

10. Considerações Finais

Todavia, no final de 2014 o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu
provisoriamente a divulgação da lista suja mediante liminar, até o julgamento da ação de

No decorrer da história da humanidade com as diversas mudanças reproduzidas,

constitucionalidade que foi impetrado pela Associação Brasileira de Incorporadoras

constata-se uma propagação cada vez maior na procura por mão de obra barata no Brasil,

Imobiliárias que alega que a lista deveria ser criada por projeto de lei e não por uma

efeito esse resultante do desenvolvimento econômico das últimas décadas que tem

portaria ministerial, como sucedeu. O Ministério Público se mostrou a favor da divulgação

submetido milhões de trabalhadores imigrantes a condições análogas a de escravo com

da lista suja e até o momento a decisão não entrou em pauta no STF (CAVALCANTI, 2015).

jornadas exaustivas e condições degradantes de trabalho.

Em 2015, alguns meses após a revogação, a lista suja volta a sua efetividade

O presente trabalho chega ao seu fim, acreditando-se que seus objetivos

através da edição de uma nova portaria interministerial que refez o cadastro de

pretendidos foram alcançados, quais sejam: verificar as principais medidas adotadas para

empregadores que submetem seus empregados a condições análogas a de escravo, com

erradicar o trabalho de imigrantes em condições análogas à escravidão no Brasil e

base na Lei de Acesso à Informação. A nova portaria instaurada alterou o contexto no

garantir seus direitos humanos fundamentais, com fundamento na legislação brasileira e

recebimento da denúncia pelos empregadores visando não restar dúvidas no direito à

internacional referente à temática.

ampla defesa e agiliza todo o processo (GOMES, 2015).

O trabalho análogo ao de escravo de imigrantes e o tráfico de pessoas estão

A volta da lista suja fortalece o comprometimento do governo brasileiro na

diretamente ligados ao modelo de globalização e de capitalismo que a sociedade mundial

erradicação do trabalho escravo no Brasil, é mais um mecanismo que vem a contribuir

patrocina, pois a competividade cada vez é maior e os empregadores e empresários

com “ações de responsabilidade social e empresarial, garantindo sustentabilidade em

procuram adaptar ao máximo as leis trabalhistas para obter maiores lucros e rendimentos

cadeias globais de fornecimento e produção” (GOMES, 2015).

para usufruto próprio.

“A lista suja combate o trabalho escravo, mas, mais do que isso, é um instrumento

Logo, para compreender e erradicar esse problema, no âmbito internacional, a

de gerenciamento de risco para a atividade econômica brasileira”, afinal muda toda visão

ONU e a OIT tem somado esforços para instituir um trabalho descente com o objetivo geral

dos investidores que buscam se relacionar com empresas que não submetem os

de várias declarações e convenções. Apesar disso, é necessário que o Brasil tome

trabalhadores a condições análogas a de escravo, não por pura humanidade e sim muitas

consciência de sua importância e principalmente ponha em prática e torne efetivas suas

vezes por ter ciência do processo grande que a empresa pode estar respondendo e então

normas que já foram ratificadas.

não possuir fundos no futuro para saldar dívidas ou empréstimos se condenada (COSTA,
C., 2015).

Não obstante, é primordial também que o Brasil ratifique a Convenção
Internacional sobre os Direitos Humanos dos trabalhadores migrantes e suas famílias que
defende principalmente os direitos humanos dos imigrantes. Hoje o Brasil é o único país
do MERCOSUL que ainda não ratificou essa convenção, sendo indispensável um maior

713

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

incentivo e essa iniciativa por parte do governo brasileiro para amparar e erradicar o
trabalho escravo de imigrantes no país.
O amparo nacional do Brasil para o combate ao trabalho escravo de imigrantes
se baseia principalmente no Estatuto do Estrangeiro, na Lista Suja, no Grupo de
Fiscalização Móvel, nas ações do Ministério Público do Trabalho e no Plano Nacional de
Erradicação do Trabalho Escravo. No entanto, apesar da boa iniciativa do Brasil, são
necessárias medidas mais rígidas de combate e acrescentar mais esforços para prevenir
e julgar esses casos de desrespeito à humanidade.
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OS JULGAMENTOS SIMULADOS DO SISTEMA INTERAMERICANO DE

Interamericano de Direitos Humanos pelo professor no curso do componente curricular

DIREITOS HUMANOS COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO PARTICIPATIVO

em análise, justificando-se a sua contribuição. O problema levantado neste trabalho vem

NA DISCIPLINA DE DIREITO INTERNACIONAL

a colocar a seguinte questão: frente à crise da educação jurídica e das dificuldades do
ensino do Direito Internacional, como os Julgamentos Simulados podem auxiliar o ensinoaprendizagem de tal disciplina? Utiliza-se fonte bibliográfica para a persecução da

THE TRIALS OF SIMULATED SYSTEM INTER-AMERICAN HUMAN

resposta, com artigos acadêmicos, livros nacionais e estrangeiros, assim como normativas

RIGHTS EDUCATION AS A STRATEGY IN INTERNATIONAL LAW

acerca do tema.

PARTICIPATORY DISCIPLINE

Keywords: Legal education; International Law; Inter-American Human Rights System.
Abstract: The difficulty encountered in the classroom to the understanding of

Thalyta dos Santos*
Wanda Helena Mendes Muniz Falcão**

international law walks alongside with the legal education crisis as the result of the
distance between students and the themes treated and transmitted by teachers and how

Palavras-chave: Ensino jurídico; Direito Internacional; Sistema Interamericano de
Direitos Humanos.

are the subjects transmitted to the students. The traditional manner of teaching must be
overcome in order to reach the target audience - the student. In addition, students should

Resumo: A dificuldade encontrada em sala de aula para a compreensão do Direito

be recognized as protagonists of participatory education. Thus, this article aims to discuss

Internacional (DI) é vizinha à crise do ensino jurídico, fruto do distanciamento do aluno

these issues and thus point the use of Inter-American Human Rights Moot Courts by the

dos temas tratados pelos professores e a forma como são transmitidos os assuntos. A

teacher in international law classes, justifying their contribution. The problem raised in

exposição tradicional das matérias é conduta que deve ser ultrapassada para que se

this paper is to put the following question: facing the crisis of legal education and the

alcance o público destinatário, o aluno, que por sua vez também deve ser reconhecido

difficulties of teaching International Law, how Moot Courts can help the teaching and

como parcela protagonista do ensino participativo. Neste sentido, este artigo pretende

learning of this discipline? Bibliographic resources were used for the pursuit of the

discutir tais problemáticas e com isso apontar o uso do Julgamento Simulado do Sistema

answer, academic articles, national and foreign books, as well as regulations on the
subject.
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1. Introdução

O ensino da disciplina do Direito Internacional se coloca como substancial na
formação do jurista, tendo em vista a globalização, as remodelações do perfil das relações
internacionais e suas decorrências à sociedade.
É patente que nas Faculdades de Direito haja o despertar do interesse do aluno
para os desafios impostos pelas novas realidades do sistema jurídico internacional; um
dos caminhos para que se chame atenção ao universo jusinternacionalista, em específico
para a matéria concernente aos temas do Sistema Interamericano de Direitos Humanos
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(SIDH), é por meio dos Modelos e Julgamentos Simulados, tais como o Julgamento
Simulado do Sistema Interamericano de Direitos Humanos.

722

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

A ideia de democratização do acesso à educação, a abertura de possibilidades de
ingresso no Ensino Superior são contrapontos, por vezes, à dificultosa entrada da

A nova ordem internacional exige que se tenha sensibilidade às nuances da

população menos abastada nas Faculdades de Direito no Brasil. Por muito tempo alcançar

conjuntura no que tange à diversidade cultural, religiosa, política, étnica e os conflitos

o título de bacharel nos cursos jurídicos era característica dada às famílias mais bem

decorrentes destas, aos quadros socioeconômicos, à globalização e seus efeitos. A seara

favorecidas financeiramente, coloca Cunha (2012). Aliado ao diminuto ingresso de

de informações que envolve a mencionada disciplina pede ao docente que salte o perfil

pessoas com condições econômicas precárias se tinha também a pouca oferta nacional de

tradicionalista de ensino e enverede pelo modo participativo, no qual o aluno seja também

cursos, tendo em vista que em 1827 são fundados os dois primeiros cursos de Direito no

elemento protagonista em sala de aula. Para isto, é preciso que se coadune o elemento

Brasil, em Recife e em São Paulo – que hoje correspondem à UFPE e à USP.

participativo aos temas que devem ser vistos, ao programa de ensino, à grade curricular,

Estas instituições eram ocupadas majoritariamente por filhos das famílias mais

aos valores e fins da instituição e aquilo que o discente espera e/ou necessita para ser um

tradicionais da política, das grandes propriedades agrícolas e também aquelas ligadas à

bom profissional.

área jurídica. Estes alunos com perfil aristocrático são espelho da sociedade brasileira da

Toda esta tentativa de imprimir ao ensino do Direito Internacional elementos

época que dominava os grandes cenários, vindo a corroborar que o acesso à educação

mais atrativos, enfrenta empecilhos ingênitos à própria dinâmica dos cursos jurídicos no

jurídica era para poucos. Percebe-se, portanto, que a pouca oferta – apenas em duas

Brasil. No decorrer deste artigo serão pontuados alguns destes problemas e discutidos,

cidades -, o meio social e própria finalidade do curso, são entraves para que se tivesse um

como o distanciamento da teoria e a prática e as diversas realidades vividas pelos alunos

amplo contingente frequentando estas faculdades (CUNHA, 2012).

e que são, por muitas vezes, ignoradas pela Academia. São situações desafiantes ao

Tal situação sofre flexibilização com o passar do tempo, pois outras instituições

docente e que devem ser suprimidas com técnicas e atividades como as que serão

de ensino oferecem o curso, em diferentes locais do País, embora isto não fosse

indicadas e discutidas neste trabalho.

correspondente à diversidade socioeconômica do alunado, tendo poucos ainda com

Deste modo, emerge o seguinte problema: Frente à crise da educação jurídica e

acesso. Todavia, com a promulgação da Constituição Federal em 1988 a educação passa a

das dificuldades do ensino do Direito Internacional no Brasil, como o uso do Julgamento

ser pensada como direito fundamental de forma mais abrangente, pois se inicia o

Simulado do Sistema Interamericano de Direitos Humanos pode auxiliar o ensino-

alargamento do número de mecanismos, por parte dos governos subsequentes ao seu

aprendizagem de tal disciplina? Utiliza-se fonte bibliográfica, em sede de artigos

advento, para que a acessibilidade se faça plural. Estas medidas previstas nos artigos 6º,

acadêmicos, livros nacionais e estrangeiros, bem como resoluções normativas pátrias

205 e 206, da CF/1988, deverão englobar o sistema educacional como um todo, a saber, a

acerca do tema.

educação básica e o ensino superior. (CUNHA, 2012).

No primeiro tópico será abordada a crise no ensino jurídico e suas consequências

Este rol de garantias constitucionais ratifica o espectro social do então novo Texto

à formação dos alunos, assim como apontar-se-á saídas para mudança deste quadro. A

contendo princípios basilares, tais como a universalidade do ensino, a igualdade, a

segunda seção pautar-se-á nas dificuldades do ensino do Direito Internacional e a

liberdade e a valorização dos profissionais do ensino. Assim, afirma Liberati (2004, p.

necessidade de utilizar mecanismos que convidem o aluno para o estudo, a terceira e

210) “nossa ordem jurídica contempla, [...], a educação como direito fundamental da

última seção exporá julgamentos simulados, seus pontos positivos para o ensino-

pessoa humana, tutelado e garantido pela força da organização e do controle social”, pois

aprendizagem da disciplina de Direito Internacional.

o Estado deve prover condições para que os seus cidadãos tenham acesso ao
conhecimento com qualidade.

2. A crise na educação jurídica no Brasil

Esta conquista contrapõe ao modelo que se tinha, qual seja, o de excluir aqueles
já marginalizados pela sociedade, visto que políticas públicas de caráter afirmativo, tais
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como o FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior) e o ProUNI

Outras ciências e seu ensino estão, por vezes, mais avançados do que a do Direito,

(Programa Universidade para Todos), permitem que abram portas para a entrada e

alerta Dantas (2009). A ciência econômica e a da administração, cita, refletem sobre

permanência de alunos nas Instituições de Ensino Superior (IES), afirmam Santos e

pontos que ainda não foram alcançados ou esquecidos pela jurídica, isto se faz

Amorim (2013). Dentro do quadro brasileiro, continuam os autores, tais medidas trazem

preocupante, porque quando se assume uma posição reacionária, resistente à reflexão, se

resultados positivos, tendo em vista a histórica possibilidade remota de pessoas com

alarga o conflito entre a prática e as normas com os demais elementos do sistema jurídico.

precárias condições financeiras de adentrarem nos cursos jurídicos.

Os caminhos eleitos dentro dos Cursos de Direito precisam ser revistos, pois, o jurista,

Somados a este obstáculo – o ingresso -, tem-se outra face da deficiência

reforçando, precisa mirar a sociedade como fim último.

vislumbrada nas Faculdades de Direito: as fraturas do ensino jurídico dentro da

Neste sentido, o autor aduz que deve haver a reforma do ensino do Direito –

sistemática educacional brasileira. A crise, já tão aventada por especialistas, reside no

restauração da cultura jurídica -, visto que (2009, p. 16) “o objetivo atual do ensino

descompasso entre o saber jurídico e a realidade encontrada pelos alunos em sala de aula.

jurídico é proporcionar aos estudantes o conhecimento descritivo e sistemático de

Não há, à guisa dos estudiosos, o esperado estímulo à criação e ao desenvolvimento

instituições e normas jurídicas”, sendo este nocivo e impeditivo à formação de

científico reflexivo dos discentes, porque, infelizmente, a estes jovens não há boa inserção

profissionais reflexivos. A educação jurídica como motor para mudanças sociais se torna

ao universo que lhes é apresentado.

claro diante dos apontamentos anteriores feitos, portanto.

Tal dificuldade não é endêmica ao Brasil, o aludido professor português Cunha

Para se opor a este cenário preocupante é preciso fornecer ao aluno instrumentos

(2012) expõe as máculas das experiências europeias, critica a lógica do quantitativismo

que lhe permitam depreender a matéria de modo otimizado, é pertinente para que se

imbuída nas Universidades, a não vocação (e a desvalorização) dos professores para o

alcance o objetivo da formação jurídica que os métodos em uso sejam repensados. O

ensino e a corrida mercadológica que, portanto, fogem a sua missão principal: o educar.

professor é o canal de condução do discurso teórico à prática, tal atividade, qual seja, o da

Os alunos, por sua vez, se tornam reféns da situação de crise enraizada mundo afora que

transmissão de conteúdos aliada à vivência social, deve ser percebida como fulminante

vem a comprometer seu desempenho enquanto futuros operadores do Direito.

para a composição do jurista, pois é com esse diálogo que se intenta a edificação de uma

As discussões superficiais e não contextualizadas - ainda em concordância com
Santos e Amorim (2013) – causam um desenho ruidoso do ensino jurídico, alimenta o

sociedade mais plural e justa – o operador do Direito voltado para a problemática social,
por excelência.

afastamento do saber técnico-científico do Direito e da realidade. A tarefa para o aluno se

O salto será dado no instante da modificação da metodologia eleita em sala de

torna mais difícil quando não consegue atrelar a sua vivência às demandas surgidas.

aula. Destarte, quebrar as amarras com a prática tradicional é urgente diante dos

Atribui-se a este fato também que o processo de compartimentação das disciplinas, o

impasses percebidos; trazer o aluno para os problemas que movem o espírito do curso de

apartar do Direito da Filosofia, da Sociologia, da Psicologia, da História, por exemplo, são

Direito é essencial, voltemos aqui a ideia do professor Francisco Dantas (2009). Logo, pôr

prejudiciais, pois se retira do curso espaços para reflexão, questionamentos e busca de

o estudante à procura de soluções para as controvérsias e conflitos de interesses

respostas de forma holística.

existentes, é substancial para a superação da crise instalada, como visto.

Neste cenário, aponta André Luiz Lopes dos Santos (2002, p. 49) o ensino jurídico
em aplicação, hoje, no Brasil, é marcado pela descontextualização, pelo dogmatismo e pela

3. A disciplina do Direito Internacional nos cursos jurídicos

unidisciplinariedade. No mesmo sentido, Horácio Wanderlei Rodrigues (2005, p. 41)
afirma que “Um dos graves problemas que apresenta o ensino do Direito contemporâneo

As mencionadas dificuldades para o ensino do Direito residem em espaços

é que ele reduz, geralmente, na sua organização tradicional, o Direito ao direito positivado

comuns das diferentes disciplinas da grade curricular, o enfoque deste trabalho são as que

pelo Estado.”

emolduram o Direito Internacional (DI). Tal faixa temática enfrenta empecilhos na

725

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

Academia brasileira tanto como objeto de pesquisa como de ensino

726

1.

A disciplina do DI

é tida mais próxima à ótica atual a partir do século XIX, quando é separada da Filosofia e
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externa, em seus diversos matizes, seja bem conduzida e que se torne pauta fundamental
para o Estado.

da Teologia, mas desde os séculos XVI e XVII é reconhecida sua autonomia, aduz Oliveira

A Carta de 1988 é exemplificação do forte reflexo da tônica dos documentos

(2004). Anteriormente, neste ramo do Direito predominava a característica

jurídicos internacionais e do “processo de humanização” pelo qual perpassa o Direito

consuetudinária, isto é, não havia norma expressa, escrita, mas a prática reiterada que

Internacional, cujas metas são comuns, superiores e passam a exercer centralidade na

evocava as regras, estas eram direcionadas para regular os conflitos armados mediante

sociedade global, tendo os direitos humanos como finalidade e fundamento do seu novo

os costumes, sendo, portanto, conhecido como Direito de Guerra.

ethos – ensina Cançado Trindade (2006).

Esta visão é aos poucos superada quando as relações entre os atores

Ademais, sob os auspícios constitucionais e o processo de globalização cada vez

internacionais se tornam mais complexas - não só a guerra é matéria de interesse –, não

mais incisivo (fase de “integralização de tensões e de contradições sociais”, como afirma

apenas os Estados são participantes, pois outros atores2 adentram nesse diálogo. Outras

Silva (2010, p. 109)), o interesse da Academia pela matéria jusinternacionalista é

situações também habitam o terreno das relações internacionais, como as comerciais

ampliado, embora há ainda um longo caminho para se consolidar como objetos de

(terrestres, aéreas e marítimas), as ambientais, a judicialização de contendas (criação de

pesquisa e de ensino com maior destaque.

tribunais internacionais), dentre outras. Este rol faz com que o Direito Internacional
ganhe relevância e amplie o seu campo de atuação.

No primeiro quesito, como pesquisa, é pequeno o número de programas de pósgraduação que oferta a área de concentração5 (majoritariamente no eixo centro-sul do

O nomos 3 se reconfigura, como afirma Schmitt (2013), passa-se o Direito de

País), também não são muitos os grupos de pesquisa com público de graduandos e pós-

Guerra a ser chamado de Direito das Gentes, depois Jus Publicum Europeaum, para a

graduandos 6 , segundo o Diretório Geral de Pesquisa do CNPq. Quando a oferta e a

terminologia atualmente mais utilizada, o Direito Internacional, dada a sua multifacetada

visibilidade não são intensas, se torna mais difícil o despertar para as questões no campo.
Tal fator é indicativo para o baixo interesse das Faculdades de Direito de

abrangência enquanto instrumento regulador das relações internacionais.
As reservas à recepção do DI nos cursos jurídicos brasileiros são sentidas

organizar formalmente grupos ou núcleos voltados para o DI. O número incipiente, ao

fortemente no período do regime militar (1964-1985) com os olhares nacionalistas do

todo 14 (quatorze), revela que poucos são os alunos de graduação e de pós-graduação

Estado, o apego ao sistema jurídico interno – e sua quase que absoluta supremacia – e

envolvidos e que têm a oportunidade de aprofundar discussões de caráter teórico e

tolhimento ao universo normativo externo. O Brasil da época é mais fechado às

prático jusinternacionalista.
Quanto ao segundo, o ensino, a disciplina é concebida como parte da formação

comunicações com outros atores da comunidade internacional, com isso, verifica-se uma
resistência à área e a leva ao esmaecimento dentro das Faculdades.

profissional essencial de forma tardia, como previsão no Art. 5º, II, da Resolução CNE/CES

No entanto, quando temos o advento da Constituição Federal de 1988 o

nº09/2004 – até era facultativa - e a coloca como matéria transdisciplinar do Direito, o

panorama se modifica. O Poder Constituinte originário expressamente preza pelas

que é um ponto bastante positivo7. A saber (Resolução CNE/CES n° 9/2004, Art. 5º, II,

relações internacionais, isto é, (re)insere o Brasil na órbita externa4 e anseia que a política

grifo nosso):

O ensino é o foco deste artigo.
Segue-se a professora Odete Maria de Oliveira (2013) quando conceitua ator internacional como agente
do ato internacional que se relaciona e influencia mutuamente o outro, em cooperação ou em conflito.
3 Relação entre as linhas demarcatórias (terra e mar) e o exercício de poder e domínio pelo Estado e pelos
agentes particulares.
4 Relembra-se o trabalho diplomático desenvolvido por Rui Barbosa e por Epitácio Pessoa no início do
século XX, a militância do Brasil da Liga das Nações e o envolvimento na instituição da ONU com Osvaldo
Aranha – um reflexo disto é a abertura dos discursos no Encontro Anual na Assembleia Geral das Nações
Unidas.

1

2

Cita-se como exemplo: UERJ, UNB, UFSC, USP, UNISANTOS, UNICEUB e UFMG.
Há apenas 14 grupos registrados na Plataforma do CNPq quando utilizadas as buscas “direito” e “direito
internacional” nos campos área de interesse, até o mês de dezembro de 2015.
7 Acerca da transdisciplinaridade: “A transdisciplinaridade propõe-se a transcender a lógica clássica, a
lógica do “sim” ou “não”, do “é” ou “não é”, segundo a qual não cabem definições como “mais ou menos” ou
“aproximadamente”, expressões que ficam “entre linhas divisórias” e “além das linhas divisórias”,
considerando-se que há um terceiro termo no qual “é” se une ao “não é” (quanton). E o que parecia
contraditório em um nível da realidade, no outro, não é.” (SANTOS, 2008, p. 74)

5

6
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O curso de graduação em Direito deverá contemplar, em seu Projeto
Pedagógico e em sua Organização Curricular, conteúdos e atividades que
atendam aos seguintes eixos interligados de formação:
[...]
II - Eixo de Formação Profissional, abrangendo, além do enfoque
dogmático, o conhecimento e a aplicação, observadas as peculiaridades
dos diversos ramos do Direito, de qualquer natureza, estudados
sistematicamente e contextualizados segundo a evolução da Ciência do
Direito e sua aplicação às mudanças sociais, econômicas, políticas e
culturais do Brasil e suas relações internacionais, incluindo-se
necessariamente, dentre outros condizentes com o projeto pedagógico,
conteúdos essenciais sobre Direito Constitucional, Direito
Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito
Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Internacional e Direito
Processual.

Nota-se que com a inserção no texto normativo, o Direito Internacional, enquanto
componente curricular ganha força e a passos lentos – a publicação da resolução foi no
ano de 2004 – alça melhorar sua posição e reconhecimento da importância e contribuição
na formação do jurista.
Estes são os desafios encontrados por quem milita no campo do DI. Além disso,
outros fatores maculam a sua afirmação, tais como: (i) a incredulidade, às vezes, tributada
ao baixo conhecimento da matéria que induz a incompreensão no sistema jurídico
internacional; (ii) as soluções de controvérsias distintas do ordenamento jurídico interno;
(iii) o número exaustivo de tratados e seus diferentes modos de aplicabilidade,
interpretação, redação e forma; (iv) o distanciamento da atmosfera que rege as
organizações internacionais e as organizações não governamentais; (v) o pouco acesso às
profissões que trabalham na área (a diplomacia, por exemplo), frisa Mialhe (2013)8, são
pontos desfavoráveis ao ensino e o apreço do alunado pela área.
Contudo, o professor pode lançar mão de ferramenta que aproxima o estudante
de Direito dos assuntos concernentes ao Direito Internacional. Pautando-se na ideia do
aluno como figura participante do processo de ensino-aprendizagem, abre-se a
possibilidade de aproximação e o despertar deste para a matéria de uma forma prática e
analítica, utilizando-se de casos específicos para a aplicação da teoria em determinadas
realidades. Uma destas formas, que foi eleita para abordagem neste artigo, será o tema da
próxima e última seção deste artigo, os Julgamentos Simulados do Sistema
Interamericano de Direitos Humanos.
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4. O uso dos julgamentos simulados do Sistema Interamericano de Direitos
Humanos para o ensino do Direito Internacional

O desafio de convidar o aluno para estudar e depreender a matéria vista em sala
de aula deve ser orientado por escolhas metodológicas de forma condizentes com o perfil
da instituição, da turma e do programa do curso. Para o campo do Direito Internacional é
imprescindível que se tenha um bom convite do docente ao seu público para que haja
interação e aprendizagem, como se evidenciou noutras linhas.
Parte do profissional de ensino adotar estratégias adequadas para atender as
necessidades mútuas. O professor Horácio Wanderley Rodrigues (2012) elenca três
vieses dos elementos que compõem ensino-aprendizagem: (i) centrado no professor:
aulas prioritariamente expositivas; (ii) interativas: interação entre o professor e os alunos
e estes entre si; (iii) centradas no aluno: o professor é meramente um facilitador.
Em concordância com o autor, apontamos os dois últimos tipos como
metodologias ativas, par excellence, pois se há a participação, a troca de experiências e
conteúdo entre o professor e os alunos. Tais modos caminham para a confluência com o
que vem sendo discorrido na primeira seção deste artigo, a rememorar: a necessidade de
superação de modelo antigo tradicional para um formato no qual o aluno seja também
participante.
Na senda jusinternacionalista, pelos motivos supracitados, exige-se daquele que
ministra a matéria o uso de bons modos para que a aprendizagem seja plena. Para o
desenvolvimento de habilidades durante a disciplina é vital traçar estratégia conjunta,
isto é, quando o professor não oferece todas as informações prontas e permite que o aluno
as busque com autonomia.
O percurso das aulas deverá ser o do intercâmbio, o da troca de vivências. Se aula
é de DI, é frutífero que o professor – que não perde seu lugar de fala – convide os seus
alunos para comentar alguma experiência com o tema, se já teve leitura ou se recorda de
imagens, vídeos, ou ainda, se já frequentou o lugar – a identificação espacial contribui –
no qual ocorre tal fenômeno. Dando preferência a aula dialógica acredita-se que estará
criando laços e empatia com a turma.
A partir desta aproximação se permite o questionamento e críticas ao instituto

O autor aponta estes elementos após analisar os cursos de graduação e de pós-graduação em Direito da
UNIMEP (Universidade Metodista de Piracicaba). Ao nosso ver, a realidade pontuada se assemelha ao plano
geral do tratamento dado ao ensino e pesquisa do Direito Internacional.

8

jurídico em análise, ao tratado, ao costume jurídico, à Organização Internacional, à ONG,
à empresa, envolvidos na temática. Este caminhar é convidativo para que o aluno saia da
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ótica convencional – manualesca9 – e parta para se colocar com agente participante do

analíticas são aprimoradas. Em terceiro lugar, a necessidade de
apresentar e defender um argumento diante de um grupo de pessoas
exigentes obriga os alunos a aguçar a sua argumentação, contribuindo
assim para a melhoria da apresentação, debate, e as habilidades de falar
em público. Julgamentos simulados também podem ajudar os alunos a
melhorar a forma de trabalhar em equipe e suas habilidades de liderança.

assunto em estudo.
Após o importante tangenciar da estratégia conjunta e suas performances, seguese aqui para o objetivo deste trabalho que é encontrar nos julgamentos simulados do

Nesse mesmo sentido, Grossman, Martin e Rodriguez-Pinzon (2008, p. 11):

sistema interamericano um dos pilares necessários para o processo de ensino-

[...] os estudantes aprendem a trabalhar em grupo. Aprendem como
trabalhar com pessoas de diferentes personalidades, origens, ética e
expectativas individuais e coletivas. Como um membro de uma equipe, o
aluno aprende a identificar as fraquezas e pontos fortes tantos seus
quanto dos colegas e, como essas podem ser respectivamente diminuídas
e maximizadas na busca do objetivo comum.

aprendizagem do Direito Internacional.
O julgamento simulado do sistema interamericano trata-se de simulação de uma
audiência de um caso perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos que envolve o
desenvolvimento de peça escrita e argumentos orais. Nele, os estudantes têm a

A mais famosa simulação dessa espécie que acontece no mundo, em forma de

oportunidade de, de forma prática, estudarem profundamente determinados assuntos de
direito internacional, especialmente na temática de direitos humanos.
Os papeis a serem desempenhados na simulação, de acordo com a realidade de
uma audiência perante a Corte, podem ser: juízes, representantes do Estado,
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competição, é a Competição de Julgamento Simulado do Sistema Interamericano de
Direitos Humanos promovida pela American University – Washington College of Law
anualmente em Washington/DC desde 1996.11
A Competição de Julgamento Simulado do Sistema Interamericano de
Direitos Humanos é uma competição única e trilíngue (inglês, espanhol e
português) estabelecida para treinar estudantes de Direito no uso do
sistema legal interamericano como um fórum legítimo para a reparação
de violações de direitos humanos. 12

representante das vítimas, vítimas, delegados da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos.10 Um caso hipotético serve de base para a construção dos papeis.
Nesse sentido, afirmam Gerber e Castan (2012, 301): “Um dos aspectos
desafiadores de ensinar direitos humanos é que há uma escassez de casos em que os

A participação de instituições de ensino superior (IES) brasileiras na competição

alunos podem ver a aplicação prática dos direitos humanos no sistema legal”. Nesse tipo

aumentou o interesse do uso dessa ferramenta no Brasil. Desde o início da competição,

de atividade, uma gama de habilidades e competências são desenvolvidas pelos

trinta e nove países participaram do evento, sendo que, o Brasil é o país com maior

acadêmicos, tais como, advocacia em si, autoconfiança, trabalho em equipe, comunicação

número total de IES participantes (cinquenta), seguido do México (quarenta e sete) e da

oral e construção de argumentação crítica.

Colômbia (quarenta e cinco). 13

Sobre os benefícios desse tipo de ferramenta de ensino, Ahmadov (2011, p. 626)
leciona:

Considerando o crescente interesse e participação do Brasil nesse tipo de evento,
a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República passou a promover, desde

Além de ser uma ferramenta de ensino emocionantes e envolventes,
julgamentos simulados beneficiam os alunos de várias maneiras.
Primeiro, os estudantes ganham uma compreensão mais profunda da lei,
do processo judicial e da área sobre a qual a simulação está focada.
Segundo, porque os alunos são obrigados a realizar uma minuciosa
investigação do assunto em disputa e preparar uma robusta
argumentação, suas habilidades em pesquisa e habilidades críticas e
Termo utilizado para se referir à cultura do uso exacerbado de manuais ou livros-resumos nos cursos de
graduação em Direito. Sobre a expressão, os professores Constatino e Alves Neto (2014, p. 312-313)
assinalam que: “Muito mais que o espírito científico de ruptura e inovação, impera no campo jurídico
brasileiro um espírito de conservação e compilação – reflexo de todo um habitus jurídico mais amplo, que
extrapola a academia – e que dá forma à chamada “cultura manualesca”, uma reverência a autores e obras
consagrados. Tais fatos contribuem para o caráter retardatário da ciência e da pesquisa jurídica no Brasil, e
para a constituição de uma cultura de conservação e reprodução de ideias, e não de criação e originalidade.”
10 Conforme
regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, disponível em
http://www.corteidh.or.cr/sitios/reglamento/nov_2009_por.pdf

200514, um Concurso Nacional sobre a temática, cujo objetivo é:
[...] contribuir para a consolidação da cultura de direitos humanos no
Brasil pela disseminação de conhecimentos sobre os Sistemas
Internacionais de Direitos Humanos e sobre o Direito Internacional dos
Direitos Humanos, de modo a integrar as ações da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República e demais entidades voltadas à
temática dos Direitos Humanos no Brasil com vistas à consolidação de

9

Detalhes
sobre
a
competição
podem
ser
verificados
https://www.wcl.american.edu/hracademy/mcourt/
12
Descrição
da
competição
disponível
https://www.wcl.american.edu/hracademy/mcourt/description.pt.cfm
13 Dados disponíveis em https://www.wcl.american.edu/hracademy/mcourt/past_part.pt.cfm
14 Conforme notícia disponível em: https://www.ufmg.br/online/arquivos/001482.shtml
11

em:
em:
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uma rede dedicada ao estímulo à pesquisa e à qualificação da atuação do
Estado brasileiro na temática.15

Ressalta-se que isto é relevante – mesmo que externo à universidade -, pois se
exercita e aprimorar o que foi aprendido no decurso da disciplina, além disso, o aluno que
participa destes eventos intercambia com os demais nas aulas de Direito Internacional,
sendo, portanto, contributivo.
Desta rápida exemplificação, pode-se perceber a essência da simulação e sua
relevância para a aprendizagem do Direito Internacional. Uma vez o professor adotando
este método avaliativo (simulação) se pode vislumbrar no aluno: (i) maior estudo do tema
com olhos visando à prática; (ii) o despertar da curiosidade e da busca de novas e
consistentes informações; (iii) o treinamento da fala e do convencimento dos argumentos;
(iv) possível apreço pela disciplina tanto na seara prática – diplomacia/advocacia - quanto
na acadêmica.
As simulações têm o perfil de provocar tais sentimentos, de levar o aluno a ter
maior compromisso e afeição pelos temas internacionais, conduzindo-o a produzir
conhecimento, deste modo, não é apenas um sujeito passivo em sala de aula, como ensina
Ghirardi (2012). Cabe ao professor apontar o tema que será explorado, expor as regras e
a fundamentação jurídica, intermediar os debates e, acima de tudo, incentivar a
participação e o desenvolvimento de futuras pesquisas.
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práticas, onde o acadêmico poderá vislumbrar os aspectos sociológicos, históricos,
filosóficos, políticos e econômicos que são atrelados ao fenômeno jurídico. Além disso,
não pode mais o aluno esperar receber do professor a informação pronta, devendo em
verdade tomar seu lugar como sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem.
Partiu-se, consequentemente, para a continuidade desta discussão dentro do
terreno do Direito Internacional. Nas linhas da segunda seção foram dadas notas da
conformação da área e seu advento como disciplina autônoma, em contrapartida,
apresentou as dificuldades ainda persistentes enquanto objeto de pesquisa e de ensino no
Brasil, para isso foram colocadas as normativas internas e a preocupações quanto a este
possível avanço no ano de 2004 – componente do Eixo de Formação Profissional. Notouse especialmente nesse ponto, a grande dificuldade de aproximar a teoria vista pelo aluno
em sala de aula da prática de situações onde o direito internacional é aplicado, ficando
novamente o acadêmico distante da aplicação prática do direito internacional na vida
profissional.
No terceiro e último ponto, focou-se nas Simulações do Sistema Interamericano,
na sua consistência e apontamento como boa estratégia metodológica que pode ser eleita
pelo professor. Verificou-se que se adequa bem ao perfil e finalidade da disciplina
apontada para análise e, após as linhas argumentativas, se percebeu a possibilidade
positiva de enfretamento aos problemas ora vistos em sala de aula quanto ao ensino do
Direito Internacional e o despertar tanto para a pesquisa quanto para a prática. Isso

5. Considerações finais

porque, o uso de um caso concreto para a compreensão dos conceitos e aplicabilidade dos
documentos de direito internacional contribuirá enormemente para um processo de

Ao longo deste artigo vislumbrou-se a crise do ensino jurídico no Brasil e seus

ensino-aprendizagem mais dinâmico e conectado com a realidade social.

efeitos à formação dos profissionais, apontou-se que é necessária, em concordância com
os autores mencionados, uma reforma das práticas vistas em sala de aula e,
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bibliographic and analytical: the first refers to the bibliographic contribution to
theoretical understanding of the subject, it consists in researches about the e-government

THE LIMITS TO CITIZENSHIP IN BRAZIL E-GOVERNMENT PROJECT

and citizenship concepts and the current Brazilian legislation, the second refers to linking
concepts in order to draw an analytical scenario to be compared with the legislation —
what we call the main objective. After discussions about exclusion, social control and

Daniel Ivonesio Santos*

relativism of rights we conclude that the urges to promote governance in digital spheres

Palavras-chave: Exclusão digital; controle social; relativização de direitos.

brings generally advances to society, but further marginalize the usually neglected sectors

Resumo: Este artigo analisa os limites à cidadania no projeto de e-governo brasileiro,

and the ones less included in the social and technological life and relativize fundamental

advindos da estratégia contemporânea de administração pública, prevista no decreto nº

rights arguing it in order to maintain social order and keep the State unscathed.

8.638 de 15 de janeiro de 2016 e no documento da Estratégia de Governança Digital —
EGD, que institui a política de governança digital no âmbito federal. A metodologia pela

1. Introdução

qual os resultados são alcançados tem caráter básico, uma vez que busca avanços teóricos
para o assunto, e utiliza como procedimentos técnicos o bibliográfico e analítico: o

A sociedade da informação é, na perspectiva de Agudo Guevara (2000), aquela

primeiro se refere ao aporte de bibliografia para entendimento teórico do assunto,

onde os avanços da tecnologia e comunicação trouxeram uma reviravolta na forma com

consiste em pesquisa sobre o conceito de e-governo, cidadania e a legislação brasileira

que as esferas da sociedade se desenvolvem, rompendo modelos tradicionais, isso, por

vigente, o segundo se refere ao encadeamento destes conceitos pesquisados de forma a

conseguinte, mudou sobremaneira a organização de suas estruturas ao trazer uma nova

traçar um cenário analítico maior, comparando-os com a legislação — o que chamamos
de objetivo geral. Concluímos após discussão sobre exclusão, controle social e
relativização de direitos que os anseios de promover a governança nas esferas digitais
trazem, em geral, avanços para a sociedade, mas marginalizam ainda mais os setores
desprezados e pouco incluídos na vida social e tecnológica e relativizam direitos
fundamentais sob argumento de manter a ordem social e organização estatal incólume à

perspectiva de ações para a concretização dos ideais democráticos e o exercício da
cidadania nesta sua nova fase.
A intensificação dos avanços científicos e tecnológicos respinga não só na vida
privada dos indivíduos em uma sociedade, mas também na forma com que esses e suas
estruturas sociais, econômicas e políticas se organizam, tornando premente a necessidade
de que uma nova forma de governo seja pensada para se alinhar com os novos anseios e
demandas que surgem dessas mudanças.

ameaças.

As discussões acerca das maneiras com que um governo pode interferir ou

Keywords: Digital exclusion; social control; relativization of rights.

influenciar a cidadania sempre trouxeram para o direito a necessidade de depositar

Abstract: This article analyzes the limits to citizenship in the Brazilian e-government

atenção sobre o tema, seja com o fim de dirimir, prevenir e alertar sobre problemas que

project, arising from the contemporary strategy of public administration, as provided in

possam surgir daí, seja para ampla compreensão acadêmica. O artigo tem como objetivo,

the Decree No. 8638 of January 15, 2016 and the Digital Governance Strategy document

portanto, analisar os limites à cidadania, advindos da estratégia contemporânea de

— (EGD from the Portuguese translation), that establish the policy for digital governance

administração pública brasileira, a mais recente das propostas para a concepção e

at the federal level. The methodology by which the results are achieved has basic nature,

implementação de um governo digital, conforme previsão do decreto nº 8.638 de 15 de

as it seeks theoretical advances to the subject, and uses as technical procedures the

janeiro de 2016 e no documento da Estratégia de Governança Digital — EGD, que institui
a política de governança digital.

Graduando do curso de Direito na Universidade do Sul de Santa Catarina.
santosidaniel@yahoo.com.br. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9731333044840124.
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Devemos notar que a partir de 2010 houve um punhado de medidas com intenção

sociais desprezados e pouco incluídos na vida social e tecnológica, tornando-se urgente

de remover discrepâncias decorrentes da divisa digital, aquela que ainda hoje mantém

discussões nesta senda e um verdadeiro ativismo político-governamental para que

cidadãos na contramão dos avanços tecnológicos, como a promulgação do Programa

prioritariamente sejam incluídos os excluídos dos acontecimentos da República e que,

Nacional de Banda Larga (PNBL), que surgiu como a meta de criar telecentros,

posteriormente, travem-se avanços na maneira com que o governo se organiza, de forma

disponibilizar internet banda larga em escolas e oferecer internet com velocidade de

distinta estaremos pondo mais um filtro que impede que o acesso à cidadania plena

1mbps ao custo de R$35 em todos municípios brasileiros, até 2014; também deve-se

aconteça.

ressaltar que cada governo em suas esferas locais trouxe algumas propostas, mas
geralmente sem considerar um planejamento adequado e alinhado com a ideia central de

2. Cidadania

governo, assim estas propostas tendem a ir se esvaziando lentamente de seus objetivos
O conceito de cidadania é amplo e controverso, com toda sorte de interpretação,

com o esquecimento do poder público.
Para analisarmos as limitações à cidadania advindas da proposta trazida pela

com definições vagas e sem precisão (MAZZUOLI, 2009), por muito tempo ligado somente

Estratégia de Governança Digital, que é a pedra de roseta para alinhar projetos de diversos

com a ideia de nacionalidade e ao sentimento de pertencimento à uma nação distinta

âmbitos com um fim comum e dar novo fôlego para uma governança digital unificada,

(HABERMAS, 2003), mas que teve avanços no decurso da história.

propomos dois eixos: o primeiro é a exclusão social e digital, debruçando-se sobre as

Em linhas objetivas, nos tempos gregos a cidadania era íntima do homem livre e

principais maneiras com que ela distancia as pessoas da vida pública: a impossibilidade

comprometido com o desenvolvimento da pólis (DAL RI JÚNIOR, 2004), na Idade Média a

de autonomia da vontade política por desinteresse legítimo daqueles que precisam lutar

cidadania era a conferência do direito único a uma espécie de liberdade1 àquele súdito que

para viver mais um dia e a limitada conectividade e acesso às Tecnologias da Informação

se subordina ao soberano. Já em tempos modernos Pufenddorf (apud DAL RI JÚNIOR,

e Comunicação; integra o segundo eixo o controle social e relativização de direitos, onde

2004, p. 236) teoriza que

forma como a custódia de dados e informações aliada ao modelo judiciário que relativiza

o indivíduo, ao caminhar em direção à cidadania, não estaria vinculado a
uma obrigação natural, baseada na força, de submissão a um outro ser
humano. A obediência nasceria de um consenso entre os indivíduos sobre
a necessidade de instituir a vida em sociedade, ou melhor, o próprio
Estado. Este se institucionaliza através do pacto entre os indivíduos que,
a partir daquele momento, passam a se chamar cidadãos.

direitos fundamentais sob argumento de manter a ordem social e organização estatal

Passando pela Revolução Francesa temos a ascensão da ideia de cidadania ligada

discorreremos sobre as formas com que o Estado e seus órgãos podem se apropriar de
dados e informações indevidamente, sobretudo no tocante à questão basilar do direito à
privacidade, que nos leva para a relativização de direitos, onde exemplificaremos sobre a

incólume à ameaças atenta contra a cidadania.

ao contratualismo, até seu esvaziamento posterior com a decadência do Iluminismo e

A metodologia pela qual alcançamos os resultados tem caráter básico, vez que

retorno àquelas bases descritas por Habermas. Quando a história nos leva para a

busca avanços teóricos para o assunto, e utiliza como procedimentos técnicos o

contemporaneidade percebemos que há cada vez mais a preocupação internacional por

bibliográfico e analítico: o primeiro se refere ao aporte de bibliografia para entendimento

uma efetiva universalização dos direitos humanos, e
este processo se expande através da conscientização, do acesso e do uso
cada vez mais constante das tecnologias de informação e comunicação,
tornando possível a participação e o controle efetivo, por parte dos
cidadãos, dos programas e ações dos governos nos âmbitos local,
regional, nacional e internacional. (MORIGI, VANZ e GALDINO, 2003, p.
69)

teórico do assunto, consiste em pesquisa sobre o conceito de e-governo, cidadania, dados
sobre exclusão digital e acesso e a legislação brasileira vigente, o segundo se refere ao
encadeamento destes conceitos pesquisados de forma a traçar um cenário analítico maior,
comparando-os com a legislação.
Concluímos por acreditar que os anseios de promover a governança nas esferas
digitais traz, em geral, avanços para a sociedade, mas marginaliza ainda mais os setores

A liberdade naquela época distancia-se totalmente de qualquer concepção moderna ou contemporânea
para o termo, era a obrigação do vassalo em obedecer ao soberano e protegê-lo de ameaças externas, de
inimigos e traidores.

1
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Assim, chegamos no ensinamento de Pynsky, que traz definição similar a dada

catástrofes, impacta nas formas de se lidar com a educação e acompanhamento estudantil,

por Bobbio (1992) e que coaduna com este movimento histórico que temos hoje

objetiva um acesso equitativo dos serviços aos cidadãos, enfim, traz um sem-fim de

internacionalmente, fortalecendo o argumento pela adoção de e-governos:

oportunidades e desdobramentos.

Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade
perante a lei: é, em resumo, ter direitos civis. É também participar no
destino da sociedade, votar e ser votado, ter direitos políticos. Os
direitos civis e políticos não asseguram a democracia sem os direitos
sociais, aqueles garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva:
o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice
tranqüila. Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais.
(PYNSKY, 2003, p. 9, grifo nosso)

Este é o ponto puramente teórico que utilizaremos como norte do trabalho para

A questão emergente é: como garantir que esse lapso entre a implementação do
novo sistema de governo e o acesso pleno desse pelos setores mais periféricos não fará
com que pessoas fiquem alijadas das decisões estatais e dos próprios rumos do país em
que vivem.

4. Estratégia de governança digital

posteriormente analisar as limitações à cidadania trazidas pelo projeto de e-governo
brasileiro, que considera o cidadão como detentor de direitos e que se apoia sobretudo

O Decreto 8638 de 2016 foi publicado no dia 15 de janeiro com objetivo de

nos pilares da liberdade e cujas premissas conformam-se com a adoção de um governo

instituir a Política de Governança Digital no âmbito dos órgãos e das entidades da

eletrônico para seu fortalecimento.

administração pública federal para estabelecer o uso de Tecnologias da Informação e
Comunicação nos serviços públicos como forma de torná-los mais célere, transparentes,
inclusivos e acessíveis, removendo a percepção social de burocracia e a necessidade de

3. E-Governo

prestação destes em local presencial.
O e-Governo é um tipo de governo eletrônico que se utiliza de meios eletrônicos

Em seu artigo 5º o decreto prevê que o Ministério de Estado do Planejamento,

e informacionais para fornecer, gerenciar e aprimorar seus processos e a prestação de

Orçamento e Gestão deverá criar um documento norteador das estratégias de governança

seus serviços governamentais para indivíduos, governos e outras empresas (BUSQUETS,

Digital nas esferas da administração pública federal, este documento com 35 páginas foi

2006), ou, de forma mais abrangente,

criado e aprovado pela portaria nº 68 de 7 de março de 2016 e disponibilizado online3.

e-governo pode ser referido como o uso e aplicação das tecnologias de
informação na administração pública para simplificar e integrar os fluxos
de trabalho e processos, para gerir de forma eficaz dados e informações,
melhorar a prestação de serviços públicos, bem como ampliar os canais
de comunicação para engajamento e empoderamento das pessoas.
(UNITED NATIONS, 2014, p.2, tradução nossa)2

É inegável que o desenvolvimento dos e-governos pelo mundo tem trazido
inúmeros benefícios para a sociedade, removendo barreiras de tempo e localização, e
ainda, para aqueles setores que até alguns anos não tinham acesso à informação, fazendo
com que ela cada vez mais se aproxime. Também é importante salientar que um governo
eletrônico e participativo abre caminhos para inovações e para fomentar a economia
digital, para se repensar a abordagem de comunicação e gestão de desastres ambientais e
“e-government can be referred to as the use and application of information technologies in public
administration to streamline and integrate workflows and processes, to effectively manage data and
information, enhance public service delivery, as well as expand communication channels for engagement
and empowerment of people” (UNITED NATIONS, 2014, p. 2)

Entre os mais importantes princípios da Estratégia de Governança Digital (EGD)
estão (BRASIL, 2016, n.p.):
1 - Foco nas necessidades da sociedade: as necessidades da sociedade,
tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, são os principais insumos para
o desenho e a entrega de serviços públicos digitais.
[…]6 - Segurança e privacidade: os serviços públicos digitais devem
propiciar disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade
dos dados e informações, além de proteger o sigilo e a privacidade
pessoais dos cidadãos na forma da legislação
7 - Participação e controle social: possibilitar a colaboração dos
cidadãos em todas as fases do ciclo das políticas públicas e na criação e
melhoria dos serviços públicos. Órgãos e entidades públicas devem ser
transparentes e dar publicidade à aplicação dos recursos públicos nos
programas e serviços do Governo Federal, fornecendo informação de
forma tempestiva, confiável e acurada para que o cidadão possa
supervisionar a atuação do governo.

2

3 O decreto nº 68, de 7 de março de 2016, está com o endereço eletrônico da Estratégia de Governança
Digital
quebrado,
o
documento
pode
ser
visto
em
seu
novo
endereço:
<http://governoeletronico.gov.br/estrategia-de-governanca-digital-egd/documentos>
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Os objetivos estratégicos delineados dividem-se em três áxis, acesso à

de Aristóteles para definir o cidadão político na atualidade, o cidadão conectado e

informação, com objetivos praticamente de cunho técnico; prestação de serviços, com

interessado participa da vida pública, daí que precisamos atentar a esses dois pontos:

objetivos estratégicos direcionados pra expansão e universalização dos serviços públicos;

interesse e conectividade.

e participação social, com objetivos estratégicos voltados ao incentivo e fomento da
participação social, que nos debruçaremos com maior cuidado posteriormente.

No primeiro dos pontos é preciso perceber que há uma barreira enorme entre os
cidadãos comuns e a atuação política, uma vez que esses “estão por demais ocupadas com
a sobrevivência no dia-a-dia para que se possam engajar politicamente […] ou exercer,

5. Exclusão social e digital

com razoáveis chances de êxito, influência nas organizações políticas estabelecidas”
(MÜLLER, 2000, p. 568), os cidadãos mais marginalizados, como diz Lesbaupin (apud

Para que possamos entender o primeiro eixo que limita a cidadania e que guarda

WOLKMER, 1994, p. 50), “[…] encontram-se às voltas com problemas básicos de

íntima relação ao projeto de governança digital brasileiro nós partiremos pela concepção

sobrevivência: desde a dificuldade de encontrar emprego, a exploração no trabalho, os

de opinião pública trazida por Bobbio (1986):

baixos salários, carestia, até a conservação da saúde.”, porquanto a cidadania deveria se

[…] entende-se que a maior ou menor relevância da opinião pública
entendida como opinião relativa aos atos públicos, isto é, aos atos
próprios do poder público que é por excelência o poder exercido pelos
supremos órgãos decisórios do Estado, da ‘res-pública’, depende da
maior ou menor oferta ao público, entendida esta exatamente como
visibilidade, cognoscibilidade, acessibilidade e portanto controlabilidade
dos atos de quem detém o supremo poder.

Poderia-se tomar esta assertiva de Bobbio pra afirmar que o projeto de
governança digital brasileiro quer justamente conferir transparência, ampliar o acesso e
tornar controlável as esferas públicas, porém, quanto a exclusão digital, Schwartz (2001,
p. 22) nos ensina que
A exclusã o digital nã o é ficar sem computador ou telefone celular. E•
continuarmos incapazes de pensar, de criar e de organizar novas formas,
mais justas e dinâ micas, de produçã o e distribuiçã o de riqueza simbó lica
e material.

Ampliar o acesso à informação por si só não faz com que os usuários sejam
ativamente produtores de conhecimento, pondo-nos como experts das áreas mais
diversas, apesar de ampliar o interesse em criar e não só consumir informação.
Disponibilizá-las não é suficiente para que indivíduos façam bom uso se a informação não
for de fácil entendimento. É essa capacidade de ampliar o entendimento das pessoas,
engajá-las, fazê-las ver como anda a vida pública, quer seja investigando os orçamentos
de órgãos públicos ou a vida política de seu candidato, que traz benefícios da internet para
fora da internet, e não a simples conferência de um status digital aos andamentos da vida
pública. Ainda que haja um forte liame teórico entre essas duas estruturas, a social e a
tecnológica, elas já são vistas não se relacionando, mas como uma só, assim que viver no
território digital tem influência clara no território físico, o que nos põe a entender as bases

apoiar dentre outros na participação popular, é impossível conceber a participação
daquele indivíduo que está lutando para não morrer de fome, muitas vezes justamente
pela inércia estatal, baseada em promessas de uma cidadania que nunca se concretizou.
Se fizéssemos uma rápida avaliação da evolução histórica da tríade de direitos
que compõem o que Bobbio e Pinsky classificam como cidadania perceberíamos que a
participação popular na construção da democracia e conquista desses direitos é mínima,
praticamente relegada à faixa dos últimos 50 anos da história da República, e com uma
dinâmica distinta da que países europeus, onde hoje a democracia é bem mais forte e
desenvolvida, tiveram. Aqui os direitos políticos já nasceram proclamados formalmente
na Constituição, ainda que com seus vieses materiais distintos e definindo a atuação dos
detentores do poder e como esses direitos se transformavam em realidade em cada lapso
da história (CARVALHO, 1998). Ora, já está no seio de nossa história o desinteresse
político, seja lá quais as causas pra isso, e não nos poremos a discutí-las em demasia, e
Se o exercício dos direitos políticos, se os mecanismos democráticos de
governo aparentemente não funcionam no sentido de representarem os
interesses mais prementes da população, de possibilitarem a solução dos
problemas mais dramáticos do povo, gera-se o desencanto com as
próprias instituições democráticas, gera-se o que todas as pesquisas de
opinião revelam: a baixa estima popular por essas instituições, pelos
partidos políticos, pelo Congresso e pelos responsáveis por sua operação,
os políticos. Gera-se, no final das contas, o desencanto com o sistema
político e com o próprio País. (CARVALHO, 1998, p. 36 - 37)

Este desencantamento é o que dá margem para que a exclusão social se realce.
É claro que os direitos políticos são em grande parte decorrentes da visão que se
tem de liberdade individual, assim, o indivíduo pode dispor deles inclusive se abstendo
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da vida pública, porém, esta autonomia é reflexa no desenvolvimento da democracia. A

Adotando os parâmetros de acesso oriundos do Programa Nacional de Banda

intenção aqui é chegar no extremo possível de afirmar que em última análise a autonomia

Larga (PNBL), criado pelo Decreto nº 7.175 de 2010, que objetivava oferecer internet com

quando alça o indivíduo para o lado de fora das discussões da coisa pública pode, ao

velocidade de 1mbps ao custo de R$35 em 2014 em todos municípios brasileiros, e se

mesmo tempo, contribuir pra reforçar governos que poderão atentar contra a liberdade

considerarmos que mais de 40 milhões de pessoas tinham, segundo censo de 2010 (IBGE,

desse indivíduo ser autônomo e decidir os moldes de sua participação na coisa pública e

2010)4, rendimento familiar igual ou inferior a um salário mínimo, sendo cinco milhões

os direitos que ele poderá ou não gozar.

destas com rendimento de até 1/4 do salário mínimo (R$220 com o salário mínimo

Mas quando o indivíduo não participa da vida pública por simplesmente não ter

vigente em 2016), o valor proposto pelo PNBL para que se possa ter acesso a banda larga

meios de fazê-lo sem comprometer sua miserável vida, não há que se falar em exercício

não é ínfimo, ele relega ao hiato digital grande parcela populacional, com possibilidades

da autonomia, temos aí uma escravidão pelo malogro do destino daquela pessoa ter

de aumento quando soma-se aos critérios econômicos as dificuldades advindas das

nascido pobre e distante do interesse do Estado. Não é um cenário distópico, é análise do

questões geográficas e orçamentárias, que limitam as estruturas de TICs, haja visto que o

que tivemos na época ditatorial de 1964, nos votos de cabresto da República Velha e o que

programa se estendeu por apenas 612 municípios até 2014 (BRASIL, 2014, p. 17).

Carvalho (1998) nos aponta hoje, o voto, para grande parte da população, não está

Apenas 6% de todos entrevistados com mais de 16 anos participou de fóruns ou

revestido de interesse daquele cidadão votante pela vida pública e os rumos da sociedade,

consultas públicas do governo, sendo que quando a amostra é limitada aos domiciliados

ele é puramente uma moeda de troca para que se possa viver um pouco mais, pra que

em meio rural este número baixa pra 4%, reduzindo-se a apenas 3% entre os que possuem

possa ter sua subsistência preservada por mais um punhado de dias.

renda inferior a dois salários mínimos. Também é 6% quando tratamos da participação

O segundo ponto é que a conectividade é limitada, tanto do viés técnico, pela falta

de votações ou enquetes do governo, sendo 2% o percentual dos participantes

de acesso a equipamentos e serviços de acesso a informação, como pelo social, pela falta

domiciliados em meio rural. (CGI.BR, 2015, p. 364). Cabe ressaltar que uma das etapas de

de educação, entendimento e habilidade para o uso dessas tecnologias.

elaboração da Estratégia de Governança Digital foi justamente uma consulta pública no

Segundo dados de pesquisa feita pelo Comitê Gestor da Internet sobre o uso de

site participa.br (BRASIL, 2016, n. p.), o que demonstra que ao cruzarmos com os dados

tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros, pouco mais da

do relatório do Comitê Gestor da Informação já mostra a pequeneza da abrangência e

metade dos domicílios urbanos e menos de um quarto dos domicílios rurais possuem ao

inclusão das vontades da sociedade, pois não há que se falar em balizar necessidades sem

menos um computador, dentre as regiões brasileiras que possuem menos domicílios com

questionar os que necessitam.

computadores estão as regiões Norte (33%) e Nordeste (37%), dos domicílios com renda

A iniciativa estratégica 04.01 do eixo acesso à informação da EGD, por exemplo,

familiar de até um salário mínimo apenas 14% possuem computadores e a principal razão

traz como objetivo “Estimular a cocriação de novos serviços digitais com a participação

entre os entrevistados para que não possuam um computador é seu elevado custo, outras

da sociedade civil” (BRASIL, 2016, n. p.), o primeiro desafio é garantir que os indivíduos

razões são desinteresse (43%), falta de necessidade (39%) e inabilidade para usá-lo

mais pobres tenham tempo para esse tipo de participação, mas, suponhamos que haja esta

(35%) (CGI.BR, 2015, p. 136 - 137).

disponibilidade, como alcançar os setores mais marginalizados da população para que

Quando passamos para a conexão à internet a pesquisa nos mostra que pouco

participem? E os cidadãos em meios rurais? Eles serão bem representados por amostras

mais de metade da população brasileira utilizou a internet em 2014, nos últimos três

de cidadãos dos meios urbanos? Esta limitação toca nos dois pontos levantados

meses antes da data de aplicação da entrevista, são aproximadamente 94 milhões de

anteriormente, interseccionando-os, não há interesse se não há informação sobre os

brasileiros. 18% dos brasileiros entrevistados não podem contar com infra-estrutura para
que os serviços de internet os alcance, e domicílios com grupos familiares pertencentes
às classes C e DE, sem internet, somam 29,7 milhões (CGI.BR, 2015, p. 136 - 143).

4 O resultado completo desta tabela, Tabela 1.3.5 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por cor ou raça,
segundo o sexo e as classes de rendimento nominal mensal - Brasil - 2010, pode ser acessado em:
<ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Resultados_do_Universo/Resultados_preliminar
es_sobre_Rendimentos/tabelas_pdf/tab1_3_5.pdf>
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eventos, se a conectividade é baixíssima estas populações mais periféricas jamais serão

Para analisarmos as questões relativas ao segundo eixo de limitações à cidadania

penetradas, quiçá saberão sobre a possibilidade de participação — ao menos nos moldes

nós nos debruçaremos inicialmente sobre o objetivo estratégico 03 da EGD (BRASIL,

do EGD posto.

2016, n.p.), que nos diz, “Garantir a segurança da informação e comunicação do Estado e

Os dados nos mostram que as principais lacunas para a universalização dos

o sigilo das informações do cidadão”, colocando como prioridade a segurança da

computadores e da internet guardam íntima relação com a classe social dos entrevistados,

informação e dados pessoais, além da proteção à propriedade intelectual, tudo em

o que só confirma que há ainda uma gigantesca exclusão reforçada por fatores

conformidade com a Norma Complementar 02/IN01/DSIC/GSIPR, de 13 de outubro de

econômicos, e

2008, que define uma metodologia técnica de Gestão de Segurança de informação e
O problema da participação traz à tona o complexo problema relacionado
à formação discursiva da vontade, que diz respeito, também, a uma
cultura política favorável ao desenvolvimento do potencial discursivo.
Garantir que o maior número de pontos de vista esteja presente em um
debate público e eficaz requer que um alto nível de participação seja
mantido. Isso não significa necessariamente um alto nível de ativismo
político, mas de interesse político (MAIA, 2003)

Sem outras considerações, as pesquisas são claras em mostrar que há uma

comunicações. O Marco Civil da Internet, Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, estabelece
em seu artigo 3º (BRASIL, 2014):
Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes
princípios:
[…]
II - proteção da privacidade;
III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei;

extensa divisa digital, com perspectivas de que até 2018 ainda haja mais de 70 milhões de

O problema está aí: a estratégia governamental prevê que as ações referentes à

pessoas sem acesso a internet (EMARKETER, 2014)5, os limites principais à cidadania se

segurança dos dados e informações comecem a ser implementadas, após o período de

dão justamente pela falta de estrutura e ausência de estratégias que atendam aos mais

planejamento (item 3.2 da norma complementar), em apenas 15% dos órgãos públicos

marginalizados já desde o início do planejamento e implementação da EGD, reforçados

até 2018 e 25% até 2019, o que já nos traz uma primeira questão: qual o nível de

pelo desinteresse político (e de certo modo bastante legítimo) daqueles que estão

privacidade será dispensado aos dados públicos e pessoais custodiados pelo Estado neste

fielmente esperando que seus direitos fundamentais sejam respeitados enquanto não têm

interregno até que as políticas sejam efetivas para a maioria dos órgãos e como será feita

muito mais o que fazer senão lutar para sobreviver.

esta proteção dos dados se até 2019 apenas um quarto dos sistemas iniciarão a
implementação de políticas de segurança?

6. Controle social e relativização de direitos

Garantir a segurança das informações é dar o primeiro passo para ampliar o
interesse pela participação e, em última análise, encadeia-se com a liberdade de

Ainda que houvesse condições para a participação social é importante que não se

expressão, um direito civil da tríade de direitos da cidadania proposta por Bobbio, pois o

esqueça das lições Hobbesianas sobre o poder, ele é um caminho no presente para que se

indivíduo ameaçado pela incapacidade do Estado lidar de maneira correta com seus dados

consiga vantagens futuras, ele é dinâmico, complexo e ambíguo, pois permite que uns e

não vê ambiente propício para suas ideias, sobretudo se nos pusermos a debater as ideias

outros possam ora estar em gozo de poder e ora sofrendo as consequências de submeter-

mais polêmicas ou subversivas.

se a ele. E o controle social é o uso do poder com fins de influenciar o comportamento de

Fazendo um paralelo entre governos digitais e as ideias de Foucault, enquanto o

determinado grupo, de formas diversas, objetivando manter determinada ordem ou

cidadão estiver associado aos sistemas governamentais através de todos dados que

mesmo classe dominante.

forneceu durante sua vida e atuação como cidadão político — no sentido grego da palavra
—, lembrará que a custódia de seus dados está nas mãos de quem pode puní-lo por uma
conduta tipificada, assim, esse cidadão introjeta em si o medo de ser punido, altera seu

Segundo a consultoria internacional eMarketer o Brasil terá, até o final de 2018, 125.9 milhões de usuários
da internet, considerados assim aqueles de qualquer idade que utilizam pelo menos uma vez ao mês a
internet.

5

comportamento e quando percebe não pode mais abandonar este estado de vigilância
constante pois todas suas informações já estão nas mãos de terceiros, ou seja, é vítima de
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um verdadeiro panóptico voluntário ao qual se submeteu, e esta é a essência do perigo de

interceptação e resultados da investigação de outras fontes, permitindo que qualquer

ser controlado, atentar contra sua liberdade, bem mais fundamental para exercício da

cidadão seja investigado arbitrariamente ao relativizar seu direito à privacidade, com a

cidadania.

justificativa de proteção contra atos terroristas.
Rodotà (2008, p. 51; p. 81) nos lembra que essas informações pessoais coletadas

É importante ressaltar o que assevera Silveira (2010, p. 81)
os ciberviventes têm, nas redes digitais, mais poder de comunicação e de
relacionamento, e mais potencial de influência. Quanto mais participam
da rede, mais contribuem para a definição de padrões, mais dados sobre
seus interesses e seus comportamentos disseminam, mais controlados
são

e quanto mais controle na mão estatal podemos perceber a inversão na relação
de poder, mais facilmente sua atividade fora da rede pode ser limitada, sua liberdade de
expressão, sobretudo política, tolhida e sua influência na vida pública apagada, pois é
eminentemente do estado querer a identificação de seus cidadãos não pra diferenciá-los
ou valorizá-los, mas para sempre que necessário puní-los, e esta é uma forma de repressão

por governos não tendem a ser usadas diariamente com fins escandalosos, mas em
tempos onde seja preciso enfrentar as diversas crises que põem em risco a administração
e o poder do Estado e a estabilidade social, pois isso “aumenta também a necessidade de
informações e da ligação entre os vários bancos de dados para enfrentar situações de
emergência em matérias de ordem pública, no mercado de trabalho, e assim por diante”,
assim, “uma disciplina mais pontual e rigorosa nesse setor é necessária, até por causa do
advento de um fenômeno que, nos Estados Unidos, já atingiu proporções preocupantes: a
aquisição, pela administração pública, de grandes quantidades de informações coletadas
por privados”.

para manter o status quo e manutir o poder do Estado.
Sobre isso podemos ver que a permissão concedida pelo STF à Receita Federal,
após

julgar

cinco

ações

(Recurso

Ordinário

601.314

e

Ações

Direta

de

Inconstitucionalidade números 2390, 2386, 2397 e 2859) questionando a Lei
Complementar 105/2001, que permite ao Fisco receber informações sigilosas de contas
bancárias sem necessária decisão judicial para quebrar o sigilo desses dados6, traz nos
votos de seus relatores a expressiva vontade de ampliar o poder punitivo do Estado ao
dificultar a evasão de divisas e descumprimento de obrigações fiscais, em suma,
”comportamentos são analisados para revelar dados significativos, ou são monitorados
para revelar dados ilegais" (GALLOWAY, 2010, p. 97), mesmo que isto viole direitos
fundamentais, mesmo que ponha em cheque a credibilidade das atuações bancárias de
grande parte da nação, assim, o controle social exercido pelo Estado se fortifica ao facilitar
sua estratégia punitiva.
Nesse sentido os Estados Unidos, através da instituição do Patriot Act no pós 11
de Setembro, decreto que vigorou até meados de julho de 2015 permitindo ao governo a
interceptação de dados físicos, digitais e telemáticos de qualquer cidadão em solos
estadunidenses, é um outro exemplo claro de como o governo pode fazer uso das
informações pessoais que tem a disposição em seus bancos de dados, cruzando com a

Disponível
em
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=310670&caixaBusca=N>. Acesso
em 26 abr. 2016.
6

7. Considerações finais
Os avanços que têm dado margem para a implementação de governos mais
equânimes não podem se furtar de considerar o meio eletrônico como um de seus pilares
mais importantes, sobretudo nessa sociedade da informação, pois esses meios são os mais
democráticos à plêiade de opiniões tão distintas que compõem uma sociedade, porém,
todo avanço em políticas de Estado merece cautela, planejamento consciente e articulação
de interesses das esferas públicas e sociedade para que se evite descalabros e toda as
possibilidades de democratizar o direito a se ter voz na vida pública não seja apenas mais
uma miragem.
O documento apresentado pelo governo é essencial, é o primeiro passo, mostra
que o Brasil busca se alinhar com os avanços da tecnologia e sociedade, mas ainda assim
é superficial em nos dar respostas importantes para resolver lacunas próprias que se
interagem com os problemas socioeconômicos que continuam assolando a República,
sobretudo com a dificuldade de participação popular pela chamada divisa digital e pelas
necessidades famélicas mais prementes, pela questão contemporânea da custódia de
informação e gestão da privacidade e pelo controle cada vez maior que o Estado passa a
ter sobre as vidas das pessoas como forma de lhe dar meios para relativizar direitos
fundamentais.
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A questã o da inclusã o digital, em suma, é uma questã o de Poder (RHEINGOLD,
1996), cabe ao gestor nas imensas esferas do Estado tomar a decisão de ampliar esse
poder, fazê-lo base para o desenvolvimento de uma sociedade mais equânime e
democrática ou optar por estratégias que na teoria são cercadas de boas intenções mas
que na prática desmontam cada vez mais as possibilidades de articulação e aniquilam
dioturnamente o interesse pela vida pública daquele cidadão que nunca se viu integrado
ou participando nela.
A relativização de direitos fundamentais é questão de maior perspicácia, pois o
Estado, monopolizador do poder legiferante e judiciário, nutre-se de informações de seus
indivíduos e alinha os seus interesses para que suas vontades sejam concretizadas, quase

750

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

BRASIL. Estratégia de Governança Digital da Administração Pública Federal 201619. 1. ed. 2016. Disponível em:
<http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/egd-estrategia-degovernanca-digital-da-administracao-federal-2016-2019/download> Acesso em: 10 jun.
2016.
BRASIL. Senado Federal. Relatório de Avaliação do Programa Nacional de Banda
Larga (PNBL). 2014. Disponível em:
<http://www.senado.gov.br/noticias/especiais/politicas-publicas-pnbl/>. Acesso em:
11 jun. 2016.
BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Aprova a Estratégia de
Governança Digital da Administração Pública Federal para o período 2016-2019 e
atribui à Secretaria de Tecnologia da Informação a competência que especifica. Portaria
n. 68, de 7 de março de 2016. 2016.

sempre com a argumentação de que suas intenções soberanas são de manter a ordem
social, fantasiando seus atos com um caráter moral que aos poucos cai no esquecimento

BRASIL. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no
Brasil. Lei 12.965, de 23 de abril de 2014. 2014.

e torna-se aceitável, é basicamente o problema trazido por Foucault de manutenção de
discursos para apropriação do poder.
Por fim, em uma proclamada democracia como a brasileira, com problemas já tão
graves para que se tenha articulação política justa e em prol dos interesses coletivos e que
se desenrolou desde os primórdios do Império com um verdadeiro monopólio do acesso
aos direitos, relegando às minorias as sobras do Estado, adicionar mais uma complexa
variável em seu contexto para que se alcance a resolução do problema sério da efetiva
autonomia e participação política é, em análise das informações e com os moldes
propostos pela Estratégia de Governança Digital, mais um filtro de acesso na participação
do andamento do Estado e autodeterminação da vontade popular, se mostrando
sobremaneira ferramenta estrutural para limitar a cidadania cada vez mais esparsa de
grupos minoritários.
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Resumo: O presente trabalho busca analisar os meios e formas de comprovação da
atividade desenvolvida pelos segurados especiais, questão de importância ímpar na seara
previdenciária ante às dificuldades enfrentadas por esses segurados para o deferimento
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concedida a essa modalidade de segurado pela Constituição Federal de 1988, há de se
peculiaridades atinentes à comprovação da atividade rural desenvolvida pelo segurado
especial. Em um segundo momento, cumpre verificar o posicionamento adotado pelos

do entendimento sedimentado em âmbito jurisprudencial pela Turma Nacional de
Uniformização e pelo Superior Tribunal de Justiça, pretende-se demonstrar a evolução do
para comprovação da atividade por si desenvolvidas. Por fim, analisar-se-á o atual estado
aspectos influenciadores do atual posicionamento consolidado.
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Abstract: The presente essay aims to analyse the ways and forms of evidence of the

ator social de relevante importância política e econômica – qual seja, o segurado especial

activity developed by the special policyholders, question of great importance for the

– no rol de incidência das proteções inauguradas pela Constituição Federal de 1988.

Pension Law, face the dificulties tackled by these policyholders to the approval of the

Assim delimitado, o atual cenário previdenciário constitucional possibilita ao

pension benefits. In the first moment, it will be enclosed the concept of special

segurado especial ser beneficiário das políticas públicas previdenciárias, em especial no

policyholder, and it will be correlated the constitutional legal instruments dealing with

que diz respeito à concessão de benefícios advindos dos riscos sociais, uma vez que,

the subject. So, considering the special protection conceded to that modality of

reconhecida a atividade rural desenvolvida pelo segurado especial, ser-lhe-á devida a

policyholder by the Federal Constitution of 1988, it must interprete the pension system

respectiva proteção previdenciária, seja em forma de benefício etário ou outro previsto

highlighting the peculiarities of the proof of the rural activity developed by the special

na legislação pertinente. Porém, para que se comprove referida atividade, deve-se

policyholder. In a second moment, it will be examined the opinion of the tribunals in face

permitir todos os meios probatórios admitidos em direito, considerando-se as

of the importance of the subject, considering the peculiarities of this modality.

peculiaridades atinentes à seara rural e a dificuldade enfrentada pelo trabalhador

Considering the development of the jurisprudence of the “Turma Nacional de

campesino em deter, no momento da propositura da ação judicial ou administrativa, todos

Uniformização” and by the Superior Court of Justice (“STJ”), the study intends to

os documentos aptos a comprovarem a sua situação laboral.

demonstrate the evolution of the legal institute studied, in face of the adversities

Sendo assim, consolida-se a jurisprudência - em especial a Turma Nacional de

supported by the special policyholders to prove the activities they develop. In the end, it

Uniformização, aliando-se ao atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça - no

will be analysed the current state of art of the proof of the rural activity by the special

sentido de permitir a comprovação da atividade rural através de diversos meios e formas,

policyholder, dealing with the main aspects which influence the current position of the

entre os quais, a exclusivamente testemunhal e através de documentos de terceiros, o que

tribunals.

demonstra o relevante papel que os Tribunais têm ganhado na salvaguarda da proteção
constitucional conferida ao segurado especial, ao passo que instrumentaliza os institutos

1. Introdução

jurídicos previstos na Constituição Federal de 1988 e possibilita a efetividade das
políticas de amparo à população rural.

Durante o desenvolvimento do processo securitário social brasileiro a população

Dessa forma, a ainda incipiente previdência social rural inspira a discussão acerca

campesina ficou relegada a segundo plano, percebendo-se, ao longo da trajetória

dos meios e formas de comprovação da atividade rural frente às adversidades vividas no

previdenciária, que os trabalhadores rurais não foram incluídos - tal como o eram os

campo pelo segurado especial, sendo de elevada importância a análise do posicionamento

segurados urbanos - na proteção dos riscos sociais.

jurisprudencial adotado atinente à matéria, bem como os caminhos em aberto a serem

Por essa razão, tem-se nesses trabalhadores do campo maior fragilidade social,
fazendo-se necessário que se realize hoje uma compensação histórica que possibilite ao
trabalhador rural, em especial ao segurado especial, instrumentos que o insiram na
política protetiva social do Estado, especificamente quanto à concessão dos benefícios
previdenciários, considerando-se as peculiaridades inerentes às atividades desenvolvidas
por esses trabalhadores e a particular dificuldade de se comprová-las.
Nesse sentido, a proteção constitucional que assegura a igualdade e equivalência
de concessão de benefícios previdenciários às populações urbanas e rurais permite uma
nova releitura do contexto securitário social da atualidade ao passo em que insere esse

trilhados na área securitária rural.
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Por sua vez, a discussão sobre a questão previdenciária na seara rural se deu
apenas entre os períodos compreendidos de 1960 a 1988, com a criação do Programa de

De início, faz-se necessário expor o quadro securitário rural ao longo do processo

Assistência ao Trabalhador Rural - PRORURAL - e as transformações ocorridas no Fundo

de desenvolvimento da previdência social no Brasil, destacando-se, desde logo, que a

de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural - FUNRURAL -, com a Lei

questão previdenciária rural restou relegada a plano de menor relevância em comparação

Complementar n. 11 de 1971.
O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários - IAPI -, criado pela Lei

à previdência social urbana, o que impôs, aos trabalhadores do campo, durante
considerável período, ausência de proteção aos riscos sociais.
Tem-se como marco inicial da previdência social rural a Lei nº 2.613/1955, a qual

n. 4.213/1963, serviu como real marco previdenciário rural, uma vez que tratava de
benefícios essencialmente previdenciários.

criou o Serviço Social Rural – SSR -, tendo por finalidades uma gama de ações e prestações

Segundo entende CORDEIRO: “O IAPI [...] oferecia serviços ou benefícios aos

que ultrapassavam os limites da seguridade social, tendo roupagem essencialmente

segurados rurais e seus dependentes, expressos por (i) assistência à maternidade, (ii)

assistencial, segundo crítica feita por CORDEIRO1.

auxílio-doença, (iii) aposentadoria por invalidez ou velhice, (iv) pensão aos beneficiários

Ainda que a questão securitária rural se origine apenas em 1955, já se tinha um

em caso de morte, (v) assistência médica e (vi) auxílio-funeral.”2
Em relação ao Decreto-Lei nº 564/1969, expõe LEITÃO3 que

grande avanço em âmbito urbano, o que revela que a população campesina sofreu os

[...] estendeu a Previdência Social ao trabalhador rural, especialmente aos
empregados do setor agrário da agroindústria canavieira, mediante um
plano básico, sendo que o Decreto-Lei n. 704, de 24 de julho de 1969,
ampliou o plano básico de Previdência Social Rural. Ainda em relação ao
meio rural, a Lei Complementar n. 11, de 25 de maio de 1971, institui o
Programa de Assistência ao Trabalhador Rural - PRORURAL, em
substituição ao plano básico de Previdência Social Rural.

riscos sociais sem que houvesse respectiva proteção do Estado. Ainda com a inovação
levada a cabo pela Lei supramencionada, é de se notar que não havia uma previdência
própria para esses trabalhadores rurais, o que em muito contribuiu para marginalizá-los
ao longo do desenvolvimento previdenciário brasileiro. Dessa forma, ao mesmo tempo em
que não se visualizava o trabalhador campesino fazendo parte do sistema previdenciário,
relegava-o à mera prestação da assistência prestada pelo Estado e outras instituições
sociais.
No mesmo sentido, verifica-se que essa marginalização perpetuada ao longo da
história contra a vultuosa população campesina culminou na atual desigualdade existente
entre as populações do meio urbano e do meio rural, uma vez que, durante considerável
período, relegou o papel da previdência social apenas à população urbana.
Entretanto, ainda que tenha se instituído dessa forma, merece destaque a
importância da Lei nº 2.613/1955 quanto à questão securitária social rural, eis que
inovou no ordenamento jurídico a fim de possibilitar aos trabalhadores do campo meio
protetivo contra os riscos sociais, ainda que deficitário. Ademais, já na referida lei tratase o segurado especial de modo diferenciado, característica esta que se verifica ao longo
de todo o processo de desenvolvimento da questão securitária social rural.

Entretanto, cabe salientar que os programas firmados pelo Estatuto do
Trabalhador Rural e o Plano Básico não obtiveram os resultados pretendidos, uma vez
que não dissociavam a questão previdenciária rural da reforma agrária, de forma que os
problemas campesinos pareciam se resumir unicamente à questão agrária, não se
separando desse ponto o âmbito da seguridade social, dificultando, assim, uma análise
estrutural do problema. Porém, a partir do Decreto nº 1.146/1970, apartou-se os
problemas da colonização e da reforma agrária das prestações de natureza puramente
previdenciária.
Na década de 70, criou-se o Pró-rural, seguida pela organização do SINPAS Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social -, destinado a integrar as atividades
da previdência social, da assistência social, da assistência médica e da gestão financeira e
patrimonial das diversas entidades ligadas ao Ministério da Previdência e Assistência

CORDEIRO, M., 2008, p. 29.
LEITÃO, André Studart. MEIRINHO, Augusto Grieco Sant’Anna. Manual de direito previdenciário. 2 ed. São
Paulo: Saraiva, 2014, p. 37.
2
3

1

CORDEIRO, Marcel. Previdência social rural. Campinas: Millenium Editora, 2008, p. 30.
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Social, extinguindo-se o antigo FUNRURAL, o qual foi absorvido pelo Instituto Nacional de

para com o trabalhador rural, ou seja, em consonância à evolução histórica da previdência

Previdência Social - INPS, passando este a administrar os benefícios e serviços devidos

social rural no Brasil.

aos trabalhadores rurais, representando profunda alteração administrativa. Ademais, a

Conforme preceito do artigo referido, os segurados rurais passaram a ter a

partir do Decreto n. 83.081, aprovado em 1979, detalhou-se assuntos afetos à previdência

mesma proteção constitucional conferida ao segurado urbano, tendo por escopo corrigir

social rural, operacionalizando-a e conceituando os beneficiários da previdência social

as deficiências securitárias em âmbito rural ao longo da evolução histórica da previdência

rural, bem como seu sistema de custeio.

social no país, o qual marginalizava o trabalhador campesino, afastando-o do sistema de

Diante da análise exposta, tem-se que, ao longo dos tempos, ainda que em

proteção a riscos sociais.

acelerada evolução jurídica e conceitual da previdência social urbana, a população rural

Segundo IBRAHIM:
Apesar de a área rural ser extremamente deficitária, a igualdade de
tratamento justifica-se, já que todos são trabalhadores. Se as
contribuições rurais não atingem patamar adequado , isto não é culpa do
trabalhador. Ademais, cabe aqui a aplicação do princípio da solidariedade
- os trabalhadores urbanos auxiliam no custeio dos benefícios rurais.4

foi posta à margem do processo de proteção contra os riscos sociais, uma vez que apenas
eram tidos como segurados aqueles trabalhadores urbanos que contribuíam para a
previdência existente à época, relegando aos trabalhadores campesinos apenas auxílios
meramente assistenciais.
Dessa dissonância ocorre que a legislação previdenciária desenvolveu-se, no
Brasil, com o fito de proteger apenas uma parcela específica da população, qual seja: o
trabalhador urbano, característica que se verifica ainda nos dias atuais, vez que caminham
em passos lentos as mudanças na legislação previdenciária rural vigente e que, aos
segurados rurais não contribuintes resta tão somente benefícios assistenciais, cabendo,
neste ponto, a crítica que a atual legislação não produz a inclusão dessa população
campesina no sistema securitário social.
Verificado o histórico atinente à seguridade social rural, delimitando-se as
problemáticas relacionadas ao desenvolvimento da previdência rural em âmbito
campesino, bem como considerando o quadro exposto das adversidades enfrentadas por
esses trabalhadores, passa-se a analisar o novo quadro securitário inaugurado pela

Tendo em vista que até a promulgação da Lei nº 8.212/1991 não havia
obrigatoriedade de contribuição para a previdência social pelo segurado rural, este
fazendo jus à concessão dos respectivos benefícios previdenciários apenas pela
comprovação do exercício da atividade por si desenvolvida, tem-se a necessidade de,
primeiramente, implementar-se um sistema contributivo rural que satisfaça os interesses
da classe campesina, mantendo-a a par de todo o tipo de informação que lhe importe para
a concessão da proteção securitária, uma vez que referida Lei não pode ter sua
interpretação condicionada à simples exigência de contribuição do trabalhador rural, sob
pena de indeferimento de futuro pedido de concessão de benefício previdenciário. Tal
interpretação, diga-se, ensejaria em injustiça e insegurança para o trabalhador rural, o
qual, à época, só necessitava comprovar o efetivo exercício da atividade rural
desenvolvida.

Constituição Federal de 1988.
A Constituição Federal de 1988 trouxe uma nova estrutura previdenciária para o
país, unificando a previdência, saúde e assistência social na moderna definição de

Dessa forma, tencionou o constituinte a isonomia de tratamento entre os
trabalhadores urbanos e rurais, verificando-se neste uma maior fragilidade social,
levando-se em consideração o processo histórico previdenciário rural.

Seguridade Social.
Ponto de grande relevo para a discussão acerca da previdência social rural é o
disposto no art. 194, II, da Constituição Federal de 198, o qual preceitua a uniformidade e
equivalência dos benefícios e serviços às populações rural e urbana, respaldando-se, esse

Assim, tem-se como concretizadora do referido dispositivo constitucional todo
aquele ato que inclua o segurado campesino na proteção previdenciária, considerando-se
as particularidades do meio rural, bem como as especificidades do local em que se
desenvolve o labor rural.

dispositivo constitucional, pelo princípio da isonomia, o qual nortea todo o ordenamento
jurídico constitucional. Deve-se destacar, contudo, que referido preceito constitucional,
aliado à ideia da igualdade material, enseja em uma atuação diferenciada do poder público
4

IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário, 19. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2014, p. 67.
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Porém, conforme salienta entendimento adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça - STJ -, o exercício de atividade lucrativa e organizada descaracteriza o regime de

Abordados os tópicos referentes à correta interpretação tratando-se de
trabalhador rural, considerando-se tanto o histórico previdenciário em âmbito rural

subsistência próprio à conceituação de segurado especial em regime de economia
familiar.5

quanto os princípios inaugurados pela Constituição Federal de 1988, passa-se à análise

Verifica-se, entretanto, que a atual jurisprudência adota entendimento que se

do segurado especial, figura prevista na Constituição (art. 195, § 8º), modalidade de

coaduna ao ordenamento constitucional protetivo ao segurado especial, uma vez que

segurado obrigatório trabalhador rural e conceituado no art. 11, VII, da Lei n. 8.213/91

abrange a incidência conceitual do art. 11, VII, da Lei n. 8.213/91 a fim de possibilitar o

como a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural que,

enquadramento de outros segurados tendo em vista as especificidades fáticas de cada

individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de

caso.

terceiros, na condição de produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado,

Ao segurado especial não se concede todos os benefícios previdenciários

parceiro ou meeiro outorgado, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade

previstos na Lei de Benefícios da Previdência Social - LBPS -, como por exemplo, a

agropecuária, limitada a área em quatro módulos fiscais, ou de seringueiro ou extrativista

aposentadoria por tempo de contribuição - apenas concedida caso contribua facultativa

vegetal e faça dessas atividades o principal meio de vida. Ademais, compara-se ao

para a previdência social -, conforme determina o art. 39, I, da referida lei. A razão de não

segurado especial o pescador artesanal que faça dessa atividade sua profissão habitual,

se conceder referidos benefícios previdenciários, à revelia do segurado especial, dá-se

tal qual seu cônjuge, o companheiro e os filhos menores de 16 anos, desde que comprovem

pelo fato de a contribuição previdenciária na seara campesina ser deficitária, bem como

trabalhar com o grupo familiar respectivo.

sazonal, ao contrário do que ocorre em âmbito urbano, em que se tem maior

Do conceito exposto, extraem-se os seguintes pontos caracterizadores do
segurado especial, abaixo classificados.
Quanto à expressão concernente ao local do exercício da atividade rural, tem-se
que não é necessário que o segurado especial resida especificamente em zona rural, tendo

previsibilidade quanto à contribuição da previdência social. Por esse motivo, diz-se
possível referida diferenciação, não afrontando, dessa maneira, os princípios inerentes à
isonomia e a igualdades de concessão de benefícios previdenciários às populações
urbanas e rurais.

em vista que a mera residência em zona urbana não descaracteriza, por si só, o conceito

Porém, referida distinção de tratamento é motivada pela normativa inserta no

supramencionado. Ademais, tal análise deve ser feita levando-se em conta a situação

art. 39, II, da Lei n. 8.213/91, a qual confere ao segurado especial a escolha de contribuir

fática, seja na via administrativa, seja na via judicial, conforme as peculiaridades da região

facultativamente para a previdência social, hipótese em que lhe será concedido

campesina e ressaltando-se a distância existente entre a residência do segurado e o local

tratamento igualitário ao deferido ao segurado urbano, ou seja, concedendo-se todos os

de efetiva prestação de labor.

benefícios previdenciários previstos na Lei de Benefícios da Previdência Social.

Por sua vez, no que se refere ao conceito de economia familiar, verifica-se que

Ainda em relação às características configuradores do segurado especial, cabe

esse é dado pelo art. 11, § 1º, da Lei nº 8.213/91, o qual dispõe que tal atividade deve ser

salientar que não afasta a configuração de atividade em economia familiar o simples fato

indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo

de haver, no núcleo da família, membro que exerça atividade urbana, sendo que apenas

familiar, sendo exercida em condições de mútua dependência e colaboração, sem a

em relação a esse membro não se caracterizará o conceito ora em análise, conforme

utilização de empregados permanentes. Ressalta-se, entretanto, que não descaracteriza a
condição de segurado especial o fato de o segurado contar com auxílio eventual de
terceiro, exceto se houver contraprestação financeira ou subordinação entre as partes.

5 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão. Agravo Regimental n. 4.148/SP. 3ª Turma. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura. Julgado em
26/09/2012.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20080
2607575&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>. Acesso em 15/05/2016. (AR 4.148-SP,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgada em 26-9-2012)
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sedimentado pela Súmula nº 41 da Turma Nacional da Uniformização – TNU -, a seguir

realizada, seja em âmbito administrativo ou judicial, inclusive quantos aos meios

transcrita:

probatórios dessa atividade.
A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar
atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do
trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser
analisada no caso concreto6.

Nesse sentido, a verificação - pelos poderes públicos - do labor rural deve
respeitar os respectivos preceitos constitucionais atinentes à matéria, bem como as
peculiaridades do campo e da caracterização do segurado especial, considerando-se que,

Da mesma maneira, dispõe a Súmula 46 da TNU, verbis: "O exercício de atividade

em muitos casos, não detém, o trabalhador campesino, os documentos probatórios dessa

urbana intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador

atividade no momento em que necessita comprovar a atividade por si exercida, motivo

rural, condição que deve ser analisada no caso concreto".7

pelo qual necessitará que o órgão julgador proceda à correta correlação de todas as

Desse modo, intenta-se demonstrar o atual tratamento jurisprudencial conferido
à caracterização do segurado especial, o qual abrange diversas possibilidades de

provas colacionadas ao processo, para que se conceda o respectivo benefícios
previdenciário.

configuração dessa modalidade de segurado obrigatório para prestar de maneira mais

O sistema securitário rural exige o início de prova material para comprovação do

afetiva a proteção constitucional assegurada aos trabalhadores campesinos, visto ser

tempo de serviço de atividade rural em regime familiar, elencando, para esse fim, um rol

necessário referida classificação como segurado especial para que se possibilite a

de documentos que constituem prova plena da atividade rural no art. 106 da Lei nº

concessão de inúmeros benefícios previdenciários, sem os quais referidos segurados

8.213/1991.

rurais não teriam condições mínimas de amparo e sobrevivência.

Porém, não constando o documento do referido rol, dependerá ele de
confirmação por outros meios de prova. Ressalta-se, ainda, que há o entendimento de que,

4. Os Meios e Formas de Comprovação da Atividade Rural

não constando do rol elencado no art. 106 da Lei supramencionada, terá referido
documento apenas eficácia declaratória, sem qualquer força vinculante para a prova do

Ora, conforme delimitado acima, o labor prestado pelo segurado especial traz

efetivo exercício da atividade rural. Contudo, cabe salientar que a atual jurisprudência

consigo inúmeras adversidades atinentes ao âmbito rural, entre os quais ser a atividade

majoritária inclina-se no sentido de que esse documento terá força probatória, desde que

desenvolvida por esse trabalho árdua e mais desgastante quanto comparada à atividade

o cotejo analítico do acervo probatório possibilite o reconhecimento da atividade

urbana e o meio de comprovação dessa atividade rural não se dar através das

desenvolvida, eis que esse trabalhador enfrenta dificuldade em deter os documentos

contribuições previdenciárias vertidas à Seguridade Social, como ocorre no labor urbano,

necessários para a comprovação da atividade rural, visto que pouco acessíveis e de

motivo pelo qual se faz necessária a convalidação da atividade exercida por outros meios

importância até então ignorada, preocupando-se o segurado especial com essa questão

probatórios.

apenas na velhice, quando não mais dispõe de força para enfrentar o trabalho árduo do

Releva-se, assim, a importância de se reconhecer que a peculiaridade do labor
prestado pelo segurado especial enseja em uma análise diferenciada da atividade por si

campo.
Em outros termos, será atribuído ao documento não elencado no rol do art. 106
da Lei nº 8.213/1991 o valor probatório respectivo, servindo como início de prova
material, ainda, documentos em em nome de terceiro, conforme já assentado pelo STJ.

6 BRASIL. Turma Nacional de Uniformização. Súmula n. 41. A circunstância de um dos integrantes do
núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador
rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto. Disponível em:
<https://www2.jf.jus.br/phpdoc/virtus/sumula.php?nsul=41>. Acesso em 15/05/2016.
7 BRASIL. Turma Nacional de Uniformização. Súmula n. 46. O exercício de atividade urbana intercalada não
impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no
caso concreto. Disponível em: <https://www2.jf.jus.br/phpdoc/virtus/sumula.php?nsul=46>. Acesso em
15/05/2016.

Enfrentando a questão ora levantada, decidiu o seguinte julgado:
PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE APONTAM PARA O EFETIVO
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE
SEGURADO. [...] 1. A condição de lavrador do recorrido pode ser, também,
demonstrada por outros elementos probatórios que não aqueles
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elencados no art. 106 da Lei nº 8.213/91, preservando-se com isso o
princípio do livre convencimento do Juiz e levando-se em conta as
particularidades fenomenológicas da vida no campo. [...] 3. Aplicação
subsidiária do art. 5ºda Lei 9.099/95, que permite ao Julgador valorar as
provas dentro do seu próprio critério de justiça, como sói ocorrer no caso
em questão, por ocasião da audiência de instrução e julgamento (...).8

Segundo LEITE:
Neste sentido, deve-se entender que o rol do Art. 106 da Lei 8.213/91 não
é taxativo, mas sim, meramente exemplificativo, de forma que, durante a
análise do caso, o julgador pode conferir força probante aos documentos
colacionados. Decisões pautadas nesse entendimento são mais justas, por
considerarem as particularidades da vida no campo, marcada pelo árduo
trabalho braçal e pelo pequeno grau de instrução das pessoas que lá
residem, que se veem obrigadas a comprovar seu exercício na velhice, por
meio de documentos pouco acessíveis e de importância até então
ignorada, apenas com o escopo de atender às rígidas regras
previdenciárias.9

Quanto à prova testemunhal, porém, a interpretação é mais restritiva, conforme
disposto pela Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça – STJ -, o qual assevera que
não basta a prova exclusivamente testemunhal para a comprovação da atividade
campesina com o fim de obtenção de benefício previdenciário.
Porém, como já restou demonstrado, o posicionamento atual da jurisprudência
consolida-se no sentido de ampliar o rol de incidência de proteção ao trabalhador rural
considerando-se as peculiaridades do caso concreto, entendimento este adotado pela
TNU ao afastar a aplicação da Súmula nº 149 do STJ e reconhecer, ainda que na completa
ausência de prova material, o labor rural empreendido por trabalhador bóia-fria, ante a
flagrante e inegável dificuldade de apresentação de documentos relativos à atividade
rural, permitindo-se, nesse caso, tão somente a prova testemunhal, para, ao final, deferirlhe o pedido de concessão de benefício previdenciário.
Requisito para que o documento seja classificado como início de prova material
é que seja contemporâneo aos fatos que pretende provar, conforme disposto na Súmula
nº 34 da TNU. Ainda, a comprovação do efetivo exercício de atividade rural será feita em
relação aos meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício ou do
implemento da idade mínima, a teor do que dispõe a Súmula nº 54 da TNU. Neste ponto,
8 (Recurso Inominado nº 2005.33.00.769122-5/BA (nº de origem: 2004.33.00.751793-9). RECURSO
INOMINADO CONTRA SENTENÇA CÍVEL Nº 2005.33.00.769122-5/BA (Nº DE ORIGEM
2004.33.00.751793-9).
9 LEITE, Lucas Guilherme Dourado. Segurado especial: a dificuldade de comprovação da atividade rural.
Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/30237/segurado-especial-a-dificuldade-de-comprovacao-daatividade-rural>. Acesso em 15/05/2016.
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frisa-se a aplicação do princípio da continuidade do labor rural, o que significa dizer que,
ainda que descontínuo o labor rural, considera-se o total do período igual ao da carência
exigida para a concessão do benefício em almejo, inobstante os intervalos existentes entre
as prestações de trabalho rural.
Ora, conforme já reiterado, tais enunciados não devem ter sua interpretação
condicionadas à restringir direitos para o segurado especial, motivo pelo qual,
excepcionalmente, considerando-se o quadro fático de referido trabalhador rural,
flexibiliza-se ou afasta-se a aplicação das referidas súmulas, desde que se verifique, pelo
arcabouço probatório, que de fato o segurado exerceu tal atividade rural. É o caso, por
exemplo, das certidões de registro civil expedidas posteriormente à atividade que se
pretende provar, eis que ostentam fé pública. Nesse sentido, poderá o documento
probatório da atividade rural ter sua eficácia estendida no tempo, para o passado ou para
o futuro, flexibilizando-se a exigência de a prova documental ser contemporânea aos fatos
que pretende provar, desde que seja ratificado pelos demais elementos informativos do
processo.
Corroborando essa flexibilização dos enunciados da TNU, de igual forma não se
exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência
do benefício, desde que apta a comprovar a atividade no respectivo interstício temporal,
a teor da Súmula nº 14 da Turma Nacional de Uniformização.
Assim já decidiu o STJ:
É prescindível que o início de prova material abranja necessariamente o
número de meses idêntico à carência do benefício no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, desde que a prova
testemunhal amplie a sua eficácia probatória ao tempo da carência, vale
dizer, desde que a prova oral permita a sua vinculação ao tempo de
carência.10

Nesse diapasão, conforme FOLMANN e SOARES,
Observa-se, então, que a máxima consagrada na jurisprudência de que os
requisitos concessórios da aposentadoria por idade não precisam ser
preenchidos simultaneamente não prevalece na aposentadoria por idade
rural. Deve-se comprovar a atividade rural em período imediatamente
anterior ao implemento do requisito etário ou imediatamente anterior ao

10 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão. Recurso Especial n. 1.115.892/SP. 5ª Turma. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO, Benefícios em Espécie,Aposentadoria por Idade (Art. 48/51), Rural
(Art.
48/51). Relator
Min.
Felix
Fischer.
Julgado
em
13/08/2009.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20090
0052765&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos>. Acesso em 15/05/2016.
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requerimento do benefício, em número de meses idêntico ao que seria
exigido para fins de carência.11

documento apresentado ser preexistente à propositura da ação
originária, pois devem ser consideradas as condições desiguais pelas
quais passam os trabalhadores rurais, adotando-se a solução pro misero.
Dessa forma, concluiu que o documento juntado aos autos seria hábil à
rescisão do julgado com base no art. 485, VII, do CPC, segundo o qual a
sentença de mérito transita em julgado pode ser rescindida quando,
"depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência
ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar
pronunciamento favorável".14

Conforme visto, não é necessário que a prova documental apta a comprovar a
atividade rural se refira à pessoa do segurado especial, sendo possível a utilização de
documento de terceiro para fazer prova do labor rural realizado, a exemplo de
documentos de cônjuge ou familiar próximo.
É o que dispõe a Súmula 6 da TNU:
Comprovação da condição de rurícola. A certidão de casamento ou outro
documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do
cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade
rurícola.12

Nesse mesmo sentido, dispõe a Súmula 32 da AGU:
Para fins de concessão dos benefícios dispostos nos arts. 39, inciso I e seu
parágrafo único, e 143 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, serão
considerados como início razoável de prova material documentos
públicos e particulares dotados de fé pública, desde que não contenham
rasuras ou retificações recentes, nos quais conste expressamente a
qualificação do segurado, de seu cônjuge, enquanto casado, ou
companheiro, enquanto durar a união estável, ou de seu ascendente,
enquanto dependente deste, como rurícola, lavrador ou agricultor, salvo
a existência de prova em contrário.13

De todo o exposto, tem-se que a jurisprudência vem se desenvolvendo no sentido
de reconhecer a atividade rural prestada pelo segurado especial, inobstante as
dificuldades atinentes à vida no campo, instrumentalizando, assim, o mandamento
constitucional que assegura a isonomia na concessão de benefícios previdenciários às
popualções urbanas e rurais, bem como a conceituação do segurado especial na
Constituição Federal de 1988, o que demonstra a importante atuação do Poder Judiciário
na concretização dos direitos da população rural, a qual, conforme já salientado, fora
marginalizada ao longo do processo evolutivo da previdência social no Brasil.

5. Considerações Finais

Importante ressaltar o teor da Súmula 242 do STJ, a qual dispõe que cabe ação
declaratória para reconhecimento de tempo de serviço para fins previdenciários, com

Ao longo do presente artigo, verificou-se que o trabalhador do campo restou à

escopo de conferir maiores possibilidades probatórias aos segurados em relação a

margem do processo e desenvolvimento da previdência social no Brasil, o que culminou

atividade exercida.

na ausência de proteção aos riscos sociais desse trabalhador, eis que não era classificado

LEITÃO salienta, ainda, que a
3ª Seção do STJ já admitiu a possibilidade de o tribunal, na ação rescisória,
analisar documento novo para efeito de configuração de início de prova
material destinado à comprovação do exercício de atividade rural, ainda
que esse documento seja preexistente à propositura da ação em que
proferida a decisão rescindenda referente à concessão de aposentadoria
rural por idade. Segundo argumentou, é irrelevante o fato de o
FOLMANN, Melissa. SOARES, João Marcelino. Aposentadoria por idade: teoria e prática. Curitiba: Juruá,
2012, p. 86.
12 BRASIL. Turma Nacional de Uniformização. Súmula n. 6. A certidão de casamento ou outro documento
idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova material
da atividade rurícola. Disponível em: <https://www2.jf.jus.br/phpdoc/virtus/sumula.php?nsul=6>.
Acesso em 15/05/2016.
13 BRASIL. Advogacia-Geral da União. Súmula n. 32. Para fins de concessão dos benefícios dispostos nos
artigos 39, inciso I e seu parágrafo único, e 143 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, serão considerados
como início razoável de prova material documentos públicos e particulares dotados de fé pública, desde
que não contenham rasuras ou retificações recentes, nos quais conste expressamente a qualificação do
segurado, de seu cônjuge, enquanto casado, ou companheiro, enquanto durar a união estável, ou de seu
ascendente, enquanto dependente deste, como rurícola, lavrador ou agricultor, salvo a existência de prova
em contrário. Disponível em: <http://www.agu.gov.br/page/atos/detalhe/idato/28332>. Acesso em
15/05/2016.
11

como segurado obrigatório da previdência social, em consequência não fazendo jus aos
benefícios previdenciários consequentes de contribuição para a previdência, sendo-lhe
concedido tão somente prestações assistenciais do Estado, representando pouca
segurança a esses trabalhadores rurais.
Contudo, ainda que de forma lenta, esse processo transmudou-se ao longo do
tempo, possibilitando, ao trabalhador rural, medidas mais eficazes para a proteção contra
os riscos sociais. Desse modo, mesmo que à diferença do trabalho urbano, o labor rural
passa a ser reconhecido na legislação previdenciária, deixando de ter aspecto apenas
assistencialista e assegurando aos trabalhadores do campo prestações eminentemente
previdenciárias.

14

LEITÃO, A. S. MEIRINHO, A. G. S., 2014, p. 489.
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Seguindo essa evolução previdenciária no âmbito rural, a Constituição Federal de

trabalhadores campesinos, o que culmina, em reiteradas vezes, na ausência de concessão

1988 representou grande mudança no que tange aos trabalhadores rurais, eis que

de benefícios previdenciários àqueles trabalhadores que efetivamente laboravam no

instituiu norma segundo a qual não haverá distinção de tratamento para concessão de

campo, porém, tendo em vista as condições atinentes à esfera rural, não conseguiram

benefícios previdenciários às populações urbanas e rurais, instrumentalizando, assim, a

provar a atividade prestada. Logo, deve a jurisprudência continuar a instrumentalizar os

igualdade material entre esses dois grupos de trabalhadores. No mesmo sentido, a

preceitos constitucionais analisados, bem como o poder público se implicar de maneira

Constituição Federal de 1988 conceituou expressamente o segurado especial,

mais efetiva na resolução das dificuldades existentes no labor rural, conforme já

concedendo-lhe tratamento harmônico à ordem social-constitucional que daí advinha, eis

salientados neste artigo, de maneira a aproximar-se, mais e mais da proteção expressa na

que possibilitou tratativa própria a esses trabalhadores rurais e o reconhecimento das

Constituição Federal de 1988 e possibilitar ao trabalhador rural, em geral, e ao segurado

adversidades instrínsecas ao exercício do labor no campo.

especial, em particular, o pleno gozo de seus direitos previdenciários.

Dessa forma, partindo-se da perspectiva de que, ao longo da evolução da
previdência social rural, o trabalhador campesino foi marginalizado no que se refere à
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OS PRODUTOS SIMILARES E O GATT: ANÁLISE CONCEITUAL NA

Abstract: The present article briefly presents an outlook of the concept of like products,

JURISPRUDÊNCIA DO ÓRGÃO DE APELAÇÃO DA OMC

which was introduced by the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) in the
context of the World Trade Organization (WTO), particularly by the Most-Favored-Nation

LIKE PRODUCTS AND GATT: CONCEPTUAL ANALYSIS IN THE CASELAW
OF THE APPELLATE BODY OF WTO

and National Treatment clauses. The relevance of this concept to other agreements of the
same organization is duly acknowledged; however, for methodological reasons, the focus
of the present work is limited to the applicability of this term in the text of the GATT. This
work aims to study the criteria currently consolidated to the assessment of similarity

Mariana Clara de Andrade*

between two products in the context of a litigation brought before the Dispute Settlement

Palavras-chave: Produtos similares; Organização Mundial do Comércio; Acordo Geral

System, both in the GATT system and the current WTO system, but focusing on the

sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio; critérios; jurisprudência.

Appellate Body (AB) rulings. This study will be made based mainly on selected cases

Resumo: O trabalho tem por objetivo apresentar um breve esboço do conceito de
produtos similares, introduzido pelo Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio
(GATT) no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), particularmente pelas
cláusulas da Nação Mais Favorecida e do Tratamento Nacional. Reconhece-se a relevância
do conceito para outros acordos da mesma instituição, mas, por questões metodológicas,
o enfoque dado pelo artigo será especificamente relativo à aplicação do termo no texto do
GATT. Busca-se, neste trabalho, estudar quais os critérios atualmente consolidados para
a constatação da similaridade entre dois produtos no contexto de um litígio, desde o
sistema GATT até o atual sistema OMC, mas com enfoque nas decisões do Órgão de
Apelação (OAp). Tal análise será realizada essencialmente com base nos relevantes casos
que pautaram e delinearam os parâmetros para a aplicação do estudo da similaridade

which developed the parameters for interpreting the concept of like products and that
serve as illustration to the application of the consolidated criteria (Spain – Unroasted

Coffee, Japan – Alcoholic Beverages. EC – Asbestos e U.S. – Clove Cigarettes). These and cases
will provide grounds for explaining the development of the interpretation parameters of
the concept here discussed through caselaw practice. The conclusion reached is that,
despite the development made by the caselaw of the organization – both in terms of
criteria as well as in terms of a more refined practice from the parties to the dispute and
the Appellate Body interpretation –, the exhaustive criteria are still insufficient when
considering other aspects that are not sheltered by the consolidated criteria.

1. Introdução

(Spain – Unroasted Coffee, Japan – Alcoholic Beverages. EC – Asbestos e U.S. – Clove

Cigarettes). A partir desses contenciosos, será narrada a modificação que os critérios de
interpretação desse conceito sofreram com a casuística. Conclui-se que, apesar desse
desenvolvimento realizado pelo caselaw da organização – tanto em termos dos critérios
utilizados quanto com relação à prática mais refinada por parte das quando confrontados
com algumas situações que não encontram respaldo em tais parâmetros.

Keywords: Like products; World Trade Organization; General Agreement on Tariffs and
Trade; criteria; caselaw.

A Organização Mundial do Comércio (OMC), tendo por fundamento basilar o
princípio da não discriminação, fundamenta toda a lógica de seus acordos em duas
cláusulas clássicas: a cláusula da Nação Mais Favorecida (NMF) e do Tratamento Nacional
(TN). A não discriminação consagrada nessas duas regras tem por corolário impedir que
um mesmo produto ou serviço receba um tratamento favorável ou prejudicial em virtude
da sua origem, seja privilegiando o próprio país regulamentador, seja privilegiando um
determinado país terceiro em detrimento de outro ou outros.
Ao restringir o tratamento diferencial em âmbito interno (Tratamento Nacional)
ou entre países distintos (Nação Mais Favorecida), necessariamente deve-se partir de um

Mestranda em Direito e Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina e Bacharel
em Direito pela mesma instituição. Membro do Grupo de Pesquisa em Direito Internacional Ius Gentium
(UFSC/CPNq). Bolsista CAPES. E-mail: mariana.clara@live.com. Plataforma Lattes/CNPq:
<http://lattes.cnpq.br/0636 628093959341>

*

referencial para que se estabeleça com relação a que um determinado produto está sendo
discriminado. Evidentemente, discriminação é um conceito relativo, no sentido de que
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deverá sempre ser averiguado comparando-se um elemento x a um elemento y, e de que

O termo produto similar traduz um conceito presente em ambas as cláusulas de

maneira x é discriminado em relação a y. Em outras palavras, precisa-se de um

não discriminação 1 , assim como em outras disposições não apenas do GATT 2 . Outros

denominador comum para a verificação de uma eventual discriminação.

acordos da OMC também fazem uso do conceito de similaridade, tais como o Acordo sobre

Portanto, para que essa relação seja analisada de forma coerente, é necessário

Barreiras Técnicas ao Comércio e o Acordo Geral sobre Comércio de Serviços, este último

que esses dois produtos tenham alguma semelhança – daí o conceito, introduzido pelas

no contexto da regulamentação dos serviços. Todavia, para fins do presente trabalho,

cláusulas NMF e TN (Artigos I e III, respectivamente, no âmbito do GATT), de produtos

focar-se-á na no texto do GATT/47 e a sua jurisprudência relevante. Assim dispõe o Artigo

similares. De maneira ilustrativa, parece inviável alegar, e.g., que uma cadeira deve

I.1, que consagra a cláusula da Nação Mais Favorecida no contexto do comércio de

receber o mesmo tratamento fiscal que um pacote de cigarro. Contudo, o limiar entre a

produtos:
Qualquer vantagem, favor, imunidade ou privilégio concedido por uma
Parte Contratante em relação a um produto originário de ou
destinado a qualquer outro país, será imediata e
incondicionalmente estendido ao produtor similar, originário do
território de cada uma das outras Partes Contratantes ou ao mesmo
destinado. Este dispositivo se refere aos direitos aduaneiros e encargos
de toda a natureza que gravem a importação ou a exportação, ou a elas se
relacionem, aos que recaiam sobre as transferências internacionais de
fundos para pagamento de importações e exportações, digam respeito ao
método de arrecadação desses direitos e encargos ou ao conjunto de
regulamentos ou formalidades estabelecidos em conexão com a
importação e exportação bem como aos assuntos incluídos nos §§ 2 e 4
do art. III. (MDIC, GATT/47, grifo acrescido)

similaridade entre um produto e outro pode ser muito mais sutil do que a comparação
ilustrativa ora mencionada: pode-se tratar, por exemplo, de um pacote de cigarros
comuns e um pacote de cigarros mentolados – poderiam esses dois grupos ser
considerados similares?
Diante disso, este artigo se propõe a descrever a forma rotineiramente utilizada
pelo Mecanismo de Solução de Controvérsias da OMC (MSC/OMC) para definir em que
consiste essa similaridade, pois esse termo per se não elucida quais elementos serão
considerados para que se estabeleça que um produto pode ser comparável a outro. Para
tanto, inicialmente será descrita a forma estabelecida pelo Órgão de Apelação (OAp) do

Por sua vez, essa é a redação do Artigo III.4, sobre o Tratamento Nacional3:

MSC/OMC, narrando-se brevemente a evolução dessa técnica até o desenvolvimento dos

Os produtos de território de uma Parte Contratante que entrem no
território de outra Parte Contratante não usufruirão tratamento
menos favorável que o concedido a produtos similares de origem
nacional, no que diz respeito às leis, regulamento e exigências
relacionadas com a venda, oferta para venda, compra, transporte,
distribuição e utilização no mercado interno. Os dispositivos deste
parágrafo não impedirão a aplicação de tarifas de transporte internas
diferenciais, desde que se baseiem exclusivamente na operação

critérios atualmente consolidados para a apreciação prática do termo. Em seguida, alguns
importantes julgados serão expostos, para que seja verificada a forma como esses
critérios têm sido aplicados na prática.
A partir dessa leitura, será possível aduzir que, ainda que refinada, a técnica não
se demonstra suficiente para todos os casos, motivo pelo qual se defende a necessidade
de aperfeiçoamento desses critérios. Cumpre esclarecer que, considerando a amplitude
do debate e a quantidade de casos relevantes e que seriam igualmente pertinentes aos
aqui selecionados para a análise do tema, o presente artigo não possui a intenção de
exauri-lo, mas somente apresentar uma breve leitura da problemática.

2. Produtos similares: desenvolvimento da técnica

Existe entendimento doutrinário de que o termo “produtos similares” não necessariamente será
interpretado da mesma maneira quando da aplicabilidade do Artigo I (NMF) ou do Artigo III (TN), ainda
que as duas medidas, de maneira ampla, visem a diminuir o tratamento diferencial dado a dois produtos
considerados diretamente competitivos, mas que sejam provenientes de nacionalidades distintas. Essa
diferença interpretativa se dá em função dos distintos objetivos específicos e redação de cada um desses
artigos. Com particular destaque, escreve sobre o tema Robert. E. Hudec (2001), em trabalho intitulado “Like
product”: The differences in Meaning in GATT Articles I and III.
2 Apenas no GATT, a expressão produto ou mercadoria similar aparece nos Artigos II.2(a), VI.1(a)(b), VI.4,
VI.7, VII.2, IX.1, XI.2(c), XII.1, XVI.4, XIX.1. Também cabe referência ao Artigo 2.1 do TBT, que dispõe: “Os
Membros assegurarão, a respeito de regulamentos técnicos, que os produtos importados do território de
qualquer Membro recebam tratamento não menos favorável que aquele concedido aos produtos similares
de origem nacional e a produtos similares originários de qualquer outro país”. (MDIC, TBT).
3 Na mesma lógica, o OAp já esclareceu que dentro do próprio Artigo III, quando da interpretação dos
dispositivos III:2 e III:4, o conceito de similaridade deve ser analisado de maneira distinta, e, conquanto
possa tomar por base os critérios BTA, deve ser interpretado conforme a casuística. Em EC – Asbestos , o
OAp determinou que, devido à estrutura frasal dos dois Artigos, o conceito de produtos similares não tem a
mesma repercussão nos dois dispositivos.
1
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econômica dos meios de transporte e não na nacionalidade do produto.
(MDIC, GATT/47, grifo acrescido)

Como se observa, as duas redações utilizam-se da expressão produtos similares
para a sua regulamentação. Da mera leitura dos dois dispositivos é possível inferir que,
na prática, esse conceito, utilizado como parâmetro para a análise de tratamento
discriminatório, enseja discussão com relação à significação precisa de seu conteúdo.
Essa problemática remonta à elaboração original do texto do GATT, que previu
que a determinação desse conceito poderia ser relegada à ITO (Organização Internacional
do Comércio), organização originalmente pensada em 1944 e que iria fazer as vezes da
atual OMC 4 . Nesse contexto, o método de classificação tarifária previsto pelo Artigo II
poderia ser utilizado como parâmetro para definir o que seriam produtos similares (OMC,

GATT Analytical Index, p. 35). Tal classificação diz respeito à lista de concessões tarifárias
a serem concedidas pelos países-membros do sistema GATT de acordo com o produto em
questão, estabelecendo uma numeração conforme o enquadramento de determinado
produto. Essa lista de concessões deve se pautar no chamado Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias (HS), introduzido em 1985 a fim de
uniformizar as concessões tarifárias. Esse sistema foi amplamente recebido pelos
membros da OMC, ao ser integrado pelo Artigo II do GATT/945, e classifica mercadorias
por um quadro de nomenclaturas, de modo que as tarifas aduaneiras deverão respeitar
os limites acordados pelos países nesse acordo6.
Dos acordos realizados durante a Conferência de Bretton Woods (1944), surgiram duas instituições
internacionais: o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o grupo do Banco Mundial. Além dessas duas
entidades, surgiu, durante a Conferência de Havana (1947-1948), o projeto de construção da Organização
Internacional do Comércio (ITO – International Trade Organization), uma terceira instituição que se uniria
ao FMI e ao Banco Mundial como uma agência especializada da ONU. Enquanto as duas primeiras
instituições estavam ligadas ao sistema financeiro internacional, a ITO buscaria uma gradual solidificação
de um sistema regulatório a fim de mitigar as barreiras ao comércio internacional, e administraria a
chamada Carta de Havana. Contudo, referida Carta acabou não sendo ratificada pelos Congresso dos Estados
Unidos, o que levou ao insucesso dessa ideia.
5 O Artigo II do GATT/94 (Lista de Concessões) dispõe: “1. (a) Cada Parte Contratante concederá às outras
Partes Contratantes, em matéria comercial, tratamento não menos favorável do que o previsto na parte
apropriada da lista correspondente, anexa ao presente Acordo. (b) Os produtos das Partes Contratantes, ao
entrarem no território de outra Parte Contratante, ficarão isentos dos direitos aduaneiros ordinários que
ultrapassarem os direitos fixados na Parte I da lista das concessões feitas por esta Parte Contratante,
observados os termos, condições ou requisitos constantes da mesma lista. Esses produtos também ficarão
isentos dos direitos ou encargos de qualquer natureza, exigidos por ocasião da importação ou que com a
mesma se relacionem, e que ultrapassem os direitos ou encargos em vigor na data do presente Acordo ou
os que, como conseqüência direta e obrigatória da legislação vigente no país importador, na referida data,
tenham de ser aplicados ulteriormente. (...)” (MDIC, GATT/47).
6 Conforme MDIC: “O Sistema Harmonizado, conhecido como SH, é uma nomenclatura sistemática com a
seguinte estrutura: Lista ordenada de Posições e de Subposições, compreendendo 21 Seções, 96 Capítulos
e 1.241 Posições, subdivididas em Subposições. O Capítulo 77 foi reservado para utilização futura do SH e
os capítulos 98 e 99, para utilização das partes contratantes; Notas de Seção, de Capítulo e de Subposição;
4
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Contudo, essa sistemática demonstrou-se insuficiente com a prática. No caso

Japan – Alcoholic Beverages, o OAp explicou que a nomenclatura da classificação de tarifas
fora reconhecida pela prática do GATT/47 como uma metodologia útil para a
determinação de similaridade; contudo, essa classificação poderia ser muito ampla em
alguns casos. Ainda que algumas classificações tarifárias sejam extremamente precisas,
existem outras que são muito abrangentes e, portanto, inadequadas para servir como um
indicativo confiável para determinar ou confirmar a similaridade de um produto –
portanto, essas determinações deveriam ser feitas na casuística (WT/DS8/AB/R, p. 23)7.
Portanto, assim como boa parte dos conceitos abertos trazidos pelo GATT, o
entendimento do significado do que seria um produto “similar” foi (e continua sendo)
desenvolvido pela jurisprudência do sistema GATT/OMC.
Hudec narra que, nas primeiras tentativas de esclarecimento acerca do
significado do termo produtos similares, tendo em vista o escopo dessa nomenclatura ser
o de evitar-se a discriminação com base na origem do produto, dois painéis do sistema
GATT haviam indicado o entendimento de que dois critérios deveriam ser levados em
consideração: (i) se a distinção que embasava a medida tinha por objetivo a proteção à
indústria nacional e (ii) se essa distinção tinha por efeito proteção à indústria nacional
(HUDEC, 2000, p. 02). Esse teste foi denominado de critérios “Aim and Effect” (Objetivo e
Efeito), tendo sido aplicado pela primeira vez no caso US – Measures Affecting Alcoholic

and Malt Beverages (1992) (MOTA, 2005, p. 167), ainda no contexto do sistema GATT
(anterior à instituição da OMC).

Seis Regras Gerais Interpretativas. As mercadorias estão ordenadas de forma progressiva, de acordo com o
seu grau de elaboração, principiando pelos animais vivos e terminando com as obras de arte, passando por
matérias-primas e produtos semielaborados. Quanto maior a participação do homem na elaboração da
mercadoria, mais elevado é o número do capítulo em que ela será classificada. O SH compreende 5.019
grupos ou categorias distintas de mercadorias identificadas por um código de 6 dígitos. Os dois primeiros
dígitos indicam o Capítulo. A Posição dentro do Capítulo é identificada pelos quatro primeiros dígitos. O
quinto dígito, denominado Subposição Simples (de 1º nível ou de 1 travessão), representa o desdobramento
da Posição. O sexto dígito, Subposição Composta (de 2º nível ou de 2 travessões), corresponde ao
desdobramento da Subposição Simples. Se o quinto e sexto dígitos forem iguais a zero, significa que não há
desdobramento da Posição. Se somente o sexto dígito for igual a zero, significa que não há desdobramento
da Subposição Simples em 2º nível.”. Fonte: MDIC. Identificando seu produto no mercado internacional:
Sistema
Harmonizado.
Disponível
em:
<http://www.mdic.gov.br/sistemas_web/aprendex/de
fault/index/conteudo/id/21>. Acesso em 24 maio 2015.
7 Segundo o OAp: “It is true that there are numerous tariff bindings which are in fact extremely precise with
regard to product description and which, therefore, can provide significant guidance as to the identification of
"like products". Clearly enough, these determinations need to be made on a case-by-case basis. However, tariff
bindings that include a wide range of products are not a reliable criterion for determining or confirming
product "likeness" under Article III:2” (p. 22).
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O painel do caso US – Taxes Affecting Imported Automobiles assim explicou o
significado desse teste, particularmente no contexto do Artigo III:2 do GATT8:
Pode-se dizer que uma medida tem o objetivo protecionista se uma análise
da circunstância em que ela foi adotada, particularmente uma análise dos
instrumentos disponíveis à parte contratante para que esta possa alcançar
os objetivos declarados de políticas domésticas, demonstrar que uma
mudança nas oportunidades competitivas em favor dos produtos
domésticos era a consequência desejada, e não meramente uma
consequência incidental para a determinação de um objetivo legítimo.
Pode-se dizer que uma medida tem o efeito de conceder proteção à
produção doméstica se ela permitir oportunidades competitivas mais
amplas para produtos nacionais em relação a produtos importados9.

Tal prática foi, contudo, abandonada pelo Órgão de Apelação da OMC, responsável
pela padronização interpretativa das normas do sistema, em 1996, no contencioso Japan

– Taxes on Alcoholic Beverages (HUDEC, 2000, p. 02)10. Ao analisar o conceito de produtos
similares no âmbito do Artigo III.4, quatro critérios objetivos foram consolidados (READ,
2005, pp. 244-245):
a) as propriedades, natureza e qualidade dos produtos (referentemente às suas
características físicas);
b) o propósito final do uso dos produtos;
c) a classificação tarifária em termos alfandegários;
d) o gosto e hábito dos consumidores (em que medida os produtos são
substituíveis para eles)11.
Esses critérios haviam sido desenvolvidos pelo Working Party on Border Tax

Cabe ressalvar que, apesar de sua aceitação geral, o OAp esclareceu não serem
esses critérios elementos mandatórios e fixos para a análise da similaridade entre
produtos, podendo servir como norteadores, mas não uma lista fechada que determinará
a caracterização dos produtos em questão (VAN DEN BOSSCHE, 2005, p. 356). Na prática,
entretanto, o que se tem observado é a referibilidade a tais parâmetros de forma

exaustiva, sem que se mencione outros elementos para apreciação de similaridade, ainda
que, como será visto no caso U.S. – Clove Cigarettes, essa forma de análise possibilite a
verificação de uma série de evidências que podem influenciar tais critérios.
Diante desses parâmetros, a similaridade dos produtos deve ser apreciada
conforme a casuística, ainda que o OAp e os países litigantes tenham costumeiramente
feito uso dos critérios BTA para respaldar suas respectivas decisões e teses jurídicas. A
caracterização de dois grupos de produtos como similares é elemento central na
observância das cláusulas de TN e NMF, visto que ambos os artigos abordam diretamente
a aplicabilidade dessas provisões incidindo sobre produtos assim considerados.
Apesar das diferentes significações que o termo adquire de acordo com o
dispositivo normativo em que está inserido e no contexto da casuística, como linha geral
pode-se depreender que a ideia dos produtos similares foi estabelecida para conferir igual
tratamento a produtos que tenham, em alguns aspectos determinados, algum tipo de
relação, particularmente no que tange à sua competitividade 12 . Nesse sentido, ao
discorrer sobre o Artigo III.1, por exemplo, Vranes (2010, pp. 10-11) explana que
muito embora a exata significação desse termo é objeto de intenso debate
na doutrina, é consenso que o Artigo III:1 deixa claro que a função do
Artigo III como um todo é evitar protecionismo em favor de produtos
domésticos como o contexto relevante para a compreensão do termo
“produtos similares”. Ademais, para que uma regulação intervencionista
seja protecionista em sua natureza, é necessário que haja uma relação de
competitividade entre o produto doméstico protegido e os produtos
estrangeiros desfavorecidos, uma vez que, caso contrário, o efeito
protecionista não seria sequer percebido. Assim, o Artigo III deve ser
entendido como primordialmente voltado a produtos que estão nesta
relação de competitividade.13

Adjustments (‘BTA’), em 1970 (STOLL E SCHORKOPF, 2006, p. 51). Após a sua
consolidação no caso, passaram a ser utilizados por diversos contenciosos trazidos ao
MSC/OMC posteriormente. A forma como o relatório do BTA indicou critérios que foram
amplamente aceitos fez com que seu conjunto ganhasse a alcunha, para alguns autores,
de “critérios BTA” (CHOI, 2012, p. 05).

Cf. MOTA, 2005, p. 169.
Do original: “A measure could be said to have the aim of affording protection if an analysis of the
circumstances in which it was adopted, in particular an analysis of the instruments available to the contracting
party to achieve the declared domestic policy goal, demonstrated that a change in competitive opportunities
in favour of domestic products was a desired outcome and not merely an incidental consequence of the pursuit
of a legitimate policy goal. A measure could be said to have the effect of affording protection to domestic
products.” (DS31/R, p.96)
10 Cf. WT/DS8/AB/R, pp. 20 e ss. Mota (2005, p. 173) aponta ainda que o teste Aim and Effects foi rejeitado
também no contexto do GATS pelo OAp.
11 A formatação fora do padrão da ABNT se justifica, nessa listagem, tendo em vista a necessidade de que o
leitor eventualmente retorne a esses critérios, para uma mais fácil leitura do artigo.
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8

9

Cf. HUDEC, 2000, pp. 3-4.
Do original: “Although the exact import of this clause is subject to intense debate in academic writing, there
is consensus in general that Article III:1 makes it clear that the function of Article III as a whole is the avoidance
of protectionism, a reading which is in line with the overall telos of WTO law. Therefore, contextual as well as
teleological arguments point to the importance of avoiding protectionism in favour of domestic products as
the relevant background for interpreting the term „like products‟. Moreover, a regulatory intervention, in
order to be protectionist in nature, requires that there be a competitive relationship between the domestic
products protected and the disfavoured foreign products, since otherwise the protectionist effect would not
normally be felt. Hence, Article III should be understood as being primarily concerned with products that are
in such a competitive relationship” (VRANES, 2010, pp. 10-11, notas de rodapé suprimidas).
12

13
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É essa relação de competitividade entre os produtos em análise que será
apreciada com as evidências do caso concreto dentro do contencioso do MSC/OMC. Tal

778

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

outros objetivos legítimos não listados pelas alíneas das Exceções Gerais que não
escusariam tais diferenciações15.

relação está diretamente ligada à percepção do mercado interno com relação aos
produtos em análise (em outras palavras, ao critério relativo aos gostos e preferências do

3. O que a prática acrescenta: breves análises de casos

consumidor) (VRANES, 2010, p. 12).
O OAp foi no mesmo sentido no caso US – Clove Cigarettes:
O conceito de “tratamento não menos favorável” [do Artigo III.4 do GATT]
relaciona os produtos ao mercado em que estão inseridos, pois apenas
nesse mercado é que se pode determinar como a medida trata produtos
domésticos ou importados. Nós observamos, contudo, que, ao determinar
similaridade baseada na relação de competitividade entre os produtos,
um painel deve descontar quaisquer efeitos distorcivos que a medida em
questão pode infringir nessa relação de competitividade [...]. Nesses
casos, o painel deve determinar a natureza e a extensão da relação de
competividade para os propósitos de similaridade, isoladamente da
análise da medida em si, a fim de verificar de que maneira tal
competitividade influencia as características físicas dos produtos e/ou as
preferências dos consumidores (WT/DS406/AB/R, pp. 44-45, para.
111)14.

Conforme acima explanado, as cláusulas de não discriminação visam a impedir o
tratamento diferencial entre produtos advindos de origem distinta – seja esta nacional ou
estrangeira. Contudo, para a verificação de tratamento discriminatório, os produtos em
questão (o dito “prejudicado” pelo país reclamante e o que goza de tratamento
privilegiado) devem ser equivalentes em determinado nível, de modo que, como já
mencionado, tais artigos fazem alusão ao termo “similares”.
De efeito, como ponderado por Read (2004, p. 126), “a expressão crítica [no
Artigo III], qualificada no Parágrafo 2, é o termo ‘produto similar’, definido como ‘um
produto diretamente competidor ou que possa ser substituto direto’”16. Read (2005, p.

Indaga-se, então, até que ponto os critérios BTA são suficientes na prática. Esses

245) pontua, assim, que, dos quatro critérios em questão, apenas o último (os gostos e

critérios desconsideram, por exemplo, produtos que sejam essencialmente idênticos – o

hábitos dos consumidores; a medida em que os consumidores consideram os produtos

produto final seja materialmente o mesmo, inclusive na sua composição físico-química –,

como potencialmente substituíveis) seria aplicável para problemáticas mais sensíveis,

que tenham uma relação de competitividade parelha no mercado interno (ou seja, sejam

tais como questões sociais ou ambientais e, ainda assim, “apenas para consumidores bem

percebidos como equivalentes pelos consumidores), mas que sejam distintos, por

informados e discernentes” 17 . Choi, todavia, indica que esse último critério tem sido

exemplo, devido ao seu impacto ambiental ou ao fato de serem provenientes de um

aplicado restritivamente pelos painéis (CHOI, 2012, p. 05).

agrupamento social cujo modo de subsistência tradicional é a comercialização daquele
produto.

Como mencionado, a análise da similaridade se dá na casuística. Cumpre verificar,
então, de que maneira a jurisprudência do sistema GATT/OMC já aplicou esse conceito

Ademais, o fato de que uma medida que diferencie produtos que seriam

nos contenciosos que julga, e, a partir disso, tecer algumas considerações críticas com

considerados similares possa ser enquadrada nas exceções do Artigo XX não pode ser

relação à limitação do conceito. Serão utilizados quatro casos no contexto da redação do

motivo suficiente para a aceitação dos critérios BTA, mesmo porque existe uma série de

GATT e um caso, mais recente, no contexto da redação do Acordo Sobre Barreiras Técnicas
ao Comércio, de forma a complementar a leitura que aqui se propõe (dado que o enfoque
principal deste artigo cinge-se ao cenário do GATT).

Do original: “Indeed, the concept of "treatment no less favourable" links the products to the marketplace,
because it is only in the marketplace that it can be determined how the measure treats like imported and
domestic products. We note, however, that, in determining likeness based on the competitive relationship
between and among the products, a panel should discount any distortive effects that the measure at issue may
itself have on the competitive relationship, and reserve the consideration of such effects for the analysis of less
favourable treatment. In such cases, a panel should determine the nature and the extent of the competitive
relationship for the purpose of determining likeness in isolation from the measure at issue, to the extent that
the latter informs the physical characteristics of the products and/or consumers' preferences”
(WT/DS406/AB/R, pp. 44-45, para. 111).
14

Cf. MOTA, 2005, p. 174.
Do original: “The critical wording, qualified in Paragraph 2, is the term “like product”, defined as “a directly
competitive or substitutable product”.” (READ, 2004, p. 126).
17 Do original: “Of the above WTO criteria for like products, only the last – consumer tastes and habits – would
apply and then only for well-informed and discerning consumers” (READ, 2005, p. 245).

15

16
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3.1. Spain – Unroasted Coffee (1981)
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principalmente, se não exclusivamente, vendido na forma de misturas (...) e que café, no
seu uso final, é universalmente visto como um bem definido e único produto para bebida”

O primeiro caso paradigmático para a análise do conceito de produtos similares
e a ideia dos PPMs é o Spain – Unroasted Coffee, arbitrado ainda no sistema de

(WT/DS8/R, p. 8, para. 4.7)21. Portanto, a diferença na tarifa alfandegária imposta pela
Espanha seria contrária à cláusula MFN, Artigo I.1.

Considerou-se relevante a sua leitura, contudo, pelo fato de

Esse caso demonstra uma inclinação do painel a levar em consideração

que sua decisão infringe diretamente na questão dos métodos de processo e produção

preponderantemente os usos finais do produto em análise. Infere-se que, por exemplo, se

(PPMs)19.

o tratamento diferencial se pautasse em impor tarifas a café não-orgânico, buscando

contenciosos do

GATT/4718.

Em 1979, a Espanha impôs tarifas diferenciais, com base em uma classificação

privilegiar cafés orgânicos, o painel também consideraria tal medida inconsistente com o

por ela arbitrada, a diferentes tipos de café, através de uma lei que diferenciava café não

Artigo I.1 do GATT/47. Não foi feita referência explícita aos critérios BTA, mas a forma

torrado em cinco subcategorias (Columbian mild, other mild, unwashed Arabica, Robusta e

com que a análise foi realizada já indicava uma inclinação a essa metodologia. Cabe anotar,

outros), sobre três das quais incidiam tributos (unwashed Arabica, Robusta e outros),

por fim, a forma quase simplista com que o painel realizou a análise, que descreveu as

enquanto as duas outras permaneciam isentas. Atingido por um tratamento tarifário

razões para a similaridade em pouco mais de uma página (L/5135 – 28S/102, 1981, p. 5),

prejudicial, pois seu café era majoritariamente representado pelo subtipo unwashed

particularmente se comparada às feitas pela prática mais recente dos painéis e Órgão de

Arabica, o Brasil opôs uma reclamação junto ao sistema de solução de controvérsias do

Apelação.

sistema GATT em 1979. A Espanha alegou que não se tratavam de produtos similares, pois
a maneira como eles eram cultivados e preparados fazia com que tais grãos tivessem

3.2. Japan – Alcoholic beverages (1996)

diferentes gostos e aromas, de modo que os próprios consumidores os diferenciavam no
mercado interno.

Esse contencioso teve dois desdobramentos – um à época do sistema GATT, tendo

Na análise do caso, o painel determinou que seria necessário averiguar i. o

sido julgado por um painel em 1987; outro à época do sistema OMC, julgado pelo Órgão

significado do termo produtos similares e ii. a existência de preferências de um país em

de Apelação em 1996. Apenas as decisões do painel e do OAp em 1996 foram selecionadas

detrimento de outro por consequência do sistema tarifário imposto (L/5135 – 28S/102,

como objeto desta seção, por terem sido pioneiras a usar os critérios BTA e, assim, rejeitar

1981, p. 4).

expressamente o teste Aim and Effects consolidado até então (MOTA, 2005, p. 170)22.

Sopesando os argumentos das partes, o painel concluiu que os diferentes tipos de
café categorizados pela Espanha deveriam ser considerados produtos similares.
Interessante notar que “o painel não considerou que tais diferenças [as diferenças
resultantes de fatores geográficos, métodos de cultivo, processamentos de grãos e fator
genético] seriam suficientes para permitir tratamento tarifário diferenciado”
(WT/DS8/R, p. 8, para. 4.6) 20 . Além disso, considerou que “café não tostado é
Até 1994, quando a OMC foi criada, as controvérsias surgidas relativamente a disposições do GATT/47
eram levadas ao mecanismo próprio do sistema GATT, que ainda não tinha um órgão efetivamente
instituicionalizado como o OSC/OMC. Contudo, a jurisprudência dos painéis daquele sistema ainda é
recorrentemente utilizada na atualidade, de modo que pode servir de norte interpretativo para as
disposições do acordo.
19 Sobre o tema, cf. nota 40.
20 No original: “The Panel examined all arguments that had been advanced during the proceedings for the
justification of a different tariff treatment for various groups and types of unroasted coffee. It noted that these
18

arguments mainly related to organoleptic differences resulting from geographical factors, cultivation
methods, the processing of the beans, and the genetic factor. The Panel did not consider that such differences
were sufficient reason to allow for a different tariff treatment. It pointed out that it was not unusual in the case
of agricultural products that the taste and aroma of the end-product would differ because of one or several of
the above-mentioned factors.” (WT/DS8/R, p. 8, para. 4.6).
21 No original: “The Panel furthermore found relevant to its examination of the matter that unroasted coffee
was mainly, if not exclusively, sold in the form of blends, combining various types of coffee, and that coffee in
its end-use, was universally regarded as a well-defined and single product intended for drinking” (WT/DS8/R,
p. 8, para. 4.7).
22 Em seu relatório, o painel explicou por que o teste não seria adequado para a aplicação do Artigo III:2:
“The Panel noted, in this respect, that the proposed aim-and-effect test is not consistent with the wording of
Article III:2, first sentence. The Panel recalled that the basis of the aim-and-effect test is found in the words ‘‘so
as to afford protection’’ contained in Article III:1. The Panel further recalled that Article III:2, first sentence,
contains no reference to those words. Moreover, the adoption of the aim-and-effect test would have important
repercussions on the burden of proof imposed on the complainant. The Panel noted in this respect that the
complainants, according to the aim-and-effect test, have the burden of showing not only the effect of a
particular measure, which is in principle discernible, but also its aim, which sometimes can be indiscernible.
The Panel also noted that very often there is a multiplicity of aims that are sought through enactment of
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A reclamação desse contencioso foi trazida ao MSC/OMC pelas Comunidades

A ilustração da ideia de similaridade como um acordeão trazida por esse julgado

Europeias (CE), Estados Unidos e Canadá, diante do sistema de tarifas internas japonês, o

tornou-se emblemática, passando a ser mencionada em outras decisões posteriores 25 ,

qual classificava bebidas alcoólicas (shochu, uísque, brandy, rum, gim, genever e licores)

assim como pela doutrina. A visão de que esse é um conceito que se adapta a cada provisão

e impunha diferentes taxas de acordo com essa classificação, dando particular preferência

da OMC e contextos distintos explica perfeitamente a relatividade da noção de

tarifária ao shochu, bebida tipicamente japonesa.

similaridade, demonstrando que não há como se ter critérios completamente objetivos e

Nesse caso, o painel formado também considerou que os produtos em questão

fixos para a sua aplicabilidade. Ainda que os quatro critérios BTA tenham sido

eram similares. Para essa interpretação, os julgadores ponderaram que o que define a

consolidados com a prática, como se demonstra pelos julgados trazidos por este artigo e

similaridade de um produto é seu espaço no mercado, e que análise da similaridade entre

por tantos outros da caselaw da OMC, essa metodologia é amplamente aberta e relativa, e

produtos seria, portanto, feita de forma discricionária na casuística (WT/DS8/R, p. 112,

um critério pode ou não se sobressair com relação a outro, da mesma forma como a

para. 6.22). Vodka e shochu, particularmente, seriam similares porque, além do

aplicabilidade de cada critério também é variável com a prática.

procedimento de filtragem, existiria identidade, particularmente nas características

Tal leitura, realizada a partir do trecho acima colacionado da decisão do OAp no

físicas, dos dois produtos (WT/DS8/R, p. 113, para. 6.23). Assim sendo, deveriam ser

caso Japan – Alcoholic Beverages, pode ser corroborada particularmente pelo caso EC –

taxados da mesma forma.

Asbestos, abaixo narrado.

Em sede de apelação, o OAp manteve o entendimento de que shochu e vodka
seriam equivalentes, assim como as demais bebidas alcoólicas 23 , portanto, acatando

3.3. EC – Asbestos (2001)26

implicitamente o abandono do teste Aim and Effects (VAN DEN BOSSCHE, 2005, p. 338).
Nesse caso, contudo, o OAp ressaltou que
nenhum critério será apropriado para todos os casos. Os critérios
determinados pelo Border Tax Adjustments devem ser examinados, mas
não há como existir uma definição precisa e absoluta sobre o conceito de
“similar”. O conceito de “similaridade” é relativo, e evoca a imagem de um
acordeão. O acordeão da similaridade se estende e se contrai em
contextos distintos na medida em que diferentes provisões do Acordo da
OMC são aplicadas. (WT/DS8/AB/R, pp. 22-23)24

A decisão do OAp no caso EC – Asbestos (amianto, em português) traz uma
excelente ilustração do conceito de produtos similares por explorar os critérios BTA de
uma forma particularmente aprofundada, particularmente com relação a produtos que
têm idêntica finalidade (critério b, conforme enumerado no tópico 2 deste artigo), mas as
suas características físicas traduzem uma variação fundamental entre uma mercadoria e
outra (critério a).
A origem da disputa está em um decreto francês que proibia a manufatura,

legislation and it would be a difficult exercise to determine which aim or aims should be determinative for
applying the aim-and-effect test. Moreover, access to the complete legislative history, which according to the
arguments of the parties defending the aim-and-effect test, is relevant to detect protective aims, could be
difficult or even impossible for a complaining party to obtain. Even if the complete legislative history is
available, it would be difficult to assess which kinds of legislative history (statements in legislation, in official
legislative reports, by individual legislators, or in hearings by interested parties) should be primarily
determinative of the aims of the legislation” (WT/DS8/R, p. 112, para. 6.16).
23 A diferença na categorização respalda-se no sistema de classificação HS 2208: “A uniform tariff
classification of products can be relevant in determining what are "like products". If sufficiently detailed, tariff
classification can be a helpful sign of product similarity. (…) Moreover, the Appellate Body concludes that
shochu and other distilled spirits and liqueurs listed in HS 2208, except for vodka (...)” (WT/DS8/AB/R, pp. 22
e 32)
24 Do original: “No one approach to exercising judgement will be appropriate for all cases. The criteria in
Border Tax Adjustments should be examined, but there can be no one precise and absolute definition of what
is "like". The concept of "likeness" is a relative one that evokes the image of an accordion. The accordion of
"likeness" stretches and squeezes in different places as different provisions of the WTO Agreement are applied”
(WT/DS8/AB/R, p. 22).

processamento, venda, importação, transferência a qualquer título e colocação no
mercado doméstico de todos os tipos de fibras de amianto, respaldada na proteção da
saúde seus trabalhadores. Isso porque, segundo a França, havia indícios científicos de que
as fibras de amianto seriam carcinogênicas e, portanto, altamente prejudiciais à saúde dos
envolvidos. O contencioso foi levado ao MSC/OMC pelo Canadá contra as Comunidades
Europeias.

E.g., EC – Asbestos (WT/DS135/AB/R, para. 96).
Este caso também será abordado na subseção relativa às Exceções Gerais do Artigo XX, por trazer uma
análise relevante também sobre a alínea (b) desse Artigo.

25

26
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No âmbito do GATT/94, o primeiro aspecto a ser analisado pelo painel foi o

Cabe revisitar o acordeão mencionado no caso Alcoholic Beverages: no caso

conceito de produtos similares, comparando fibras que contêm amianto e outros tipos de

Asbestos, o OAp considerou o critério dos usos finais dos tipos de fibras, mas derruiu a

fibras, bem como produtos à base de cimento contendo amianto e outros tipos de cimento

importância desse elemento face à relevância que as diferenças nas características físicas

(notadamente, cimento contendo fibras do tipo PCG). O painel chegou à conclusão de que

das fibras de amianto e demais tipos de fibras implicavam. Assim, resta claro como a

os produtos seriam similares, particularmente porque os usos finais dos dois produtos

aplicabilidade de cada um desses critérios é variável conforme a casuística.

seriam praticamente os mesmos (WT/DS135/AB/R, pp. 31-32 e 52, paras. 84-85 e 137).
O OAp, entendendo que essa seria uma leitura bastante superficial dos critérios

3.4. US – Clove Cigarettes (2012)

BTA, reverteu a conclusão do painel, que havia desconsiderado a notória diferença nas
características físicas dos dois produtos, particularmente dada a toxicidade que advém

Trata-se de uma disputa levada ao contencioso da OMC pela Indonésia, sentindo-

dessas características em produtos contendo amianto. O OAp ainda ressaltou a

se prejudicada por medidas restritivas ao comércio impostas pelos Estados Unidos à

importância de se considerar todos os quatro critérios BTA, assim como todas as

importação de cigarros de cravo. Essa medida fora emanada sob a alegação de que

evidências relativas a esse critério, quando da comparação entre dois grupos de produtos.

cigarros de cravo, assim como uma série de outros tipos de cigarros flavorizados (tais

Ademais, o OAp deixou claro que o exame das preferências dos consumidores é

como chocolate, abacaxi, laranja, morango, coco, etc.), incentivariam o da população

necessário, porém não suficiente por si só, particularmente quando as características

jovem do país. A Indonésia argumentou que essa medida seria incompatível com as

físicas dos produtos em comparação são tão díspares como no caso (WT/DS135/AB/R, p.

disposições dos acordos da OMC, particularmente porque a mesma restrição não se

52, para. 139)27.

aplicava aos produtos similares nacionais, cigarros mentolados.

O OAp também entendeu que “evidências relacionadas aos riscos à saúde

Este litígio envolve a interpretação do termo produtos similares no contexto do

associados a um produto podem ser pertinentes ao exame da similaridade conforme o

Acordo TBT. Como mencionado, este artigo procedeu à escolha da decisão do OAp nesse

Artigo III.4 do GATT/94” (WT/DS135/AB/R, p. 43, p. 113)28, e discordaram do painel na

caso como complemento ao estudo das disposições do GATT, especialmente tendo em

conclusão de que “quando dois produtos podem ser usados para a mesma finalidade, as

vista as considerações do OAp no tocante à relação entre interpretação do TBT e o Acordo

suas ‘propriedades seriam equivalentes, ou mesmo idênticas” (WT/DS135/AB/R, p. 42,

Geral sobre Tarifas e Comércio – ao trazer ao seu reasoning o segundo recital do Acordo

para. 112)29.

TBT (“Desejando promover a realização dos objetivos do GATT 1994”30), o corpo julgador

Assim, robustamente estatuindo que, conquanto a finalidade do produto seja

considerou:

bastante semelhante, há uma disparidade física dos produtos contendo amianto e os que

Enquanto esse recital pode ser lido como sugerindo que o Acordo TBT é
um “desenvolvimento” ou um “passo adiante” das disciplinas do GATT
1994, no nosso entendimento ele também sugere que os dois acordos se
sobrepõem em escopo e possuem objetivos similares. Se isso não fosse
verdade, o Acordo TBT não poderia servir para “promover a realização
dos objetivos” do GATT 1994. O segundo recital indica que o Acordo TBT
expande temas pré-existentes do GATT e enfatiza que os dois acordos
devem ser interpretados em uma maneira coerente e consistente.
(WT/DS406/AB/R, p. 39, para. 91).31

não contêm o produto, o OAp descartou o entendimento que os produtos seriam similares,
entendendo, portanto, não haver afronta ao Artigo III.4 do GATT.

O OAp indicou ainda haver evidências de que o cimento contendo amianto seria mais eficiente do que o
cimento do PCG, mas que, em contraposição, os gostos e hábitos dos consumidores poderiam indicar que
ainda assim seria dado preferência ao cimento PCG. Contudo, tal inquirição não foi examinada, por falta de
provas (WT/DS135/AB/R, p. 54, para. 145 e ss.).
28 No original: “We are very much of the view that evidence relating to the health risks associated with a
product may be pertinent in an examination of "likeness" under Article III:4 of the GATT 1994”
(WT/DS135/AB/R, p. 43, p. 113)
29 No original: “In addition, we do not share the Panel's conviction that when two products can be used for the
same end-use, their ‘properties are then equivalent, if not identical’” (WT/DS135/AB/R, p. 42, para. 112).
27

Essa é a tradução oficial ao português disponibilizada pelo MDIC (MDIC, TBT). A versão no original em
inglês dispõe: “Desiring to further the objectives of GATT 1994”.
31 Traduzido do original: “While this recital may be read as suggesting that the TBT Agreement is a
"development" or a "step forward" from the disciplines of the GATT 1994271, in our view, it also suggests that
the two agreements overlap in scope and have similar objectives. If this were not true, the TBT Agreement
could not serve to "further the objectives" of the GATT 1994. The second recital indicates that the TBT

30
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fumantes em potencial é suficientemente alto para determinar a sua similiaridade”
(WT/DS406/AB/R, pp. 58, para. 145)35.36

Estados Unidos (i.e., a de regular cigarros com um sabor caracterizados por questões de

Após essa brevíssima análise de julgados que ilustram a ideia de produtos

saúde público, pela redução jovens fumantes) e, portanto, não caberia a aplicação de uma

similares, algumas considerações sobre o modelo interpretativo apresentado são

perspectiva de competitividade entre os dois produtos para a análise de similaridade32.

pertinentes.

Neste caso, evidências como pesquisas de mercado, comportamento dos consumidores

De início, observa-se que os dois primeiros julgados em questão consideraram,

(“consumer behavior”) com relação aos dois tipos de cigarro – especialmente aquele dos

sem extensiva análise, os produtos em questão como produtos similares. No caso Spain –

jovens, público-alvo da medida estadunidense, além de estudos detalhados da

Unroasted Coffee, inclusive, o painel considerou produtos que possuíam diferenças nas

composição química dos dois produtos foi trazida pelas partes e analisada pelo MSC,

suas características físicas como semelhantes, devido ao entendimento de que seu

particularmente no âmbito do painel33.

propósito final seria o elemento decisivo.

O OAp, contudo, discordou dessa análise. Para o OAp, o Acordo não deve ser lido

Por outro lado, no caso EC – Asbestos, as diferenças nas características físicas

no sentido de uma “interpretação do conceito de ‘similaridade’ no Artigo 2.1 do TBT que

foram cruciais para a determinação de que os produtos não seriam similares. Todavia,

foque nos objetivos e propósitos legítimos do regulamento técnico ao invés da relação de

merece destaque o fato de que a diferenciação entre o produto contendo amianto e o

competitividade entre os produtos” (WT/DS406/AB/R, p. 45, para.

112) 34 .

Contudo,

produto livre desse tipo de fibra não se respalda meramente nas diferenças físicas entre

prosseguiu o OAp, isso não quer dizer que os propósitos da regulação não tenham

eles, como o OAp constantemente reitera em sua decisão, mas sim na repercussão que tais

qualquer relevância para a determinação da similaridade dos produtos: esses objetivos

características físicas trazem ao produto final em termos de toxicidade, constituindo uma

podem influenciar a análise de alguns critérios de similaridade, tais como características

ameaça à saúde humana.

físicas e preferências dos consumidores, conforme o caso EC – Asbestos já demonstrou
(WT/DS406/AB/R, p. 46, para. 117).
Ao final, o OAp considerou, por motivos distintos aos apontados pelo painel, que

Assim sendo, dentro do contexto do GATT/94, os precedentes acima levam a crer
que o tratamento diferencial não pode ser oposto a produtos cuja única diferença seja seu
método produtivo37, por exemplo.

os dois tipos de cigarro seriam similares, particularmente porque ambos seriam capazes

Howse e Regan (2000, p. 12) trazem, contudo, uma ponderação absolutamente

de produzir usos finais específicos, quais seja, “satisfazer um vício à nicotina e “criar uma

pertinente a esse respeito. Eles consideram que dois produtos químicos que podem ser

experiência prazerosa associada com o gosto do cigarro e o cheio da fumaça”

muito mais fisicamente semelhantes do que vodka e shochu (e.g., pode ser diferentes

(WT/DS406/AB/R, pp. 58 e ss.). Além disso, o OAp concluiu que o “nível de

apenas em relação a apenas um átomo), podem, em compensação, ser distintos no sentido

competitividade e substitutibilidade que o painel encontrou para jovens e jovens

de que um é extremamente explosivo e tóxico, enquanto o outro é inofensivo. Conforme
bem ponderado pelos autores, “[n]inguém iria sugerir que esses dois produtos químicos
são produtos semelhantes, apesar da sua extrema similaridade. [Um] tratamento

Agreement expands on pre-existing GATT disciplines and emphasizes that the two Agreements should be
interpreted in a coherent and consistent manner” (WT/DS406/AB/R, p. 39, para. 91).
32 Cf. WT/DS406/R, pp. 39 e ss.
33 Cf. WT/DS406/R, pp. 51 e ss.
34 Do original: “In the light of the above, we disagree with the Panel that the text and context of the TBT
Agreement support an interpretation of the concept of "likeness" in Article 2.1 of the TBT Agreement that
focuses on the legitimate objectives and purposes of the technical regulation, rather than on the competitive
relationship between and among the products” (WT/DS406/AB/R, p. 45, para. 112).

35 Do original: “(...) This is so because the degree of competition and substitutability that the Panel found for
young and potential young smokers is sufficiently high to support a finding of likeness under Article 2.1 of the
TBT Agreement” (WT/DS406/AB/R, p. 58, para. 145).
36 Os Estados Unidos apelaram da decisão apenas com relação a esses dois critérios; a similaridade dos dois
produtos a partir de sua classificação tarifária e das características físicas restou irrecorrida.
37 A jurisprudência mais recente de casos de PPMs ambientais (US – Tuna II) não esclarece diretamente a
questão, demonstrando eventual modificação intepretativa, acerca da similaridade de produtos com base
em seu método produtivo.

787

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

788

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

diferencial seria obviamente justificável”38. Parece precisamente ser esse o caso em EC –

produtos, sendo a eles indiferente o fato de que um deles é carcinogênico e o outro não (o

Asbestos, e não destoa dessa leitura o OAp quando diz que

que derrui a aplicabilidade do quarto critério BTA como elemento de diferenciação), ainda

as preocupações regulatórias por trás de uma medida, tais como riscos à
saúde associados a um determinado produto, podem ser relevantes à
análise dos critérios de similaridade [...] na medida em que elas tenham
impacto nas condições de competitividade entre os produtos em questão.
(WT/DS406/AB/R, p. 47, para. 119)39

Com esse raciocínio, que, apesar de ilustrativo, é indubitavelmente relevante, eles
ponderam que a ideia de similaridade não pode ficar restrita à similaridade meramente

física dos dois elementos. É verdade que, dentro dos critérios BTA, a composição física e
a finalidade de determinado produto certamente podem ser levados em consideração
para definir se dois produtos em análise são produtos similares. Mas os autores

assim o Estado regulador teria uma base absolutamente justificável para impor uma
diferenciação tarifária entre os dois tipos de cimento.
No caso dos cigarros de cravo, a medida foi considerada incompatível com o TBT,
dentre outros motivos, porque cigarros mentolados, produtos considerados similares aos
cigarros de cravo pelo OAp, receberiam tratamento mais favorável. Veja-se que esse
raciocínio aplicou-se à regulamentação do TBT por ter-se caracterizado a existência de
um regulamento técnico (o que implica a aplicabilidade desse acordo), mas a lógica seria
igualmente cabível para a o Artigo III.4 do GATT.
Para fins do argumento aqui delineado, suponha-se que a restritiva aos cigarros

arrematam:
A real questão é a existência de diferenças entre os produtos que
justifique regulação diferenciada. (...). Isso nos dá o significado de
"similar" no Artigo III. "Similar" significa apenas grosso modo "não se
diferenciando em nenhum aspecto relevante a uma política efetivamente
não protecionista". Essa não é uma interpretação recôndita; é o
significado ordinário de 'similar' nesse contexto. (HOWSE; REGAN, 2000,
p. 12)40

de cravo medida fosse exatamente a mesma, mas respaldada em intentos ambientais, e
que não interessasse, na percepção do mercado interno, que o cigarro de cravo – nesse
exercício argumentativo – seria mais prejudicial ao meio ambiente do que o cigarro
mentolado. Se as conclusões do OAp fossem aplicadas à risca nesse outro cenário,
considerar-se-ia que ambos os cigarros seriam considerados similares, já que o mercado

Ademais, suponha-se que os produtos de amianto não tivessem qualquer

interno não os diferencia e seus usos finais também são idênticos. Essa problemática

diferenciação dentro do mercado interno, quanto aos gostos e preferências dos

insere no debate dos já mencionados PPMs (cf. subtópico 3.1); contudo, para os fins do

consumidores, e fossem inclusive classificados no mesmo enquadramento no Sistema

presente artigo e tendo em vista a complexidade da questão, esse tema não será abordado

Harmonizado. Mesmo nesse cenário, ainda que os consumidores não diferenciassem os

com maior detalhamento41.
Não se desconsidera, contudo, a amplitude da análise realizada pelo OAp no caso

No original: “The root of the problem lies in the claim that physically identical products that differ only in
their processing histories are "like" products. The opponent of process measures thinks this follows from the
ordinary meaning of "like". We disagree. "Likeness" in this context is not primarily a matter of physical
similarity. To see this, consider two pairs of products. One pair is vodka and shochu, which were held to be like
products in Japan – Taxes on Alcoholic Beverage, largely on the ground of their physical similarity. For the
other pair, imagine two chemicals that are much more similar than vodka and shochu in their physical
constitution (they might be very complicated molecules differing in only one atom), but such that one is
harmless and the other is a dangerous explosive or a hideous neurotoxin. No one would think of suggesting
that these two chemicals were "like" products, despite their extreme similarity. Different regulation is obviously
justified” (HOWSE; REGAN, 2000, p. 12).
39 Do original: “Similarly, we consider that the regulatory concerns underlying a measure, such as the health
risks associated with a given product, may be relevant to an analysis of the "likeness" criteria under Article
III:4 of the GATT 1994, as well as under Article 2.1 of the TBT Agreement, to the extent they have an impact on
the competitive relationship between and among the products concerned” (WT/DS406/AB/R, p. 47, para.
119).
40 No original: “The real issue is the existence of differences between the products that justify different
regulation. Regulatory distinctions must have a rational relation to some non-protectionist regulatory
purpose; and therefore products must be treated the same (that is to say, they are "like"), if and only if they do
not differ in any respect relevant to an actual non-protectionist regulatory policy. This gives us the meaning of
"like" in Article III. "Like" means roughly "not differing in any respect relevant to an actual non-protectionist
policy". This is not a recondite interpretation; it is the ordinary meaning of "like" in this context. The context is
a provision aimed at preventing a certain kind of discrimination” (HOWSE; REGAN, 2000, p. 12).
38

U.S. – Clove Cigarettes. Para verificar a similaridade conforme os critérios dos usos finais
Cabe anotar, apesar disso, que a relação entre PPMs e o direito da OMC é de central importância para a
discussão aqui proposta. Portanto, sobre o tema, cf. READ, Robert. Process and production methods and the
regulation of international trade. In: READ, Robert; PERDIKIS, Nicholas. The WTO And The Regulation Of
International Trade: Recent Trade Disputes Between The European Union And The United States. Lancaster:
Edward Elgar Pub, 2005. p. 239-266. Disponível em: <http://www.oas.org/dsd/Toolkit/Documentos/ModuleIIIdoc/Read Article on PPMs.pdf>. Acesso em: 03.05.2014 ; CHARNOVITZ, Steve.
The Law of Environmental 'PPMs' in the WTO: Debunking the Myth of Illegality. Yale Journal of International
Law,
v.
59,
2002,
New
Haven.
Disponível
em:
<http://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1
451&context=faculty_publications>.
Acesso em 08.05.2014 ; CONRAD, Christiane R.. Processes and Production Methods (PPMs) in WTO Law:
Interfacing Trade and Social Goals. Paperback edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2013 ;
HOWSE, Robert; REGAN, Donald. The product/process distinction – an illusory basis for disciplining
‘unilateralism’ in trade policy. European Journal of International Law, v. 11, n. 2, p. 249-289, 2000; OECD ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Processes and Production Methods
(PPMs): Conceptual Framework And Considerations On Use Of PPM-Based Trade Measures. 1997.
41
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e dos gostos dos consumidores, tanto o painel quanto o OAp fizeram uso de diversas

gostos dos consumidores. Por fim, o critério da classificação tarifária já havia sido

fontes de informações, inclusive pesquisas mercadológicas realizadas pelas partes para

considerado insuficiente desde o início da prática do MSC, conforme visto, e serve tão

demonstrar de que maneira um e outro produto incentivavam a prática do fumo nos

somente como parâmetro complementar aos demais critérios.

jovens. Isso demonstra, efetivamente, significativo desenvolvimento nos elementos

Assim, entende-se que, apesar de se reconhecer a ampla gama de elementos que

considerados para a decisão, mesmo que restritos aos critérios BTA, especialmente

são levados em consideração por meio dos critérios BTA, defende-se que esse rol de

quando se compara às mais rudimentares decisões do início da prática do OAp, como o

critérios não pode ser exaustivo, sob pena de se considerar similares produtos que

caso Japan – Alcoholic Beverages.

tenham uma diferença, não encaixável em nenhum dos quatro critérios, mas primordial a

A partir dessa análise, defende-se que os critérios objetivos categoricamente
listados e frequentemente utilizados pelos painéis e pelo OAp nos litígios levados à sua

algum outro fator de reconhecida relevância, tais como saúde, meio ambiente ou hábitos
culturais.

apreciação, por si só, não suprem outros casos em que o exato produto possa ter
elementos que justifiquem a adoção de uma medida diferencial entre produtos

5. Referências

ordinariamente semelhantes.

4. Considerações Finais

Através da análise dos dispositivos relevantes (Artigos I.1 e III.4 do GATT), e,
especialmente das decisões selecionadas neste artigo, argumentou-se que os critérios
BTA, apesar de terem se desenvolvido e consolidado na jurisprudência do MSC/OMC, não
são suficientes para abarcarem a amplitude de elementos que podem diferenciar um
produto de outro que, por tais critérios, poderiam ser considerados similares. Essa
questão diz respeito, especialmente, à possibilidade de se considerar os métodos e
processos produtivos de uma mercadoria na averiguação de sua similaridade com outra.
Verificou-se, por meio dos casos selecionados, que a análise da similaridade,
desde o sistema GATT até os atuais litígios da OMC, é constantemente revisitada em
disputas levadas ao MSC. Observa-se – e pode-se dizer isso da prática geral do órgão – um
refinamento argumentativo e interpretativo dos acordos; questões que era analisadas de
maneira bastante superficial (a exemplo do conceito de similaridade no caso Spain –

Unroasted Coffee) hoje levantam elementos das mais diversas naturezas (como no caso
U.S. – Clove Cigarettes). Contudo, ainda assim, os critérios consolidados atualmente pelo

CHOI, Won-Mog. How More 'Likeness' in Addressing Technical Regulations?. Society
of International Economic Law (SIEL), 3rd Biennial Global Conference, jul., 2012.
Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=2104187>. Acesso em 31.03.2015.
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Resumo: Este artigo tem como objetivo compreender a eficácia do direito penal no

Contenciosos do sistema GATT/OMC

combate aos crimes depirâmide financeira praticados no contexto das novas tecnologias.
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Na sociedade da informação, onde a comunicação entre as pessoas está cada vez mais
globalizada, as novas tecnologias facilitam as relações interpessoais e contribuem para o
desenvolvimento da democracia. Todavia, elas também dinamizam as práticas delituosas,
impondo novos desafios ao direito penal. Respaldado e atento a tais situações, indaga-se:
quais seriam as principais características previstas na legislação que emprestam maior
eficácia ao direito penal no combate ao crime de pirâmide financeira? Supôs-se, então, que
uma melhor qualidade tanto na descrição das condutas proibidas quanto na definição da
quantidade da pena cominada são as principais características capazes de emprestarem
maior eficácia ao direito penal no combate aos crimes depirâmide financeira. Para tanto,
a metodologia consiste na análise da legislação vigente, como forma de dimensionar o
potencial lesivo de tais práticas delitivas. A doutrina também é examinada, pois se parte
do pressuposto de que um direito penal eficaz necessita de normas adequadas à
conjuntura social a qual se insere. Implica dizer que deve haver um mínimo de
proporcionalidade entre a sanção penal cominada e a realidade concreta. Além disso,
diante do rompimento das fronteiras provocado pelas novas tecnologias, é fundamental
lançar mão do direito comparado, já que no cenário atual um combate eficaz aos crimes
de pirâmides financeiras só será possível mediante a cooperação. O estudo permitiu,
ainda, observar que a norma vigente não só é obsoleta, como as perspectivas de mudanças
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trazidas pelo Projeto de Lei 6775/2013 apresentam problemas relevantes quanto à

especialmente o Decreto-lei n.869, de 18 de novembro de 1938, que de fato introduziu no

definição do crime. Ademais, foi constatado, também, que o cenário global de combate ao

ordenamento jurídico nacional os crimes contra a economia popular. Assim, versa

crime parece estar longe de uma resolução eficaz. Há, em muitos casos, legislações amplas,

Mantecca (1989, p.3), “por esse decreto-lei patente ficou que crime contra a economia

imprecisas e/ou que, assim como o Brasil, cominam penas irrisórias.

popular seria todo o fato que representasse um dano efetivo ou potencial ao patrimônio

Keywords: Pyramid scheme; criminal effectiveness; new technologies.
Abstract: This article aim stounder stand the effectiveness of criminal law in the fight
against pyramid schemes perpetrated in the context of new technologies. In information
society, where communication between people is increasingly global, new Technologies
facilitate interpersonal relationships and contribute to the development of democracy.
However, they also stream line criminal practices, imposing new challenges to criminal
law. Based on and attentive to such situations, we have inquired: what are the main
legislation features that make criminal law more effective in the fight against the pyramid
scheme? We have assumed that clearer description of prohibited behavior and definition
of the amount of the penalty imposed are the main features that can make criminal law
more effective in the fight against pyramid schemes. For this purpose, our methodology
consisted of analyzing the current legislation as a way to quantify the harmful potential of
such criminal practices. Doctrine was also analyzed, as we have assumed na effective
criminal Law requires legislation that is appropriate for the social environment in which
it operates. That is, there must be a certain proportionality between the criminal sanction
imposed and concrete reality. Moreover, given the breaking of boundaries caused by new
technologies, it is essential to make use of comparative law, since in the present scenario
na effective fight against pyramid schemes will only be possible through cooperation. This
study also showed that the current legislation is obsolete, and the prospect of changes
brought about by Bill 6775/2013 presents significant issues regarding crime definition.
Furthermore, it was found that the global crime-fighting environment seems to be far
from na effective resolution. In many cases legislation is excessively broador in accurate
and impose derisory penalties, such as in Brazil.

de um infinito número de pessoas”.
Com o passar dos anos, porém, novos diplomas legais surgiram e, finalmente, em
26 de dezembro de 1951, foi promulgada a Lei n.1521, alterando a legislação em vigor à
época. Apesar disso, entretanto, percebe-se que esse dispositivo, vigente até os dias
atuais, tipifica as pirâmides financeiras, em seu art.2º, inciso IX, da mesma forma que o
art.3º, inciso III, do Decreto-lei n.869, segundo o qual constitui crime contra a economia
popular “obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número
indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos ("bola de
neve", "cadeias", ‘pichardismo’ e quaisquer outros equivalentes)”. Esse é um dado
interessante de destacar, haja vista que embora a Lei atual seja, formalmente, de 1951 (o
que já demonstra arcaísmo), a sua conceituação é datada de 1938.
O fato, portanto, de estar no rol dos crimes contra a economia popular, deve-se a
sua natureza insustentável e lesiva a um grande número de indivíduos. Como é sabido,
uma pirâmide financeira, para que possa se sustentar, necessita da entrada novos
investidores, tendo em vista que o lucro da suposta empresa não vem de um produto real
e competitivo no mercado. Logo, por uma questão matemática, toda pirâmide financeira
é fadada ao fracasso, pois na medida em que cresce, o número de novos adeptos
demandados também aumenta, isto é, a base deve sempre ser maior que o restante para
que haja um mínimo de equilíbrio. No momento em que as pessoas param de entrar, ou
essa entrada diminui de forma drástica, ocorre uma crise e o sistema entra em colapso.
Nesse sentido, a introdução do comércio eletrônico, aliada a chamada sociedade
da informação 1 , onde a comunicação e a interação entre pessoas estão cada vez mais
globalizadas, surgem como elementos importantes ao expandirem os horizontes dos
fraudadores que com um simples computador e um endereço na WorldWide Web podem
atingir alvos em qualquer lugar do mundo e em um tempo muito menor. O leque de

1. Introdução

No Brasil, a pirâmide financeira encontra-se tipificada no rol dos crimes contra a
economia popular. Apesar de alguns decretos datados do início da década de 1930, foi

possibilidades advindos com ferramentas como o Youtube, Whatsapp, Facebook,
“A sociedade de informação é aquela onde se faz uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)
para fazer a troca de informação digital entre indivíduos e assegurar a comunicação entre estes.” SILVA,
Ana Mafalda Falcão. Sociedade da Informação. Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
Disponível em: <http://www4.fe.uc.pt/fontes/trabalhos/2007011.pdf>. Acessado em: 14 março 2016.
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apresenta-nos um quadro de interações entre os próprios investidores que vai além do

Conta à história, que uma senhora de nome BaldomeraLarraWetoretvivia com

círculo comum de convivência, tão característico de tempos passados. Se antes o “bom”

seu marido, Dr. Carlos de Montemayor, um médico da Casa Real espanhola, até que em

promotor deveria visar pessoas influentes em determinado grupo para que essas

1874 subiu ao trono da Espanha o Rei Afonso XII. Diante dessa nova conjuntura, Carlos

pudessem convencer os seus semelhantes, hoje a relação está muito mais difusa.

teria ficado sem função, o que o fez partir para Cuba. Assim, sozinha com seus três filhos,

Partindo, portanto, da constatação central de que os crimes de pirâmide
financeira foram potencializados com o advento das novas tecnologias, é oportuno

a situação de Baldomera era precária, não restando saída senão contraindo empréstimos
cujos juros eram elevados. Suponha-se ser daí sua ideia fraudulenta.

indagar: quais seriam as principais características previstas na legislação que emprestam

Independente, porém, de quais foram as inspirações, fato é que “la madre de los

maior eficácia ao direito penal no combate ao crime depirâmide financeira?Supôs-se,

pobres”, como ficou conhecida, iniciou seu esquema pegando emprestado uma onça2 de

então, que uma melhor qualidade tanto na descrição das condutas proibidas quanto na

ouro, prometendo devolvê-la duplicada no prazo de um mês. Decorrido o tempo

definição da quantidade da pena cominada são as principais características capazes de

estipulado, a promessa foi cumprida e a notícia do “milagre” não tardou a se espalhar.

emprestarem maior eficácia ao direito penal no combate aos crimes de pirâmide

Maravilhados com possibilidade de ganho fácil, pessoas a procuravam para que também

financeira.

duplicasse sua onça de ouro. Estavam presentes, assim, os ingredientes necessários para

Para tanto, parte-se do conceito normativo de eficácia, proposto por Norberto
Bobbio, segundo o qual esta se relaciona com a observação do dispositivo, no que se refere

o início de uma pirâmide financeira: lucro aparentemente fácil e exacerbado, aliado a uma
falsa confiança na sustentabilidade do empreendimento.

às pessoas, e no caso de violação com os meios coercitivos impostos pela autoridade
competente. Assim, dirá Bobbio (2001, p.48),
há normas que são seguidas universalmente de modo espontâneo (e são
as mais eficazes), outras que são seguidas na generalidade dos casos
somente quando providas de coação, outras, ainda, que não são seguidas,
apesar da coação, e outras, enfim, que são violadas sem que nem sequer
seja aplicada a coação.

Desse modo, pretende-se demonstrar que a legislação vigente não só é obsoleta

O caso Baldomera é importante, pois serve para ilustrar que, independente do
tempo, as engrenagens fundamentais de uma pirâmide financeira permanecem
inalteradas. Embora possamos falar em certas particularidades – como as inovações
trazidas por Charles Ponzi na década de 19203, ou nos comerciais de TV promovidos pela
empresa Fazenda Reunidas Boi Gordo na década de 1990 - fato é que os seus elementos
centrais perduraram.
Trata-se, portanto, de um esquema em que uma suposta empresa oferece planos

como as perspectivas de mudança apresentam problemas relevantes. Outrossim, falar em
direito penal eficaz no atual contexto das novas tecnologias, implica, também, observar o
cenário global de combate ao delito.

de investimentos com juros muito acima dos valores normais de mercado, aliados com
promessas de lucro fácil e rápido, eventualmente condicionados ao recrutamento de
novos membros. Esse último ponto, porém, não é essencial para a caracterização de uma

2. A nova era das pirâmides financeiras

pirâmide financeira, como alguns autores sustentam - já que se apresenta mais como uma
estratégia de incentivo, haja vista que aliciar novas pessoas constitui um ganho adicional
- do que propriamente como um requisito fundamental. Nesse sentido, se tomarmos como

No decorrer da trajetória humana, enganar parece ser um recurso intrínseco ao
indivíduo, de modo que os exemplos são infindáveis, sejam eles mais antigos, tal qual o

exemplo o conhecido caso da TelexFree, esse ponto fica evidente. Nela, há duas formas

famigerado Cavalo de Troia, ou recentes, como é o caso da Engenharia Social a serviço de
hackers. Todavia, se a noção de fraude alude a tempos remotos e incertos, o conhecimento
de um golpe específico, chamado pirâmide financeira, tem local e época definidos.

Unidade de massa equivalente ao aproximado de 31,1 gramas.
Uma das grandes inovações promovidas por Ponzi foi a adoção de um produto. Desse modo, ao investir
na empresa Securities Exchange Company, acreditava-se estar contribuindo para a compra de cupons de
resposta internacional em países com o câmbio favorável, os quais seriam trocados nos Estados Unidos, em
um processo conhecido como arbitragem. Tudo isso dava a entender que o lucro da empresa resultava de
um negócio concreto e não dos próprios investidores. O esquema foi tão articulado, que inclusive um dos
ficais, após ouvir o que Ponzi tinha a dizer, saiu do local com investimentos.

2

3
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ganho: individual ou em equipe. No primeiro, não existe a necessidade do recrutamento

Em relação às vítimas (níveis 3 e 4), porém, que representam 89,25% dos

de novos membros, enquanto no segundo, além dos ganhos habituais, a empresa pagaria

membros, aquelas do nível 3 terão um prejuízo de $50, ao passo que as do nível 4 perderão

para o recrutador 20 dólares por pessoa aliciada, na hipótese do recrutado que

todo o dinheiro aplicado no esquema.
Entretanto, apesar de servir como exemplo, é importante destacar que esta é uma

ingressasse no “Pacote Ad-central”, e 100 dólares para os que entrassem no “Pacote
Family”4.

situação de Pirâmide ideal, já que funciona como uma progressão geométrica, no caso de

Evidente, contudo, que na prática poucos são os que conseguem lucrar algo, ou

razão 3. Na prática, contudo, isto nem sempre ocorre, tendo em vista que poderá haver

mesmo recuperar os investimentos feitos; a grande maioria sairá no prejuízo. Segundo o

variações durante os níveis, pois há pirâmides que não limitam o número de membros por

Instituto Nacional de Defesa do Consumidor do Sistema Financeiro (ANDIF), 88% dos

nível, ou mesmo pelo fato do investidor não conseguir recrutar outros.

participantes perdem o dinheiro investido.

Independente dessas particularidades, toda fraude financeira no estilo pirâmide

Sobre a estruturação do esquema, a Federal Trade Commission, em artigo

terá, como elemento comum, os membros novos sustentando os antigos. Em 1920, o juiz

denominado “PyramidSchemes”, utiliza um exemplo conhecido como “matriz de três por

que participou do processo falimentar da empresa Securities Exchange Company, de

quatro” para explicar o funcionamento a partir de três visões: potencial investidor,

Charles Ponzi, definiu o golpe de forma objetiva ao afirmar tratar-se de um negócio em

promotor do esquema e vítima.

que se rouba de Pedro para pagar Paulo5.

No que tange ao investidor, cada um deverá pagar $500 ao promotor, tendo por

Assentadas essas premissas, o que mudou desde o caso Baldomera, em fins do

missão recrutar mais 3 membros (nível 1), de modo que esses também deverão recrutar

século XIX? Como falar de pirâmide financeira em era digital, dado que o modus operandi

outros 3 (nível 2) e assim sucessivamente até o quarto nível (por isso matriz três por

permanece com suas características durante mais de um século?

quatro). Para cada recrutado no nível imediatamente abaixo, o investidor receberá $150,

Essas são questões importantes de serem levantadas, pois por mais que a forma

totalizando, portanto, $450, e $30 para cada recruta dos níveis seguintes. Assim, em

eletrônica de investir seja um elemento importante na caracterização da pirâmide

condições perfeitas, onde o investidor consegue completar os 4 níveis, seus ganhos seriam

financeira em era digital, a principal razão que particulariza esse momento histórico como

de $3.960,00, isto é, um retorno de 792%.

fator revolucionário de tais práticas criminosas diz respeito à dinâmica que as novas

Do ponto de vista do promotor da pirâmide financeira, supondo que esta

tecnologias oferecem, o que acaba contribuindo para aumentar os benefícios adquiridos

desmorone no 4º nível, os ganhos líquidos ficariam da seguinte forma: nível 0) como não

pelos fraudadores e, por consequência, potencializar a lesividade do esquema. Se nos

há pagamentos, ele recebe $500; nível 1) embolsa $350 ($500 - $150) multiplicado pelo

ativermos na necessidade estrutural que toda pirâmide tem, esse fato fica evidente.

número de pessoas no nível, que são três. Logo, o total será de $1.050; nível 2) receberá

Segundo dados da União Internacional das Telecomunicações, 3,2 bilhões de

$320 de cada novo membro ($500 - $150 - $30), isto é $2.880; nível 3) receberá $290 de

pessoas ao redor do mundo possuem acesso à internet6. Apesar de ser um número ainda

cada novo membro ($500 - $150 - $30 - $30), ou seja, $7830; nível 4) receberá $260 de

pequeno, frente aos mais de 7 bilhões de seres humanos7, esse é um dado extremamente

cada novo membro ($500 - $150 - $30 - $30 - $30), totalizando $20.060. Isso quer dizer

relevante quando o assunto é fraude, especialmente no que tange ao crime ora discutido.

que o promotor terá um lucro de $33.320 após convencer uma única pessoa.
“It wasanotherinstanceofrobbing Peter topay Paul, ofwhichthepastaffordsexamples.” KNUTSON, Mark C.
The Remarkable Criminal Financial Careerof Charles Ponzi. Disponível em: <http://www.markknutson.com/blog/wp-content/uploads/2014/06/ponzi.pdf> Acesso em: 09 março 2016.
6 Disponível em:<https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf>.
Acesso em: 14/03/16.
7
World
Population
Prospects.
ONU,
2015.
p.1.
Disponível
em:
<http://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf.>. Acesso em: 14 março
2016.

5
4 Essas informações podem ser facilmente encontradas em qualquer site divulgador da empresa. Vide, por
exemplo, os seguintes: <http://soudivulgadordatelexfree.blogspot.com.br/p/ganho-individual.html>
(acesso em: 08, abril 2016),<https://afiliadostelexfreebrasil.wordpress.com/> (acesso em: 08, abril
2016),<http://telexfree-portugal9.webnode.com/ganhodeequipe/> (acesso em: 08, abril 2016). Não
utilizamos o site oficial, uma vez o servidor não pode ser encontrado, já que a empresa está inoperante por
força judicial.
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Evidente que nem todas as pessoas que possuem acesso à internet serão afetadas

Direito, o poder estatal encontra-se limitado não só por regras formais de procedimento,

pelo esquema. Contudo, é notório, também, que tais estatísticas representam um mercado

mas, sobretudo, por regras fundamentais que estabelecem, além do respeito, a garantia

potencial nunca antes visto. Basta imaginar, por exemplo, que enquanto Baldomera

dos direitos indispensáveis ao indivíduo.

operou por aproximadamente dois anos, tendo um lucro de 22 milhões e envolvendo 5

Esse movimento - que desde o iluminismo busca eliminar toda e qualquer

mil pessoas, ou Charles Ponzi, abrangendo 17 mil pessoas, movimentou algo em torno de

intervenção injustificada do Estado na vida dos cidadãos (Bitencourt, 2015, p.66) - exerce

175 milhões de dólares, estima-se que a empresaTelexFree tenha arrecadado o

sobre o direito penal um importante freio, capaz de propelir a dignidade da pessoa

aproximado de 1,03 bilhão de dólares de algo que gira em torno de 2 milhões de pessoas

humana e assegurar garantias individuais.

no prazo de 16

meses8.

Posto que na grande maioria dos casos a desproporcionalidade dá-se pelo

No mesmo sentido, em denúncia feita pelo Ministério Público Federal, em

excesso das medidas aplicadas ao indivíduo, constituindo, assim, um abuso das

desfavor de João Francisco de Paulo, Paulo Ricardo Figueiró, Ednaldo Alves Bispo e Sérgio

finalidades do poder estatal, o inverso também pode ser constatado, ou seja, é possível

LuisYamagi Tanaka, que - por meio da empresa conhecida como BBOM, angariaram cerca

que haja sanções penais aquém dos propósitos firmados. Nessas ocasiões, a

de 2 bilhões de reais, de aproximadamente 1 milhão de pessoas em 6 meses- o MPF afirma,

desproporcionalidade resulta na ineficácia normativa, nos termos de Bobbio, pois essas

conforme se constata na mídia digitalacostada às fls.890, que um dos principais meios de

normas não seriam seguidas, ainda que aplicado um mecanismo coercitivo.

divulgação do esquema era a publicação de vídeos na

Nesse sentido, embora o ius puniendi não possa ir além do razoável, devendo

internet9.

Portanto, o que era restrito a cidades, talvez estados, na sociedade da informação

sempre atentar para o seu caráter de ultimíssima ratio, é verdade, também, que o direito

passa a ter uma abrangência nacional e, inclusive, global, de modo que não só o número

penal de um Estado social e democrático não pode renunciar a missão de luta contra a

de pessoas lesadas aumenta como também o tempo demandado diminui de forma

delinquência (Mir Puig, 1982, p.29).

considerável.
Feitas essas considerações iniciais sobre a dinâmica atual das pirâmides
financeiras, passa-se a uma análise mais detalhada da eficácia normativa.

Sob esse ponto de vista, quando analisamos a legislação que dispõe sobre as
práticas delitivas conhecidas como pirâmide financeira, o que se constata é uma grande
discrepância entre os danos causados pelos operadores das fraudes, em relação às
sanções abstratamente cominadas.
Primeiramente, é importante destacar, como já foi dito, que embora a Lei atual

3. Eficácia normativa

seja, formalmente, de 1951 (o que já demonstra arcaísmo), a sua conceituação é datada
Segundo o direito penal liberal, a pena possui tanto uma função preventiva

de 1938. Diante de tão antiga norma, é conjecturável que o legislador à época (1938) se

quanto retributiva (Mir Puig, 1982, p.25). Nesse escopo, a parte final do art.59 do Código

quer pensou no crime de pirâmide financeira ao redigir o inciso, quem dirá pôde imaginar

Penal alude nitidamente ao propósito de reprovar (retribuir) e prevenir o crime. Porém,

o potencial lesivo alcançado em nossos dias. Dessa forma, ao observarmos uma pena de

quando tratamos de tais propósitos, é inexorável que haja um mínimo de

detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa de dois mil a cinquenta mil cruzeiros10,

proporcionalidade em sentido estrito entre a pena abstratamente cominada e a lesão

a relação entre o dano causado pelos promotores de uma pirâmide financeira e a sanção

provocada ao bem jurídico tutelado. Isso porque em qualquer Estado Democrático de

prevista ganhou ares abissais.

8 BETH HEALY. BankruptcytrusteeoffersdetailsonallegedTelexFreefraud. Boston Globe, 02 março 2015.
Disponível em: <https://www.bostonglobe.com/business/2015/03/02/trustee-telexfree-took-morethan-billion-before-was-shut-down/RikQeMWdZlUzG398byClgL/story.html> . Acesso em: 14 março 2016.
9 Disponível em: < http://www.prsp.mpf.mp.br/sala-de-imprensa/noticias_prsp/denucia%20BBOM.pdf>.
Acesso em: 04 junho 2016.

10A

jurisprudência, em relação às penas de multa aplicadas em cruzeiros, vem no sentido de que é inviável
a conversão para moeda atual, sendo feito, portanto, a aplicação por arbitramento da pena pecuniária em
dias-multa, tal como se pode desprender do Agravo:AGV 70052075777 RS(TJ-RS).
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Com base em tal conjuntura, a análise econômica do direito, por meio da Teoria

Relatório, em relação ao crime organizado, apresentou recursos da ordem de 4 bilhões de

da Escolha Racional11, possui ferramentas interessantes para demonstrar que este é um

reais, entre 2001 e 2013. Isso quer dizer que as pirâmides financeiras movimentaram, em

cenário perfeito para a proliferação de tais práticas delitivas, contribuindo, desse modo,

um ano, três vezes mais do que o crime organizado conseguiu movimentar em 12 anos.

com a afirmação da ineficácia normativa.

Todavia, ao “promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta

Segundo tais teóricos, todo indivíduo busca a maximização da utilidade, isto é,

pessoa, organização criminosa” (art.2º da Lei nº. 12.850, de 2 de agosto de 2013), o agente

deseja os maiores benefícios em detrimento dos menores custos possíveis. Dessa forma,

fica sujeito a uma pena de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão e multa, “sem prejuízo das

observando as prováveis consequências advindas com seus atos, o agente, mediante um

penas correspondentes às demais infrações penais praticadas”.

processo racional de ponderação, agirá de acordo com aquilo que considerar ser melhor

Se por um lado, porém, tais dados representam o alto potencial lesivo que o delito

para a sua satisfação. Trazendo para o âmbito criminal, Isaac Erlich indica, entre as ideias

traz consigo do ponto de vista financeiro, são incalculáveis, todavia, os danos emocionais

que considera serem os postulados da teoria econômica do crime, que o criminoso,

que às vítimas tendem a experimentar. Segundo a pesquisa intitulada “Non-

levando em conta a severidade das sanções, formula expectativas e age de acordo com as

TraditionalCostsof Financial Fraud” 13 , as vítimas de fraude tendem a sofrer com

regras de otimização e de satisfação 12 . Sob esse ponto de vista, as possibilidades

ansiedade, depressão, estresse, insônia, entre outros. Para Fabio Cres (2014, p.84), os

sobrevindas especialmente com o advento das novas tecnologias, que de forma única e

efeitos psicológicos usualmente presentes em vítimas de crimes violentes incidem

revolucionária propiciaram um quadro de ganhos bilionários em um curto espaço de

também em vítimas de fraudes financeiras: pânico, hiperventilação, taquicardia, perda de

tempo, com riscos praticamente inexistentes aos operadores das pirâmides, mostram-se

apetite, insônia, desinteresse pelo cotidiano e depressão. As cicatrizes emocionais - nos

como uma oportunidade demasiadamente vantajosa em relação a outras práticas

casos não raros de pessoas que venderam o carro ou outros bens de grande valor, ou

delitivas, não apenas em relação aos possíveis ganhos, mas também em relação aos

mesmo contraíram empréstimos para adentrarem em tal esquema fraudulento –

possíveis custos.

demonstram a importância de uma tutela jurídica coerente com o princípio da

Segundo o último Relatório de Atividades com dados sobre as práticas de
pirâmide financeira, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) - órgão

proporcionalidade, que se bem verdade não pode ultrapassar os parâmetros razoáveis,
jamais deve se esquecer dos seus propósitos mínimos.

responsável pela prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e financiamento

As diferenças entre sanções e danos, portanto, são extremamente elevadas.

ao terrorismo – constatou-se o envolvimento de 1.637 pessoas responsáveis por

Todavia, a desproporcionalidade e incoerência da norma não são vistas somente sobre

movimentar aproximadamente 12 bilhões de reais entre os anos de 2012 e 2013. Para

esse aspecto. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência são pacíficas ao firmarem as

título de comparação do potencial lesivo das fraudes conhecidas como pirâmide, o mesmo

dessemelhanças entre a exploração fraudulenta da credulidade pública, prevista no artigo
2º, inciso IX, da Lei 1521/51, e o estelionato (artigo 171 do Código Penal). Mantecca

“A teoria da escolha racional é definida como a teoria sociológica que se propõe a explicar o
comportamento social e político assumindo que as pessoas agem racionalmente”. Apesar da noção de
homem econômico já ter sido levada em consideração por alguns estudiosos como Hobbes e Adam Smith,
além das teorias utilitaristas do século XIX, é recentemente, nos anos de 1980, que tal abordagem passou a
ser amplamente utilizada, sobretudo com o desenvolvimento da teoria dos jogos. Vide: BAERT, Patrick.
Algumas limitações das explicações da escolha racional na Ciência Política e na Sociologia. Rev. bras.
Ci.
Soc.,
São
Paulo,
v.
12,n. 35,
São
Paulo
Feb.
1997.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69091997000300005>. Acesso em 12
junho 2016.
12 EHRLICH, Isaac apud BONNET, François. DE L’ANALYSE ÉCONOMIQUE DU CRIME AUX
NOUVELLESCRIMINOLOGIES
ANGLO-SAXONNES?
Lesoriginesthéoriquesdes
politiques
pénalescontemporaines.
p.139/140/141.
Disponível
em:
<http://www.francoisbonnet.net/Articles/BonnetArticledevianceetsociete.pdf>. Acesso em: 12 junho
2016.
11

(1989, p.24) bem lembra que “se o crime é dirigido ‘in incertampersonam’, isto é, contra
indefinido número de pessoas”, o fato não deve incidir neste tipo, mas sim naquele.
Ocorre, entretanto, que se a diferença basilar diz respeito à abrangência, pode-se se supor
que o crime mais restrito cause um dano menor e, por consequência, deva ter uma pena
mais amena. Porém, basta olhar o Código Penal para notar a irracionalidade do legislador,

13 Esta pesquisa foi realizada em 2015 pela fundação “FINRA Investor Education Foundation”, que se
dedicada à educação financeira. Nela foram ouvidos 600 pessoas, de ambos os sexos, com idade superior a
25 anos.
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haja vista que estabelece uma sanção mais grave ao crime de menor potencial lesivo.

demonstrará mais a frente, é de extrema importância diferir o marketing de rede das

Guardadas as de vidas proporções e especificidades dos tipos penais, seria como prever

fraudes no estilo pirâmide.
Por sua vez, a Espanha -no artigo 125 da Lei Orgânica 1/2015, de 30 de março,

uma sanção maior ao furto do que ao roubo.
Entretanto, com a globalização, esses problemas deixam de ser uma realidade

que modificou a Lei Orgânica 10/1995 do Código Penal - estabeleceu que as fraudes serão

exclusivamente brasileira. Apesar de ser um golpe há muito conhecido, o rompimento de

punidas com pena de prisão de seis meses a três anos15. Entretanto, o artigo 250 prevê,

fronteiras propiciado pelas novas tecnologias fez das pirâmides financeiras uma “peste”

entre outros, que se o valor da fraude superar os €50.000, ou afetar elevado número de

global. Sob tal perspectiva, passa-se a notar um caráter muitas vezes transnacional e em

pessoas, ficará o réu sujeito a uma pena de um a seis anos 16 . A legislação espanhola,

certa medida envolvendo lavagem de dinheiro. Nesse sentido, diversos países entendem

apesar de cominar sanções um pouco mais elevadas que o habitual, inclui as pirâmides

que as pirâmides financeiras são ilegais. Porém, o cenário mundial de combate a essas

em um conceito mais amplo chamado de “estafa” (artigo 248). Esse, porém, é um fato

práticas parece estar longe de uma resolução eficaz. O que vemos, em muitos casos, são

problemático, visto que a abrangência permite incriminar diversas fraudes - que vale

legislações amplas, imprecisas e/ou que, assim como o Brasil, cominam penas irrisórias.

ressaltar geram danos absolutamente diversos – com o mesmo rigor, ou falta dele. É

Nos Estados Unidos, por exemplo, não há uma lei federal que disponha sobre tais
práticas, de modo que cada estado estabelece sua própria forma de combate. Como se vê

necessário, portanto, que as pirâmides financeiras sejam precisamente definidas em um
tipo penal específico e, naturalmente, com uma sanção própria.

na seção §8-404 da Criminal Law do Estado de Maryland, o chamado “PyramidSchemes”
encontra-se bem definido. Todavia, o sujeito que violar a referida seção ficará sujeito a

Buscando, entre outros, solucionar essas problemáticas, está em tramitação na
Câmara dos Deputados o PL 6775/2013 que assim dispõe em seu ementário:
Regulamenta a atividade econômica denominada marketing multinível;
fixa requisitos para funcionamento das empresas brasileiras e
estrangeiras, do segmento, no território nacional; estabelece normas de
proteção aos empreendedores de marketing multinível; acrescenta o art.
2º-A à Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, e o art. 5º-A à Lei nº 8.137,
de 27 de dezembro de 1990, para tipificar a "pirâmide financeira" e
condutas equivalentes nas leis de crimes contra a ordem econômica e
contra o sistema financeiro nacional, revogando o inciso IX do art. 2º da
Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951, com o consequente
agravamento das penas, e dá outras providências.

uma pena não superior a 1 ano e/ou multa que não ultrapasse os US $ 10.000. Já em Nova
York, o artigo 23-A (FraudulentPractices in Respectto Stocks, BondsandOtherSecurities),
§359-fff (Chain distributorschemesprohibited), da General Business Law, define como
ilegal esquemas em cadeia. O §359-g deste mesmo artigo prevê, no caso de violação, pena
de prisão não superior a 1 ano e/ou multa de até US $500.
No Reino Unido, o “ConsumerProtectionfromUnfair Trading Regulations 2008”
estabelece que explorar ou promover pirâmide financeira - em que o sujeito paga
determinada quantia e, em contra partida, fica apto a receber valores que dependem da
entrada de novos membros ao invés da venda ou consumo de produtos – é uma prática
comercial abusiva, sujeita a uma pena de prisão não superior a dois anos e/ou multa.
Já em Singapura, a legislação pune não só as pirâmides financeiras, como também
o chamado marketing multinível. Para o “Multi-Level Marketing andPyramidSelling
(Prohibition) Act”, é ilegal participar ou promover um esquema de pirâmide financeira ou
de marketing multinível, sujeito a uma pena que não exceda $200.000 e/ou não ultrapasse
5 anos de prisão. Contudo, a Lei faz uma confusão entre pirâmide financeira e marketing
multinível indicando, inclusive, que ambos têm o mesmo significado14. Todavia, como se

“’multi-level
marketing
schemeorarrangement’
‘pyramidsellingschemeorarrangement’ in thisAct;”.

14

hasthesamemeaning

as

O Projeto apresenta alguns pontos interessantes. O primeiro deles diz respeito a
real importância de diferenciar o marketing multinível (MMN) das fraudes no estilo
pirâmide17. Essa distinção, embora difícil, faz-se necessária tendo em vista a constante
Artículo 249. “Los reos de estafa serán castigados conla pena de prisión de seis meses a tresaños. Para
lafijación de la pena se tendráencuentael importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al
perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, losmediosempleados por éste y cuantasotras
circunstancias sirvan para valorar lagravedad de lainfracción”
16 Artículo 250. “1. El delito de estafa será castigado conlas penas de prisión de uno a seis años y multa de
seis a doce meses, cuando: [...]5.º El valor de ladefraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado
número de personas. [...]”.
17Em verdade, como afirma a Federal Trade Commission, o ponto central está em definir se o dinheiro
advém das vendas de um produtor real e competitivo no mercado, sendo o recrutamento um bônus, ou se
vem, único e exclusivamente, do recrutamento de novos membros. Assumindo que a empresa se enquadra
no primeiro caso, teremos o chamado marketing multinível; caso contrário estaremos diante de uma
pirâmide financeira. Dessa forma, a pirâmide seria a forma ilegal do Marketing Multinível. Vide o artigo
denominado Multilevel Marketing. Disponível em: <https://www.ftc.gov/tips-advice/businesscenter/guidance/multilevel-marketing> acesso em: 14 junho 2016.
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tentativa de fundar pirâmides financeiras sob o argumento de serem empresas que

ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminando de pessoas
mediante atual especulações ou processos fraudulentos (“bola de neve”,
“cadeias”, “pichardismo”, “pirâmide financeira” e quaisquer outros
equivalentes). Pena: Reclusão de 2 a 5 anos e multa.

operam com marketing de rede. Tal tática não só ludibria a população em geral, como
dificulta a responsabilização dos promotores, uma vez que até o presente momento não
há uma definição legal para ambos os esquemas. Da mesma forma, a ausência de

Um ponto problemático importante de ser destacado diz respeito ao fato do PL

demarcação prejudica empresas que de fato operam com o MMN, sendo, em muitos caos,

praticamente repetir a redação da Lei atual (que como já dito, é a cópia do art.3º, inc. III,

confundidas com esquemas fraudulentos18. Nesse sentido, apesar de afirmar algo de certa

do Decreto-lei 869/1938). É bem verdade que o dispositivo em vigor se quer menciona o

forma óbvio, o art.5º, inciso I, do referido Projeto, carrega um elemento fundamental que

termo “pirâmide financeira”; o legislador, ao pensar no art.2º, inciso IX, da Lei 1521/51,

é: toda empresa, operando com marketing multinível, é obrigada a praticar preços

inseriu-a em uma definição mais abrangente chamada de “pichardismo”19. Entretanto, o

compatíveis com os de mercado. O PL, também de maneira relevante, alude claramente

simples fato de acrescentar tal expressão não faz do PL algo relevante, no que se refere à

em seu art.1º, inciso IV, alínea b, que o empreendedor de marketing multinível não será

precisão da norma, já que esse dispositivo prevê outra série de ações como “cadeia”, “bola

remunerado por conta da entrada de novos membros, pelo simples fato de efetuar o

de neve” e “especulações ou processos fraudulentos”, que são características muito

pagamento da taxa de credenciamento, caso exigível. Desse modo, caem por terra os

abstratas e generalizantes. Mantecca (1989, p.25) dirá que
na essência, praticamente todos os delitos enquadrados na modalidade
ali prevista revestem-se das mesmas características: o infrator ou
infratores idealizam formas de arrecadação de valores, com promessa de
vantagens para os contribuintes, vantagens essas que, pela própria
natureza fraudulenta do negócio, acabam por não se concretizar.

famosos slogans do tipo “ganhe dinheiro fácil e sem trabalho” ou “ganhe muito sem
vender nada”. Evidente que o bônus pelo recrutamento remanesce. Todavia, este não se
constitui em um elemento central do processo, tampouco proporciona lucros surreais.
Em relação à pirâmide financeira, o PL dedica o capítulo IV aos crimes,
investigação, processo e julgamento e assim dispõe:
Art.9º. A Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, que “Define os crimes
contra o sistema financeira nacional, e dá outras providências”, passa a
vigorar acrescida do seguinte art.2º-A: “Art.2º-A. Obter ou tentar obter
ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de
pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos (“bola de
neve”, “cadeias”, “pichardismo”, “pirâmide financeira” e quaisquer outros
esquivalentes), caracterizando crime contra o sistema financeira. Pena:
Reclusão, de 3 a 8 anos, e multa”.
Art.10º. A Lei n 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que “Define crimes
contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e
dá outras providências”, passa a vigorar acrescida do seguinte art.5º-A:
Art.5-A. Constitui crime da mesma natureza obter ou tentar obter ganhos
18 Um dos casos mais relevantes diz respeito à empresa Herbalife que por vários anos foi acusada de
pirâmide financeira. Um dos seus maiores críticos era o bilionário americano Bill Ackman que teria gastado
aproximadamente 50 milhões de dólares para investigar, por conta própria, a atuação da empresa. Entre
dúvidas e certezas, finalmente em julho de 2015 o Juiz Federal Dale Fischer, de Los Angeles, determinou
que os acusadores não demonstraram provas suficientes para responsabilizar a empresa. Fato, porém, é
que nesse período a Herbalife sofreu impactos significativos em suas ações. Vide: Herbalife despenca na
bolsa
após
investigação
por
formação
de
pirâmide.
Disponível
em:
<veja.abril.com.br/noticia/economia/herbalife-despenca-na-bolsa-apos-investigacao-por-formacao-depiramide>. Acesso em: 14 junho 2016; Fracassa nova tentativa de Bill Ackman de provar que Herbalife
é pirâmide. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/economia/fracassa-nova-tentativa-de-billackman-de-provar-que-herbalife-e-piramide>. Acesso em: 14 junho 2016; Juiz americano determina:
Herbalife
não
é
esquema
de
pirâmide.
Disponível
em:
<http://www.infomoney.com.br/negocios/grandes-empresas/noticia/4188632/juiz-americanodetermina-herbalife-nao-esquema-piramide>. Acesso em: 14 junho 2016.

Em síntese, por conta de tal imprecisão, pune-se do mesmo modo, o sujeito que
vende rifas falsas (sem prêmio), o cambista, o promotor de pirâmide financeira, entre
outros. É visível, portanto, a problemática, tendo em vista a irracionalidade, talvez
involuntária, de sancionarmos, com um mesmo tipo penal, ações com potenciais lesivos
tão distintos. Assim, a necessidade de uma legislação eficaz passa por uma definição
precisa de pirâmide financeira, sob pena de perpetuarmos o desrespeito ao princípio da
proporcionalidade.

4.Considerações Finais

Em face daquilo que já se discutiu no corpo deste artigo, podemos afirmar que as
novas tecnologias apresentam-se como um campo fértil à propagação e aperfeiçoamento
dos crimes de pirâmide financeira. Com isso, o direito penal não só passa a ser ineficaz no
combate a essas práticas delitivas por cominar penas manifestamente desproporcionais

Derivado do nome do italiano Manuel Severo Pichardo, trata-se de um “comportamento fraudulento que
consiste em um sistema reintegrativo, no qual promete-se ao comprador fornecer-lhe determinada
quantidade de mercadoria e, ao cabo de algum tempo, restituir-lhe o dinheiro que pagou” (FRANCO, Alberto
Silva. et. al. apud ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Legislação penal especial. 7.ed. atual, e ampl. São Paulo:
Saraiva, 2010, p.262.)
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aos danos causados (econômicos e emocionais), como também falha sob o ponto de vista
da Teoria Econômica do Crime, uma vez que os benefícios advindos são demasiados
superiores aos custos.
Esse conjunto de fatos demonstra que há a necessidade de leis mais enérgicas.
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&id=40%3Adona-baldomera-larra-la-madre-de-los-pobres&catid=4%3Ala-mujer-y-elcrimen&Itemid=2>. Acesso em: 09 março 2016
TORRES, Rosana. El arte de la estafa. El País, Espanha, 21 março 2009. Disponível
em:<http://economia.elpais.com/economia/2009/03/21/actualidad/1237624373_850
215.html>. Acesso em: 09 março 2016.

Todavia, tal mudança não pode ser feita sem que haja uma tipificação específica do delito,
sob pena de perpetuarmos o desrespeito ao princípio da proporcionalidade. Nesse

BOBBIO, Norberto. Teoria da Norma Jurídica. Trad. Fernando Pavan Baptista e Ariani
Bueno Sudatti. 1ª ed. Bauru, SP: EDIPRO, 2001

sentido, as perspectivas de alteração do PL 6775/2013, ainda que tragam importantes
contribuições, falham ao não definirem de forma clara e precisa os crimes de pirâmide
financeira.
Ademais, ante o rompimento das fronteiras propiciado pelas novas tecnologias,
falar em direito penal eficaz sem olhar o mundo a nossa volta seria uma análise
incompleta da problemática; a transnacionalidade, bem como os possíveis casos de
lavagem de dinheiro, são retratos fidedignos da necessidade de cooperações entre países,
pois por mais que os Estados, por conta própria, adequem suas penas em relação ao
contexto atual das pirâmides financeiras, é fundamental que a definição desse crime, bem
como sua distinção em relação ao marketing multinível, seja clara, objetiva e uníssona por
parte da comunidade internacional.
Como uma forma interessante de cooperação, Machado (2004, p.210-211)
salienta que a aproximação dos ordenamentos jurídicos em matéria penal pode estar
voltada, entre outros, “a permitir um tratamento comum a determinadas questões”. Nesse
sentido, então, “estamos diante da assimilação de uma forma de tratamento jurídico que
preencha um vazio ou substitui a forma de tratamento existente em âmbito nacional”.
Assim sendo, há três possibilidades: unificação, uniformização e harmonização. Em
relação ao caso específico das pirâmides financeiras, a uniformização, entendida como a

CRES, Fabio. Esquema Ponzi: como tirar dinheiro dos incautos. Armada Press, 2014.
BERGO, Thaís Rosenbaum. Considerações acerca de Pirâmide Financeira sob o
enfoque do Direito Penal Econômico. 2014. Disponível em:
<http://intertemas.toledoprudente.edu.br/revista/index.php/Juridica/article/view/45
62/4320> . Acesso em: 8, abril 2016
Federal Trade Commission. PyramidSchemes. Disponível em:
<https://www.ftc.gov/public-statements/1998/05/pyramid-schemes>. Acesso em: 14
maio 2016.
MIR PUIG, Santiago. Función de la pena y teoríadel delito enel Estado Social y
Democrático de Derecho. 2.ed. Barcelona: Bosch, 1982.
MANTECCA, Paschoal. Crimes contra a economia popular e sua repressão. 2. ed. São
Paulo: Saraiva, 1989.
SÁ, Ana Luiza Barbosa de. Controle racional das normas de direito penal econômico.
Porto Alegre: Núria Fabris Ed., 2014.
PYLE, D.J. Cortando os custos do crime: a economia do crime e da justiça social.
tradução de Renato Barraca. Rio de Janeira: Instituto Liberal, 2000.
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regra interna idêntica à regra internacional que desencadeia o processo, mostra-se como
o mecanismo mais apto a sanar o problema, já que a harmonização, vista como a
equivalência da regra interna em relação à internacional, poderá manter as imprecisões
sobre a matéria em questão.
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POLÍTICA E GÊNERO: A CRÍTICA FEMINISTA À DUALIDADE
PÚBLICO/PRIVADO
POLITICS AND GENDER: THE FEMINIST CRITICS TO THE
PUBLIC/PRIVATE DUALITY
Camila Damasceno de Andrade *
Palavras-chave: Espaço privado; espaço público; feminismo; gênero; política.
Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de abordar a dualidade entre espaço público
e espaço privado, retomando, com isso, as críticas desenvolvidas pelas teóricas feministas
ao referido binômio. Nesse sentido, discorre-se, em um primeiro momento, sobre as
diferentes acepções atribuídas aos termos, enfatizando o papel do liberalismo na
construção histórica das fronteiras entre as vidas pública e privada e demonstrando que,
por trás de uma aparente neutralidade, essa dualidade sustenta um substrato ideológico.
Observa-se que, ignorando as críticas feministas que evidenciam a natureza patriarcal e
discriminatória dessa dicotomia, as correntes majoritárias da teoria política continuam
reforçando os contornos artificialmente criados entre as duas esferas e, com isso,
persistem em despolitizar o espaço doméstico. Levando isso em conta, são investigados
os efeitos que tal despolitização gera na vida das mulheres. Sendo historicamente
relegadas ao ambiente entendido como privado, elas foram destinadas a uma vida de
domesticidade. E a dualidade público e privado faz com que as relações de poder que
subjugam e oprimem as mulheres dentro do espaço familiar sejam encaradas como
problemas íntimos que não merecem sofrer interferência externa, o que legitima as
violências exercidas contra elas no ambiente do lar. Por fim, faz-se referência às leis
especializadas no enfrentamento das violências domésticas, como a Lei Maria da Penha e
a recente inclusão do delito de feminicídio no Código Penal, que tiveram o condão de
erodir, no plano formal, os contornos entre as esferas pública e privada, até então
compreendidos como intransponíveis. Entretanto, o viés criminalizante dessas

* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina
(PPGD/UFSC). Graduada em Direito pela UFSC. Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES). E-mail: camila_damasceno17@hotmail.com. Telefone: (48) 9604-9859. Currículo
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5917338636063851.
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legislações traz, na prática, consequências negativas para as mulheres. Com base nesses

As sociedades ocidentais são historicamente marcadas pelo tratamento

pressupostos, esta pesquisa utiliza o método indutivo e adota as teorias críticas femininas

assimétrico destinado a homens e mulheres. Essas desigualdades não foram sequer

sobre os estudos de gênero como referencial teórico, bem como as contribuições da

camufladas, mas celebradas como um reflexo da natureza diferenciada entre os sexos e

criminologia feminista e da criminologia crítica.

assumidas como necessárias para a manutenção da espécie e para a sobrevivência no

Keywords: Private space; public space; feminism; gender; politics.
Abstract: The present work has the objective of addressing the duality between public
space and private space, retaking with this the critics developed by the feminist theorists
to the referred binomial. In this sense, the different meanings attributed to these terms
are discussed at first, emphasizing the role of liberalism in the historical construction of
boundaries between private and public lives and demonstrating that behind an apparent
neutrality this duality sustains an ideological substrate. It is observed that, ignoring the
feminist critics which evidence the patriarchal and discriminatory nature of this
dichotomy, the majoritarian currents of the political theory continue to reinforce the
artificial contours created between the two spheres and with this persist in depoliticizing
the domestic space. Taking this into account, the effects that such depoliticization
generates in the women's lives are investigated. Being historically relegated to the
environment understood as private, they have been destined to a life of domesticity. And
the public/private duality makes the power relations which subjugate and oppress the
women inside the familiar space be seen as intimate problems that do not deserve to
suffer external interference, which legitimates the violence perpetrate against them in the
home environment. Finally, reference is made to laws specialized in tackling the domestic
violence, such as the Maria da Penha Law and the recent inclusion of the femicide crime
to the Penal Code, which have the capacity to erode, at the formal plane, the contours
between the private and public spheres, previously understood as insurmountable.
However, those legislations' criminalizing bias brings in practice negative consequences
to the women. On the basis of those assumptions, this research utilizes the inductive
method and adopts the critical feminist theories on the gender studies as theoretical
reference, as well as the contributions of the feminist criminology and critical
criminology.

mundo social. Ao combater os argumentos legitimadores dessas desigualdades, a
contribuição do pensamento feminista foi crucial para a teoria política e para o Direito,
formulando ampla crítica à estrutura patriarcal que rege as relações sociais ao denunciar
a situação inferiorizada das mulheres como resultado de padrões de opressão.
Combinando a militância pela equidade de gênero com a elaboração teórica
relativa ao horizonte de investigação das causas e dos mecanismos de reprodução da
dominação patriarcal, o feminismo abriu caminhos para o questionamento das categorias
centrais em que é pensado o universo da política. Assim, categorias como igualdade,
diferença, identidade e espaço público foram problematizadas e reorientadas a partir de
novos critérios de análise.
Esta pesquisa tem o escopo de retomar a reflexão feminista sobre a dualidade
entre a esfera pública e a privada, expondo o seu caráter histórico e as implicações
diferenciadas que a construção de fronteiras entre público e privado gerou para homens
e mulheres. A compreensão do espaço doméstico como não político não só invisibilizou
as relações de poder exercidas no âmbito da vida familiar, como esvaziou o caráter
político das pautas feministas, tidas como particularidades pessoais e íntimas.
Como referencial teórico, adotam-se as contribuições das teorias críticas
feministas sobre os estudos de gênero, bem como o arcabouço teórico desenvolvido pela
criminologia crítica e pela criminologia feminista. Outrossim, utilizando o método
indutivo, examina-se a construção da dualidade público/privado, os seus sustentáculos
ideológicos e a sua contribuição para a naturalização da domesticidade feminina e para a
legitimação das violências cometidas no âmbito doméstico, o que se deve, entre outros
fatores, à impossibilidade de intervenção jurídica nesses casos. Faz-se referência,
também, às leis especializadas no enfrentamento das violências de gênero, como a Lei
Maria da Penha e a recente inclusão do feminicídio no Código Penal, que tiveram o mérito
de romper, ao menos formalmente, com a referida dualidade.
Analisar as relações de autoridade dentro das esferas convencionalmente

1. Introdução

designadas como não públicas é primordial para que se compreenda a extensão política
dos arranjos privados. Entende-se que essa dualidade está na base da hierarquização
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entre os sexos, porquanto a preservação da esfera familiar como alheia ao interesse

interioridade do "eu" e o público como o espaço das interações sociais, erodindo, então,

público constitui um dos mecanismos de reprodução da dominação masculina,

os contornos que demarcavam as fronteiras entre as referidas esferas (ABOIM, 2012, p.

bloqueando a proteção às mulheres vulneráveis no espaço doméstico.

96-97).

2. Acepções da dicotomia público/privado

constante reafirmação dessa dicotomia, consolidando a observação de que há um

Entretanto, o que se percebe na teoria política predominante é que há uma
substrato ideológico por ela defendido, muito embora se busque manter uma aparência
A gênese e o desenvolvimento do pensamento ocidental se sustentam em

de neutralidade. É o que se vê no confronto entre as posições favoráveis ao neoliberalismo

dicotomias que embasam o controle social nos planos formal e informal. É o caso da

- que, frequentemente, classificam a si mesmas como alheias a qualquer interesse, sendo,

distinção entre o normal e o patológico, entre o bem e o mal, entre o moral e o imoral e,

portanto, neutras - e aquelas que defendem o Estado de bem-estar e os direitos sociais.

também, entre o espaço público e o espaço privado. Nesse sentido, a construção do

De um lado, procura-se conservar a rigidez da diferenciação entre público e privado, que

binômio público/privado acompanha, historicamente, a própria organização da

não admite quaisquer possibilidades de abrandamento e, por outro, busca-se maior

sociedade ocidental moderna, sendo, inclusive, distinção fundadora e mantenedora de

flexibilidade e diálogo entre bem comum e interesses individuais utilitaristas. E o

várias outras dicotomias (ABOIM, 2012, p. 95-96).

paradigma neoliberal é que tem se sobressaído na tradição política dominante,

A tradição liberal desempenhou um importante papel na definição dos termos do
binômio, dado que restringiu a política à esfera pública, relegando a esfera privada aos

radicalizando as relações de poder ao condicionar os direitos à lógica do mercado,
desgastando a esfera da cidadania em benefício do individualismo.

interesses individuais, ao íntimo e ao não coletivo. Despolitizou, com isso, as relações

As teorias críticas feministas vão de encontro a essas definições hegemônicas,

exercidas no âmbito doméstico, opondo a família e a intimidade à sociedade civil.

questionando o entendimento corrente de que questões públicas podem ser facilmente

Conforme teoriza a filosofia econômica liberal, a divisão estaria associada à distinção

diferenciadas das questões privadas e de que o político pode ser discutido isoladamente,

entre Estado e mercado. E, sendo a política característica própria do âmbito público, o

de forma alheia ao âmbito pessoal. E, nos dizeres de Okin (2008, p. 305-306), o fato de a

mercado, enquanto espaço privado, deveria estar livre da intervenção estatal (ABOIM,

teoria política contemporânea ainda se basear em grande medida nas premissas liberais

2012, p. 96). Observa-se, portanto, que a construção da referida dicotomia não tem o mero

que alicerçam a referida dicotomia demonstra como os argumentos elaborados pelo

objetivo de organizar as relações entre Estado, mercado e sociedade, mas tem o escopo

feminismo, ainda que válidos e bastante persuasivos, são marginalizados no contexto

de sustentar, no plano ideológico, a matriz econômica liberal.

acadêmico.

Compreendendo a sociedade civil como representante da esfera pública e a

Ao definir o privado como uma esfera da vida social na qual a possibilidade de

distinguindo das acepções de Estado e mercado, mas sem negar a sua importância para a

interferência requer uma justificativa especial, porque, teoricamente, corresponderia a

criação de uma comunidade ativa que tenha a capacidade de sustentar a ordem

uma intrusão nas liberdades individuais, e o público como uma esfera supostamente mais

democrática na sociedade, determinadas tradições filosóficas catalogaram o espaço

acessível, o liberalismo acaba contradizendo a prática com a teoria (OKIN, 2008, p. 306).

privado como oposto ao espaço da polis, relegando-o à clausura do ambiente doméstico e

Ao mesmo tempo em que afirma ser o maior garante das liberdades, nega a necessidade

familiar (ABOIM, 2012, p. 96-97).

de interferências que pretendem, justamente, defender determinadas liberdades.

Destarte, percebe-se que, de diferentes maneiras, essas compreensões buscaram
enlear a sociabilidade pública coletiva e a solidariedade individual das relações privadas,

Percebe-se, afinal, que não é a liberdade de todos que é prezada pelo liberalismo, mas
apenas a de alguns (HARVEY, 2008, p. 75, 80).

rompendo, gradativamente, com as classificações estanques desses conceitos. A filosofia

É com base nesses pressupostos que se pretende trazer, aqui, as críticas

política trouxe novas acepções para os termos, entendendo o privado como expressão da

desenvolvidas pelas teóricas feministas à distinção entre público e privado. Conforme
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Joan Scott (1992, p. 63-95), é preciso romper com as definições tradicionais que

que as sociedades estabelecem as relações de gênero, sem se circunscrever a um dado

meramente reproduzem padrões ideológicos de opressão e acentuam as assimetrias

momento histórico ou a uma prévia configuração social (BIROLI; MIGUEL, 2014, p. 18-19;

sociais. Assim, sabendo que a historiografia ocidental marginaliza a participação feminina

NARVAZ; KOLLER, 2006, p. 49-51). Aqui, utiliza-se o termo "patriarcado" no mesmo

na história e transfere essa invisibilização para o meio acadêmico, é necessário empenhar

sentido empregado à expressão "dominação masculina".

esforços no sentido de atribuir relevância para as contribuições das mulheres no plano
teórico.

Classificando o gênero como um sistema de organização social que toma o sexo
biológico como ponto de partida para a atribuição de papeis e estereótipos às mulheres e
aos homens, o feminismo vai denunciar a construção cultural de modelos idealizados do

3. O sistema de organização social de gênero

feminino e do masculino. Demonstrou, portanto, que a discriminação em função do sexo
não tem raiz em características biológicas, mas em causas sociais (MENDES, 2014, p. 86),

Sendo a desigualdade entre mulheres e homens um traço caracterizador da

e que o gênero não é somente o elemento constitutivo das relações sociais que se baseiam

modernidade, presente, se não em todas, ao menos na maioria das sociedades, o

nas diferenciações entre os sexos, mas é uma estrutura primária que significa as relações

pensamento feminista surgiu não apenas como meio para problematizar as situações de

de poder (SCOTT, 2008, p. 64).

opressão, mas veio elaborar uma profunda crítica do mundo social ao conceber o

Para construir socialmente as imagens ideais de mulher e de homem, é necessário

patriarcado como uma das estruturas que regem e controlam a dinâmica da sociedade

difundir símbolos culturais que, introduzidos através de conceitos normativos, tenham o

(BIROLI; MIGUEL, 2014, p. 17).

condão de agregar representações sobre o feminino e o masculino. A partir dessa

Cabe, aqui, uma ressalva a respeito do termo "patriarcado", uma vez que há

simbologia, o gênero constrói subjetividades e as outorga a seus destinatários,

controvérsias, dentro dos estudos feministas, sobre o seu uso, que não é bem recebido por

condicionando as condutas e os próprios desejos das pessoas a processos de socialização.

algumas teóricas. Entendendo as sociedades patriarcais como aquelas nas quais o pai - o

O patriarcado, então, toma por base os papeis artificiais conferidos em função da ordem

pater familias - exercia o poder na família e esse poder era tomado como modelo a ser

biológica e vem justificar a dominação masculina sob a alegação de uma suposta

projetado para todas as demais relações de autoridade, realmente não haveria sentido em

inferioridade das mulheres, originada na família e alargada para toda a ordem social

se falar, hoje, em "patriarcado". Não havendo mais essa forma específica de organização

(MENDES, 2014, p. 86-87).

política, que vigeu ao longo da Idade Média e se estendeu até a modernidade, já que a

A dominação masculina se projeta em todo um conjunto de instituições que

instituição familiar e as relações entre mulheres e homens passaram por mudanças,

mantém e reforçam a noção de que a adequação aos papeis e estereótipos de gênero

utilizar um termo que tem claras delimitações temporais iria cristalizar as formas de

constitui um consenso. O feminismo veio desnudar o caráter histórico do patriarcado,

desigualdade entre os sexos e barrar possibilidades de transformação (BIROLI; MIGUEL,

demonstrando que a inferiorização feminina não passa de construção social que foi

2014, p. 18-19; NARVAZ; KOLLER, 2006, p. 49-51).

naturalizada, fundamentando-se no domínio do homem sobre a mulher através da

Entretanto, ainda que de maneira muito diferente, as mulheres permanecem
subjugadas em todos os contextos da vida social, mesmo que hoje já tenham obtido vários

violência - esta vinculada à própria definição do masculino - e promovida por meio de
todas as instâncias sociais (MENDES, 2014, p. 86-87).

direitos formalmente iguais aos garantidos aos homens, o que indica que até mesmo os

Assim, a crítica às desigualdades de gênero encontrou, na dicotomia

valores correspondentes aos patriarcados tradicionais do medievo foram capazes de

público/privado, importante material de análise ao verificar o papel por ela designado na

atravessar os tempos e deixar suas marcas na atualidade, a despeito das lutas por

reprodução dessas assimetrias sociais. O controle social sobre os corpos femininos toma

igualdade. Nessa senda, o termo "patriarcado" sintetiza e unifica as facetas da dominação

por base a redução do gênero ao privado (LUGONES, 2008, p. 93), encarando as mulheres

masculina, constituindo ponto de partida para a investigação das diferentes formas em

como naturalmente inadequadas para o desempenho de funções na esfera pública e
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atribuindo a elas, desde sempre, a responsabilidade pelas ocupações da esfera privada

acontece nos espaços governamentais. Alargando essa noção, os estudos feministas

(OKIN, 2008, p. 307). A consequência dessa atribuição prévia de papeis sociais em função

vinculam a política às relações de poder e opressão que estruturam as sociedades.

do sexo é, por sua vez, a dependência das mulheres em relação aos homens, que tem no

Outrossim, haverá política onde houver relações de autoridade, hierarquizações e

campo das finanças familiares a sua principal expressão.

interações sociais de modo geral.

O feminismo vai revelar que os direitos políticos e os direitos de privacidade são,

Observa-se, então, que é, justamente, de uma definição restrita de política que

igualmente, defendidos como pertencentes aos indivíduos de maneira geral, desde os

parte a construção histórica da esfera pública e dos direitos individuais, que distingue

princípios do liberalismo europeu. No entanto, o fato de que, histórica e culturalmente, os

aquilo que acontece na vida pública e daquilo que acontece na vida privada, como se

indivíduos foram definidos como homens adultos e chefes de família impediu as mulheres

houvesse uma separação estanque entre essas esferas e como se elas correspondessem a

de compartilharem das mesmas prerrogativas. Destarte, ser livre de intrusão por parte do

locais e tempos distintos na vida de uma pessoa (BIROLI; MIGUEL, 2014, p. 33).

Estado não é um benefício feminino, mas masculino, legitimando as disparidades entre

Toma-se como exemplo o caso de um parlamentar. A noção corrente que sustenta

homens e mulheres e protegendo os comportamentos masculinos da intervenção estatal.

a dualidade aqui trabalhada entende que este parlamentar está na vida pública no

Já as mulheres, subordinadas dentro da esfera doméstica, viram seus direitos à

momento de sua atuação no Congresso Nacional. Logo, o próprio ofício dele corresponde

privacidade ser corrompidos sistematicamente, sendo relegadas a um destino de custódia

a essa esfera pública. Porém, ao retornar ao lar após o ofício e ao conviver com sua família,

que, ainda hoje, deixa as marcas do seu

legado1

(OKIN, 2008, p. 307).

ele estaria na sua vida privada, que nada teria a ver com a sua vida pública.
Já uma empregada doméstica ou uma dona de casa estão, em todos os momentos

4. O gênero do público e do privado

de sua vida, presas à esfera privada. Diferentemente do que acontece com o parlamentar,
o próprio ofício dessas mulheres está relegado ao espaço privado. E, se consideramos esse

A construção da dualidade entre esfera pública e privada levou a uma
compreensão de espaço doméstico como não político, o que não só serviu para

espaço como não político e, consequentemente, não suscetível à intervenção estatal, tudo
o que acontece dentro dele deve ali permanecer e ficar escondido.

invisibilizar as relações de poder que são exercidas no âmbito da vida familiar, como

Exemplifica-se, novamente, fazendo uso das ideias sustentadas pelo senso

também esvaziou o caráter político das pautas feministas em geral, já que tidas como

comum. As violências domésticas que acontecem dentro do lar são tomadas como um

problemas pessoais e íntimos que não devem ser discutidos na esfera pública. É o que

problema que só diz respeito àquele casal, não devendo sofrer qualquer tipo de

ocorre, por exemplo, quando as mulheres reivindicam os direitos sobre o seu próprio

interferência pelo simples fato de ocorrerem naquilo que é entendido como um espaço

corpo. Tal reivindicação é encarada como uma particularidade pessoal que diz respeito

privado.

somente àquela mulher individualmente considerada, não devendo receber atenção
pública, porque isolada no espaço privado.

Confinando as mulheres no ambiente do lar, a dicotomia público/privado as
relegou à domesticidade, ignorando toda a conflitividade das relações familiares, todas as

Contrariando essa perspectiva, o feminismo desenvolve uma visão diferenciada

violências e relações de poder que ocorrem nesse âmbito. Ademais, a construção do

da política, que faz contraste com a definição liberal que restringe a política àquilo que

referido binômio parte de uma concepção segundo a qual há somente uma esfera pública,
que é homogênea e indiferenciada, invisibilizando a existência de públicos distintos,

O controle dos corpos femininos se configura através de um complexo processo de custódia da mulher
que conduziu à sua sistemática exclusão do espaço público e ao seu confinamento no recinto doméstico.
Sob os vigilantes olhares de seus pais, maridos e de quaisquer homens com quem convivessem, as mulheres
foram e, em muitos aspectos, ainda são as principais vítimas do controle social em geral. Limitadas na sua
gestualidade, na sua alimentação, na sua fala e no seu pensamento, foram encarceradas em diversos
momentos da história em instituições totais, sejam estas o cárcere, o manicômio ou o convento (MENDES,
2014, p. 125, 127).

1

conflitivos e heterogêneos, desconsiderando as conexões entre essas esferas, como se
aquilo que acontecesse na vida privada não pudesse ter uma influência nos debates e na
produção das decisões políticas (BIROLI; MIGUEL, 2014, p. 31-32).
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Tem-se a ideia de que a esfera pública estaria atrelada à universalidade, à

Nos arranjos familiares convencionais, mesmo sendo as responsáveis pelos

impessoalidade e à racionalidade, enquanto a esfera privada abrigaria relações pessoais,

afazeres do lar, as mulheres têm o seu poder decisório sobre questões relativas à própria

emotivas, sensíveis e, portanto, irracionais. E tudo isso, somado a estereótipos de gênero

vida doméstica e afetiva reduzido pela autoridade associada ao homem enquanto

que atribuem às mulheres características de maior sensibilidade e afeto que as levariam

provedor dos recursos materiais. A divisão sexual do trabalho e a invisibilização do

a ter uma dedicação prioritária à vida doméstica, foram fundamentais para que a

trabalho doméstico não remunerado são agravadas pelas desigualdades de gênero e pelas

domesticidade feminina fosse vista como natural. Destarte, sendo o homem o ser que, "por

representações patriarcais (BIROLI; MIGUEL, 2014, p. 58-59).

natureza", habita a esfera pública, os valores majoritários dentro dessa esfera também

A ética do trabalho se utiliza desses estereótipos de gênero e age sobre as

passam a ser características atribuídas, culturalmente, ao "eu" masculino. O homem é

mulheres de maneira quase oposta à forma que incide sobre os homens. Enquanto o

tomado não só como uma figura universal, representante da espécie humana (HARDING,

trabalho externo masculino é valorizado e engrandecido, o trabalho feminino somente é

1993, p. 7-8), mas também como uma figura representativa de autoridade, o que serviu

aceito quando vincula as mulheres à domesticidade. E essa aceitação, inclusive, sequer

para limitar a autonomia das mulheres.

acarreta a sua valorização, tendo em vista que os trabalhos domésticos não são

Observa-se, ainda, que há uma clara hierarquia entre o que é tido como privado e

efetivamente reconhecidos como trabalhos.

o que é tido como público. O público é considerado respeitável, encontrando-se no topo

Expectativas de gênero desvantajosas para as mulheres colocam em xeque a sua

da pirâmide social. O privado é o cotidiano e sensível, estando, por sua vez, em um

capacidade para assumir as posições tradicionalmente reservadas aos homens. Ao mesmo

patamar inferior nessa nivelação. A consequência dessa distinção é, justamente, uma

tempo, o discurso meritocrático só é válido para eles, dado que as mulheres que compõem

hierarquização entre homens e mulheres, já que o homem é quem, por excelência, habita

a minoria bem sucedida têm a sua profissão constantemente questionada e associada a

o espaço público e a mulher é quem habita o espaço privado.

favorecimentos pessoais que teriam contribuído para a sua ascensão.

A perpetuação da ordem social depende da diferenciação dicotômica de gênero,

A persistência de um modelo de organização social no qual a mulher é

que, ao mesmo tempo em que atribui ao feminino o papel social da submissão, da

responsabilizada por todos os afazeres domésticos as condiciona a uma constante

castidade e da sensibilidade, designa o masculino como viril, dominador e violento.

articulação entre papeis familiares e profissionais. Nessa senda, a disponibilidade das

Verifica-se que a dominação masculina, naturalizada e sustentada por uma aparente

mulheres para o trabalho externo depende da combinação de vários fatores, como idade,

cientificidade, concretiza o seu controle sobre os corpos femininos com o alastramento da

escolaridade, estado civil e presença de filhos, que se interrelacionam com a condição

ideia de superioridade do homem sobre a mulher, transformando os laços afetivos em

econômica da família (BRUSCHINI, 1994, p. 182). Percebe-se, então, que toda a

relações de poder hierarquizantes que se consolidam no interior dos núcleos familiares.

organização social concorre para a naturalização da domesticidade feminina e para a

Mesmo adentrando no mercado produtivo, as mulheres permaneceram

construção de fronteiras entre o público e o privado, contribuindo para a despolitização

responsáveis pelo trabalho realizado na esfera familiar e doméstica, não havendo

do espaço doméstico e para a invisibilização das relações de poder exercidas no âmbito

redistribuição dessas atividades entre elas e os homens. Vendo-se sobrecarregadas pelo

da vida familiar.

cuidado com a casa e com os filhos, muitas são levadas a interromper suas carreiras ou
optar por empregos de menor carga horária e menor remuneração, o que se associa a uma

Cumpre, agora, investigar os efeitos práticos que essa dicotomia causa na vida
das mulheres que são submetidas a relações violentas dentro do espaço doméstico.

mobilidade social negativa que as insere num quadro de vulnerabilidade social. Ademais,
a dupla jornada feminina se tornou necessária para a própria ascensão profissional
masculina e para a garantia do ócio e lazer dos homens (BIROLI; MIGUEL, 2014, p. 58-59).

5. A intervenção na esfera privada e o discurso criminalizante
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Para muitas mulheres, resguardar a privacidade nas relações afetivas familiares

das violações cometidas em sua intimidade, já que esta é tomada como um espaço

corresponde a proteger um espaço de violência de gênero, no qual elas são as principais

apolítico. Nesse sentido, a militância feminista entende que a ausência de intervenção

vítimas. Ao invés da privacidade atuar no sentido de uma defesa dos afetos, na prática ela

penal estabiliza essas relações de poder e assegura a dominação masculina no âmbito

preserva condutas agressivas fundamentais para a reprodução da dominação masculina.

doméstico (BIROLI; MIGUEL, 2014, p. 34; CAMPOS, 1998, p. 55, 58).

Por outras palavras, a ausência de intervenção estatal na esfera privada sob a alegação da

A violência contra a mulher é relevada por uma cultura que culpabiliza a vítima

necessária proteção da privacidade nada mais é do que uma garantia de liberdade aos

e, quando não incentiva a agressão, acaba por eximi-la ao conceber o agressor como um

homens para violentar, humilhar e objetificar mulheres. Assim, a manutenção da

doente incapaz de discernir os resultados de seus atos. Desse modo, o androcentrismo se

dualidade convencional entre vida pública e vida privada impede a tematização da

impõe como neutro, porquanto naturaliza as relações de dominação na psique das

violência doméstica, encarada como um problema particular e naturalizada como

dominadas, que incorporam acriticamente as categorias construídas pelos homens

constitutiva das relações entre mulheres e homens (BIROLI; MIGUEL, 2014, p. 42).

(BOURDIEU, 2014, p. 46).

A criação de leis penais que criminalizam comportamentos masculinos violentos

Nesse sentido, tanto o feminismo como outros movimentos sociais, tais qual o

- como a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) e a recente inclusão do feminicídio como

movimento negro, ambientalista e LGBT, enxergam no direito penal uma possibilidade de

qualificadora do delito de homicídio - tem a qualidade de dar visibilidade a essas

tutela de interesses fundamentais até então negligenciados pela legislação, crendo que a

condutas, enfraquecendo a ilusória dualidade entre espaço público e privado. Ao

expansão do controle punitivo está apta a tutelar as minorias sociais mais débeis e

abandonar o ideal de preservação da esfera familiar como alheia ao interesse público, a

violentadas. No entanto, as demandas punitivistas desses movimentos acrescentam

tipificação dessas condutas estende a intervenção estatal ao seio do espaço doméstico,

munição ao discurso legitimador do sistema penal, ignorando que esse mesmo sistema foi

sob o alegado desejo de proteger as mulheres vulneráveis das relações de autoridade

edificado sobre uma estrutura individualista incapaz de proteger interesses coletivos

exercidas na vida cotidiana.

(ANDRADE, 2015, p. 294).

A utilização simbólica do direito penal tem o condão de estender a regulação

Tais reivindicações político-criminais se revelam contraditórias para o próprio

estatal às situações que violam os direitos das mulheres e, com isso, pretende modificar a

sistema penal, que, ao mesmo tempo em que atende aos anseios por criminalização

percepção social relativa a esses problemas, ainda que o castigo não seja efetivamente

primária desses sujeitos e grupos minoritários (potencial humanista-garantidor), prova,

aplicado aos autores dos delitos. Parte-se da noção de que o direito é capaz de intervir na

na prática, a ineficácia das garantias prometidas e a sua debilidade na proteção dos grupos

simbologia social que reproduz a supremacia masculina, criando novos valores a partir

vulneráveis, já que se assenta num projeto classista, racista e sexista que se volta,

da tipificação de determinadas condutas (CAMPOS, 1998, p. 53-54).

predominantemente, contra os menos favorecidos no momento da criminalização

É cediço que a ausência de legislação penal sobre a violência generificada tem,

secundária (potencial técnico repressivo) (ANDRADE, 2015, p. 294).

também, importantes efeitos simbólicos, fazendo crer que o corpo feminino está

Percebe-se, outrossim, que o diálogo entre o direito e a sociedade é muito mais

disponível para as violações masculinas. Destarte, alega-se que o não estabelecimento de

complexo do que sugere o pleito feminista pela utilização simbólica do direito penal em

punições aos autores dessas condutas, ao menos no plano formal, pretere a relevância

prol das vítimas de violência. Ele não deve ser encarado como um simples meio de

dessas violências, legitimando as relações desiguais no âmbito doméstico e relegando a

publicizar e politizar a questão, já que seus efeitos concretos sobre os criminalizados são

mulher a uma posição inferiorizada à ocupada, por exemplo, pelo patrimônio privado,

perversos, estigmatizantes e destacadamente insuficientes para a modificação da

extensamente protegido pela legislação penal (CAMPOS, 1998, p. 53).

estrutura patriarcal (CAMPOS, 1998, p. 54).

A violência contra as mulheres não é resultado de uma má gestão do

O direito penal se volta, especificamente, para as manifestações de violência

relacionamento marital, mas corolário de uma ordem social que não protege as mulheres

individual, enfocando a figura do agressor e deixando de lado toda a estrutura que
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alimenta o seu comportamento violento (BARATTA, 1993, p. 47, 49). Não se esforça, de

A organização social de gênero enclausura os corpos femininos no âmbito

modo algum, para modificar esse cenário, investindo seus esforços em investigar,

privado, custodiando-os na intimidade do lar e controlando-os através do recurso à

denunciar e aprisionar os membros das camadas sociais mais débeis, majoritariamente

violência, que passa a simbolizar a própria definição culturalmente atribuída ao "eu"

escolaridade2,

masculino. A dominação do homem anda, então, ao lado da crença na inferioridade da

jovens negros, de baixa renda e baixa

ignorando a violência exercida pelos

homens brancos integrantes das classes médias e alta.

mulher, que vê o seu testemunho ser desvalorizado e mesmo desconsiderado quando

A operacionalidade seletiva do sistema penal colhe os seus alvos no interior dos

procura se libertar das amarras do patriarcado. Destarte, a estruturação do poder na

estratos mais marginalizados ao mesmo tempo em que imuniza os crimes praticados

esfera privada está adstrita à organização de gênero e à violência enquanto instrumento

pelos mais abastados. Assim, o preço da visibilidade conquistada pelo feminismo com a

de articulação do poder.

extensão do controle penal às violências de gênero será pago, quase exclusivamente, pela
juventude negra e pobre, já vitimada pelo racismo cotidiano e pelas opressões de classe.

A teoria política, ainda que tenha sido bastante influenciada pelos estudos
feministas que rediscutiram a dualidade convencional entre vida pública e vida

Nesse sentido, é fundamental avaliar a eficácia da legislação criminalizante

doméstica, corriqueiramente ignora as contribuições do feminismo e mantém a separação

elaborada em prol das mulheres. No que diz respeito à Lei Maria da Penha - resultado de

estanque entre as referidas esferas, como se elas operassem de acordo com princípios

amplas discussões encabeçadas pelo movimento feminista, que batalhou por mais de uma

diferenciados. Nesse sentido, as relações de poder exercidas dentro da família têm o seu

década pela elaboração de leis e políticas especializadas no enfrentamento das violências

caráter político esvaziado, vendo-se livres de qualquer possibilidade de intervenção

de gênero -, observa-se, hoje, que a sua implementação e aplicação ainda passam por

externa. A divisão sexual do trabalho que se dá dentro do ambiente do lar e as violências

muitos obstáculos, mesmo nove anos após a sua aprovação. As relações de autoridade

praticadas contra as mulheres são exemplos da viva conflitividade do espaço privado.

fazem com que poucas mulheres procurem o apoio policial e jurídico e, quando o fazem,

A construção da dicotomia aqui discutida simplifica a esfera pública,

têm a seu favor apenas o registro formal da agressão nos boletins de ocorrência ou a

pressupondo sua homogeneidade, como se houvesse uma impossibilidade de existirem

medida protetiva expedida pelo juiz, ambos insuficientes para afastá-la efetivamente da

públicos distintos e heterogêneos. Ademais, desconsidera as conexões inegáveis entre os

situação de violência (PASINATO, 2015, p. 534-535).

dois lados do binômio, como se aquilo que acontecesse na vida privada não pudesse

Verifica-se, então, que criminalizar as violências de gênero, em que pese todo o

influenciar as decisões políticas e os debates que lhes precedem.

arcabouço teórico desenvolvido pelo feminismo, não se configura como um instrumento

Tendo isso em vista, a militância feminista se empenhou em batalhar por leis de

adequado para a proteção das mulheres, nem como uma solução para resolver os

enfrentamento às violências de gênero e obteve vitórias no plano legislativo ao conseguir

problemas decorrentes de uma estrutura social sexista e violenta.

a aprovação, por exemplo, da Lei Maria da Penha. No entanto, o pleito criminalizante do
feminismo não tem o condão de modificar a estrutura patriarcal que sustenta a violência

6. Considerações finais

doméstica, ainda que seja capaz de, ao menos formalmente, desgastar as fronteiras
artificialmente construídas entre o público e o privado. Assim, é preciso pensar em
projetos políticos que viabilizem a redução das violências de gênero praticadas contra as
mulheres ao mesmo tempo em que combatam as violências institucionais que recaem
sobre os estratos sociais mais vulneráveis.

Segundo dados do Sistema Nacional de Informação Penitenciária (Infopen) de dezembro de 2014,
61,67% da população carcerária brasileira é negra, ao passo em que essa etnia representa 51% da
população nacional. Analfabetos, alfabetizados informalmente ou com instrução formal até o ensino
fundamental completo são equivalentes a 72,13% dos encarcerados, sendo que a maior parcela destes é a
relativa àqueles que têm ensino fundamental incompleto (BRASIL, 2016). As estatísticas de 2014 não
contemplaram a divisão dos encarcerados por renda.

2

Um projeto crítico feminista deve, consequentemente, empenhar-se na criação de
pautas de ação que atendam, simultaneamente, aos interesses das mulheres violentadas
e das camadas sociais mais débeis, estas compostas tanto por homens quanto por
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mulheres. Todavia, criminalizar as violências de gênero só quebra formalmente com a
dualidade aqui combatida, não se apresentando como instrumento eficaz para a proteção

MENDES, Soraia da Rosa. Criminologia feminista: novos paradigmas. São Paulo:
Saraiva, 2014.

das mulheres, já que o próprio sistema penal é encabeçado por uma estrutura sexista que
as humilha e violenta.

NARVAZ, Martha Giudice; KOLLER, Sílvia Helena. Famílias e patriarcado: da
prescrição normativa à subversão criativa. Psicologia & Sociedade, v. 18, n. 1, p. 4955, jan./abr. 2006.

7. Referências

OKIN, Susan Moller. Gênero, o público e o privado. Revista Estudos Feministas,
Florianópolis, v. 16, n. 2, p. 305-332, maio/ago. 2008.

ABOIM, Sofia. Do público e do privado: uma perspectiva de género sobre uma
dicotomia moderna. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 20, n. 1, p. 95-117,
jan./abr. 2012.

PASINATO, Wânia. Oito anos de Lei Maria da Penha: entre avanços, obstáculos e
desafios. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 23, n. 2, p. 533-545, maio/ago.
2015.

ANDRADE, Vera Regina Pereira de Andrade. A ilusão da segurança jurídica: do
controle da violência à violência do controle penal. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2015.

SCOTT, Joan Wallach. Género e historia. Ciudad de México: Universidad Autónoma de la
Cuidad de México, 2008.

BARATTA, Alessandro. Direitos humanos: entre a violência estrutural e a violência
penal. Fascículos de Ciências Penais, Porto Alegre, ano 6, v. 6, n. 2, p. 44-60, abr./jun.
1993.
BIROLI, Flávia; MIGUEL, Luis Felipe. Feminismo e política: uma introdução. São Paulo:
Boitempo, 2014.
BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. 12. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2014.
BRASIL. Ministério da Justiça. Levantamento Nacional de Informações
Penitenciárias (Infopen) – Dezembro 2014. Brasília: Departamento Penitenciário
Nacional, 2016. Disponível em: < http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politicapenal/infopen_dez14.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2016.
BRUSCHINI, Cristina. O trabalho da mulher brasileira nas décadas recentes. Revista
Estudos Feministas, Florianópolis, v. 2, n. 1, p. 179-199, jul./dez. 1994.
CAMPOS, Carmen Hein de. O discurso feminista criminalizante no Brasil: limites e
possibilidades. 141 f. (Mestrado em Direito) - Curso de Pós-Graduação em Direito,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1998.
HARDING, Sandra. A instabilidade das categorias analíticas na teoria feminista.
Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 1, n. 1, p. 7-31, jan./jun. 1993.
HARVEY, David. O neoliberalismo: história e implicações. Tradução de Adail Solbral e
Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Edições Loyola, 2008.
LUGONES, María. Colonialidad y género. Tabula Rasa, Bogotá, n. 9, 73-101, jul./dez.
2008.

SCOTT, Joan Wallach. História das mulheres In: BURKE, Peter. A escrita da história:
novas perspectivas. São Paulo: UNESP, 1992

827

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

828

PUNITIVE DAMAGES NO COMMON LAW BRITÂNICO

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

causa e, ainda, que a aplicação do instituto estrangeiro no Brasil sem sua previsão legal
ou sistematização doutrinária é inconstitucional por violar o princípio da legalidade.1

PUNITIVE DAMAGES IN BRITISH COMMON LAW

Keywords: Common law; Tort Law; Rookes v. Barnard; punitive damages; private
penalty.

João V. G. Martins*
Palavras-chave: Common Law; Tort Law; Rookes v. Barnard; punitive damages; pena
privada.

Abstract:The Fundamental Principle of Civil Liability, even when speaking in Common
Law of Torts is the Full Compensation. In this system, the goal of compensation is to give
the claimant full compensation for any injury, damage or loss that the defendant's conduct
has caused. Anyway, lingers in the Anglo-Saxon tradition the exceptional figure known as

Resumo: O Princípio Fundamental da Responsabilidade Civil, mesmo ao falarmos em
Common Law of Torts, é a Compensação Integral. Neste sistema, o objetivo de uma
indenização é dar ao reclamante compensação total pelo dano, prejuízo ou perda que a
conduta do réu tenha lhe ocasionado.De todo modo, perdurana tradição anglo-saxã a
figura excepcional conhecida comopunitive damages. Desde Rookes v Barnard (1964), a

House of Lords utiliza o instituto que, segundo Martins-Costa e Pargendler, desempenha,
funcionalmente, o duplo papel de punir o autor do dano e de servir como dissuasão da
prática de certo comportamento social. O presente trabalho visa analisar o conceito de

punitive damages conforme a doutrina britânica de Common Law of Torts, sua origem e
seus fundamentos, a fim de delimitar os requisitos e os critérios para a sua configuração.
A relevância do tema está na carência de pesquisa científica sobre a punitive damagesno
Brasil, induzindo magistrados à aplicação do instituto estrangeiro sem sua previsão legal
ou sistematização doutrinária e, ainda, sem observância das restrições que se impõe
àquele no sistema do qual se originou.O método de abordagem utilizado foi o dedutivo,
tendo como técnicas de pesquisa a bibliográfica, jurisprudencial e empírica.Como
resultado,foi possível observar que a indenização punitiva constitui uma indenização
excepcional, mesmo no sistema de Common Law, encontrando restrições e dificuldades
em sua aplicação que, contudo, por força de particularidades daquele sistema, torna
possível em situações extraordinárias e bem definidas a quebra do paradigma

punitive damages. Since Rookes v Barnard (1964), the House of Lords uses the institute
which, according to Martins-Costa and Pargendler, functionally plays the dual role of
punishing the perpetrator and serve as a deterrent to the practice of certain social
behavior. The present work aims to analyze the concept of punitive damages according to
the British doctrine of Common Law of Torts, its origin and its foundations, in order to
define the requirements and criteria for its configuration. The relevance of this subject is
in the lack of scientific research on punitive damages in Brazil, prompting some judges to
apply a foreign institute without a legal provision or doctrinal systematization and also
without observing the restrictions imposed to it in the very system from which it
originated. The approach method was deductive, and the research techniques were based
on bibliography, case law and empirical study. As a result, it was possible to observe that
punitive damages is an exceptional compensation, even in the Common Law legal system,
as it finds restrictions and difficulties of application, however, by virtue of peculiarities of
that system, makes it possible in extraordinary and well-defined situations to break the
compensatory paradigm. Similarly, it can be concluded that punitive damages confuses
the purpose of civil and criminal law, imposinga penalty under civil law without the
corresponding protections of criminal law; also it providesto the plaintiff an undeserved
gain, that exceeds the value of the damage actually suffered, at odds with the principles of
full compensation and the prohibition of unjust enrichment and also that the application

compensatório. Do mesmo modo, pode-se concluir que punitive damagesconfunde o
propósito da lei civil e criminal, importando espécie de pena deste âmbito ao direito civil
sem nenhuma das proteções correspondentes;bem como fornece ao requerente um
ganho imerecido, na medida em que ultrapassa o valor da lesão efetivamente sofrida, em
desacordo com os princípios da reparação integral e da proibição do enriquecimento sem

O presente artigo, apresentado na forma de comunicação oral na Mostra de Pesquisa do XI Congresso de
Direito UFSC, promovido pelo Centro Acadêmico XI de Fevereiro, é resultado parcial da pesquisa que
culminou no seguinte trabalho:MARTINS, João Vitor Gomes. Dano Moral e Indenização Punitiva: Uma
Distinção Necessária. Monografia (Graduação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de
Ciências Jurídicas/CCJ, Curso de Graduação em Direito, Florianópolis, 2016.
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of foreign institute in Brazil without its legal provision or doctrinaire systematization is

correspondentes;bem como fornece ao requerente um ganho imerecido, na medida em

unconstitutional because it violates the principle of legality.

que ultrapassa o valor da lesão efetivamente sofrida, em desacordo com os princípios da
reparação integral e da proibição doenriquecimento.

1. Introdução
2. Punitive damages no Common Law britânico
O Princípio Fundamental da Responsabilidade Civil, mesmo ao falarmos em

Common Law of Torts, é a Compensação Integral, melhor conhecida naquela doutrina

2.1. Desenvolvimento histórico do instituto na Inglaterra

como Indemnity Principle ou General Principle of Compensation. Neste sistema, o objetivo
de uma indenização é dar ao reclamante compensação total pelo dano, prejuízo ou perda
que a conduta do réu tenha lhe ocasionado.

Na tradição anglo-saxã, a figura de punitive damages pode ser apreendida, de
forma introdutória e geral, pela ideia de indenização punitiva. Também chamada de

Ainda assim, perdura na tradição anglo-saxã, a figura excepcional conhecida

exemplary damages, vindictive damages ou smart money, (PROSSER, 1980, p. 09) consiste

comopunitive damages. Em Rookes v Barnard (1964), a Casa dos Lordes do Parlamento

na soma em dinheiro conferida ao autor de uma ação indenizatória em valor

Britânico referiu-se as indenizações com objetivo de punir, dissuadir e manifestar

expressivamente superior ao necessário à compensação do dano, tendo em vista a dupla

desaprovação como “exemplares”. Desde então, esta terminologia tornou-se lugar comum

finalidade de punição (punishment) e prevenção pela exemplariedade da punição

e indenizações estabelecidas com o objetivo de punir o agressor são genericamente

(deterrence), opondo-se – nesse aspecto funcional – aos compensatory damages, que

conhecidas como exemplary ou punitive damages.

consistem no montante da indenização compatível ou equivalente ao dano causado,

Como esclarece Martins-Costa e Pargendler, por desempenhar, funcionalmente,
o duplo papel de punir o autor do dano e de servir como dissuasão da prática de certo

atribuído com o objetivo de ressarcir o prejuízo (MARTINS-COSTA, PARGENDLER, 2005,
p. 16).

comportamento social,os punitive damages tem recebido atenção da doutrina e da

Por desempenhar, funcionalmente, o duplo papel de punir o autor do dano e de

jurisprudência de países cuja tradição é, em tema de responsabilidade civil, bastante

servir como dissuasão da prática de certo comportamento social, (BALDWIN, 1993, p. 01)

diversa, modelada na ideia da reparação do dano ou na restituição ao status quo ante ou

os punitive damages tem recebido atenção da doutrina e da jurisprudência de países cuja

na compensação monetária do prejuízo sofrido (no juízo cível), cabendo o papel de punir

tradição é, em tema de responsabilidade civil, bastante diversa, modelada na ideia da

ao juízo penal, exclusivamente nas hipóteses previamente tipificadas em lei.

reparação do dano ou na restituição ao status quo ante ou na compensação monetária do

O presente trabalho visa analisar o conceito de punitive damages conforme a

prejuízo sofrido (no juízo cível), cabendo o papel de punir ao juízo penal, exclusivamente

doutrina britânica de Common Law of Torts, sua origem e seus fundamentos, a fim de

nas hipóteses previamente tipificadas em lei. A atração exercida pelos punitive damages

delimitar os requisitos e os critérios para a sua configuração. A relevância do tema está na

parece estar, justamente, na ultrapassagem dessa cisão, introduzindo na responsabilidade

carência de pesquisa científica sobre a punitive damagesno Brasil, induzindo magistrados

civil a ideia de “pena privada”.

à aplicação do instituto estrangeiro sem sua previsão legal ou sistematização doutrinária

A origem do instituto remonta há pelo menos duzentos anos, sendo os

e, ainda, sem observância das restrições que se impõe àquele no sistema do qual se

casosWilkes v Woode Huckle v. Money, ambos de 1763, dois dos primeiros exemplos de

originou.

aplicação dessa pena civil (WALTHER, PLEIN, 1965, p. 03). Nesta época, ainda não era

Isso acaba por gerar situações absurdas em matéria de Responsabilidade Civil,

reconhecido como uma espécie autônoma de indenização, pois sob o título exemplary

vez que a indenização punitiva confunde o propósito da lei civil e criminal, importando

damages também se entendia compreendido o conceito de aggravated damages (LAW

espécie de pena deste âmbito ao direito civil sem nenhuma das proteções

COMISSION, 1997, p. 10).
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cidadãos. O caso é retratado até hoje como uma das grandes inspirações para a

Amendment IV da Constituição Americana.
Contemporaneamente, é paradigmático o precedente estabelecido porRookes v

Em virtude da publicação, o Secretário de Estado, Lord Halifax, emitiu um

warrant (mandado de prisão) que ordenava o recolhimento de todos os autores, editores

Barnard, de 1964. Rookes, por muitos anos, foi empregado da British Overseas Airways

e impressores do referido jornal, sem identificar ou nomear qualquer um deles, bem como

Corporation– BOAC 2 , como projetista conceituado no escritório de projetos e design

a apreensão e apresentação de todos os exemplares à Secretaria de Estado para avaliação

localizado no aeroporto de Londres. Ele foi membro do sindicato Association of

de seu conteúdo.

Engineering and Shipbuilding Draughtsmen – AESD, ao qual todos aqueles empregados no

Em Huckle v. Money, a ação foi apresentada com fundamento no tort offalse

escritório de projetos eram filiados. Descontente com as condutas do sindicato, Rookes e

imprisonment (detenção ilegal) pelo funcionário de uma imprensa que aparentemente

outro colega, Unwin, desfiliaram-se. O sindicato desejava manter sua hegemonia, de modo

não tinha qualquer relação com a impressão da famosa edição n. 45 e, contudo foi preso

que apenas membros de seus quadros pudessem ser admitidos como funcionários

com base no referido mandado de prisão.

daquele escritório e, desse modo, tomaram posturas enérgicas no sentido de refilar ambos

Neste caso, a Corte fixou exemplary damages em favor de Huckle, no valor de £300

os dissidentes. Unwin aceitou retornar ao sindicato, entretanto, Rookes não. Como

(trezentas libras esterlinas), pois entendeu tratar-se de um mandado de prisão absurdo,

resultado de condutas do Sindicato e seus membros, a BOAC foi induzida a suspendê-lo

contra toda a Inglaterra, uma vez que não especificava o destinatário e garantia aos

de suas atividades e, posteriormente, a demiti-lo observando o aviso prévio e demais

emissários reais o poder de restringir a liberdade de qualquer um de quem desejassem

garantias trabalhistas legais.
A questão discutida no famoso precedente é se, de fato, houve conduta tortuosa

suspeitar.
Por sua vez, o caso Wilkes, ganhou maior notoriedade pela posição social do autor.

por parte do Sindicato e, após, se exemplary damages estariam disponíveis no caso em

John Wilkes era um importante membro do parlamento, de ideologia manifestamente

tela. A House of Lords entendeu que o apelante não possuía qualquer direito de processar

contrária ao Rei, e que, de forma anônima, encabeçava as publicações do North Briton

a BOAC, antiga empregadora, pois esta não rompeu seu contrato de maneira ilegal nem

(WALKER, 2016, p. 33). Wilkes v Wood tratou-se de uma ação de trespass (invasão ilegal

realizou tort algum contra Rookes. No processo, o apelante ajuizou demanda em face de

de propriedade). Com base no mesmo mandado emitido pelo Secretário de Estado, os

dois membros e um funcionário do AESD, sob o argumento de que estes induziram

emissários reais invadiram a propriedade do Sr. John Wilkes, o qual era membro do

ilicitamente (wrongfully induced) a BOAC a agir da maneira que o fez.

Parlamento e, até então, anônimo autor da edição n. 45. O réu, Wood, era subsecretário de
Estado, e supervisionou pessoalmente a execução do mandado na residência do autor.
Os pontos debatidos na Corte versavam acerca da falta de provas concretas de
que Wilkes seria ou não o autor da publicação a ser apreendida, do mesmo modo, que o

O jurí, em primeira instância, entendeu que o Sindicato, ao realizar ameaças de
greve contra a BOAC deu causa à suspensão e posterior demissão de Rookes e, desse
modo, fixaram indenização no valor de£7,500.00 (sete mil e quinhentas libras
esterlinas).3 A Court of Appeal entendeu que o Sindicato não cometeu qualquer tort.

método com que se deu a busca em sua residência fora completamente inapropriado, em
virtude do mandado genérico apresentado e apreensão de bens sem inventariá-los
(WALKER, 2016, p. 33). O júri entendeu em favor de Wilkes e fixou também a indenização.
Ambos estes precedentes foram fundamentais, pois abriram portas para o
sucesso do caso Entick v. Carrington, de 1765, que garantiu a existência de liberdades
individuais e limitou o escopo de interferência do poder executivo na vida privada dos

A BOAC era a empresa pública de aviação britânica criada em 1940. Em 1971, por uma decisão do
Parlamento, determinou-se a fusão da BOAC com BEA, British European Airways, o que deu início, desde
1974, a gigante da aviação, British Airways.
3 Apenas para ilustrar, o poder de compra de £7,500.00 (sete mil e quinhentas libras esterlinas) em 1964
é o equivamente à aproximadamente £260,000.00 (duzentos e sessenta mil libras esterlinas) em 2014.
Informação disponível em:
<http://www.measuringworth.com/ukcompare/relativevalue.php?use[]=CPI&use[]=NOMINALEARN&ye
ar_early=1964&pound71=7500&shilling71=&pence71=&amount=7500&year_source=1964&year_result
=2015>. Acesso em: 18/10/15.
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Por sua vez a House of Lords compreendeu que a ameaça promovida pelo

ou inconstitucional por servidores do governo; b) conduta ilícita do réu calculada por ele

Sindicato foi tortuosa e passível de ensejar ressarcimento, pois, incidiu no ato ilícito de

para obter lucro que exceda a compensação paga ao requerente, e; c) qualquer caso onde

intimidação (tort of intimidation). Entretanto, como definiu o voto exarado por Lord

tal pena seja autorizada por estatuto (lei)”.4

Devlin, o qual se analisa de maneira mais detida ao longo das próximas páginas, o caso

Como decidido em Cassell & Co Ltd v Broome, ainda que um pleito demonstre-se

não está abarcado nas situações de cabimento de exemplary damages, de modo que se

compatível uma das categorias estabelecidas por Lord Devlin, a Corte não está compelida

determinou o retorno do processo à primeira instância para realização de novo júri,

a fixar uma indenização punitiva,mantendoa discrição de recusar o pedido e facultando-

apenas no que concernia ao valor da indenização fixada.

se sua aplicação, pois indenizações exemplares possuem caráter discricionário, não
vinculativo.(LAW COMISSION, 1997, p. 05).
A doutrina dos punitive damages requer não apenas o simples equívoco ou

2.2. Punitive damages na Inglaterra contemporânea

negligência, pois seu objetivo é punir o agente da conduta danosa. Deste modo, a fim de
Em Rookes v Barnard, a House of Lords referiu-se as indenizações com objetivo de

suceder em um pleito de indenização punitiva,será necessário provar que o ilícito

punir, dissuadir e manifestar desaprovação como “exemplares”. Desde então esta

cometido foi deliberadamente torpe e exercido com particular indiferença aos direitos de

terminologia tornou-se lugar comum, indenizações estabelecidas com o objetivo de punir

outrem. Do mesmo modo, devem sempre ser anexos a uma indenização compensatória,

o agressor são genericamente conhecidas como exemplaryou punitive damages.

ou seja, deve existir dano de fato, ao qual a mera compensação já não seja suficiente para

O voto que embasou a discussão neste caso foi proclamado pelo relator, Lord

dissuadir novas condutas tortuosas e punir o agressor. (OWEN, 1989, p. 02).

Devlin, com o qual todos os demais membros da House of Lordsvotaram.Neste, expressou-

Como mencionado, no julgamento de Rookes v Barnard o voto de Lord Devlin foi

se a opinião de que a disponibilidade de aferição de exemplary damages em uma ação civil

decisivo para determinar o destino do instituto em comento, a este estabelecendo uma

é anômala (JONES, 1996, p. 513)porque as considerações punitivas que esta incorpora

série de restrições e precauções, dentre elas a estipulação de categorias sob as quais os

pertencem à lei criminal (MULLIS, OLIPHANT, 2003, p. 359).Como retrata a doutrina, sua

futuros casos deveriam incidir a fim de merecer a procedência do ditame.
Quanto à primeira categoria, “a) ação opressiva, arbitrária ou inconstitucional

justificação está diretamente relacionada à retribuição e desestímulo (retribution and

deterrence), que também derivam da lei criminal (OWEN, 1989, p. 02).

por servidores do governo”, para que uma indenização punitiva seja concedida, o

Nessa toante, pontua-se que a indenização exemplar também confunde o

requerente deverá provar a ocorrência de dois elementos, quais sejam: (1) a conduta do

propósito da lei civil e criminal, importando espécie de pena deste âmbito ao direito civil

réu foi “opressiva, arbitrária ou inconstitucional”; bem como, (2) que a conduta opressiva,

sem nenhuma das proteções correspondentes; (JONES, 1996, p. 519) fornece ao

arbitrária ou inconstitucional foi cometida por um “agente público” (OLIPHANT, 2007, p.

requerente um ganho imerecido, na medida em que ultrapassa o valor da lesão

202).

efetivamente sofrida, bem como são de difícil avaliação e invariavelmente excessivos.
(KOZIOL, 2008, p. 744).

Com relação ao primeiro elemento, assim como foi estabelecido em Holden v Chief

Constable of Lancashire [1987] QB 380, [1986] 3 All ER 836, não há clareza se as palavras

Lord Devlin indicou que talvez preferisse abolir completamente a “anomalia” da

devem ser entendidas conjunta ou disjuntivamente, dividindo o entendimento

indenização punitiva, entretanto, devido ao peso da autoridade que carrega a House of

doutrinário sobre o tema.5 Entretanto, já está claro que nem todo abuso de poder ou ação

Lords e seus membros,preferiu restringir suas possibilidades a extingui-los de pronto
(OLIPHANT, 2007, p. 201).
Sendo assim, desde Rookes v Barnard, um pedido de exemplary damages só pode
suceder quando estiver compreendido entre três categorias: “a) ação opressiva, arbitrária

4 No original: a) oppressive, arbitrary or unconstitutional action by servants of the government; b) wrongful
conduct by the defendant which has been calculated by him to make profit for himself which may well exceed
the compensation payable to the plaintiff, and; c) any case where such an award is autorised by statue.
5 Ou seja, se a conduta deve ser opressiva, arbitrária e inconstitucional ao mesmo tempo ou se a apenas
uma ou duas em conjunto são suficientes.
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A segunda pré-condição diz respeito ao status do réu. Como colocado em Cassel

different, for the servants of the government are also the servants of the
people and the use of their power must always be subordinate to their
duty of service. It is true that there is something repugnant about a big
man bullying a small man and very likely the bullying will be a source of
humiliation that makes the case one for aggravated damages, but it is not
in my opinion punishable by damages.8

& Co Ltd v Broome, o requerente deve comprovar que a ação opressiva, arbitrária ou

Apesar do particular desenvolvimento que exemplary damages tiveram nos EUA,

inconstitucional foi cometida por agente público (servant of the government), termo este

com aplicação em situações muito mais amplas, sustenta-se que o modelo britânico

que não deve ser entendido de forma restritiva. De acordo com Lord Diplock em Cassel,

oferece balizas metodológicas mais claras e objetivas, na medida em que configura

“refere-se a todas as pessoas que exerçam poderes do governo, central ou local, conferidos

eficiente meio de proteção dos particulares frente ao Estado, bem como possibilita que

a elas por estatutos ou lei comum por virtude de status oficial ou emprego que ocupem”.6

situações verdadeiramente excepcionais promovidas por particulares sejam, além de

ou ação inconstitucional seja “ultrajante” (outrageous) ou que existam outros fatores
agravantes, uma indenização punitiva não será concedida.

Neste sentido, mesmo que o réu seja servidor público, deve demonstrar-se que o
ato pelo qual se pleiteia reparação foi realizado no exercício de poder governamental ou

indenizadas, desestimuladas pela possibilidade de punição.
No que concerne à segunda hipótese prevista por Lord Devlin, determinou-se
que: “b) a conduta ilícita do réu seja calculada por ele para obter lucro que exceda a

executivo.(JONES, 1989, p. 517).
Alastair Mullis explica que em Holden v Chief Constable of Lancashire a Corte de
Apelações recusou-se a aceitar que em todo caso em que um policial agir sem a necessária

compensação paga ao requerente em eventual demanda judicial”.
Esta categoria justifica-se nestas circunstâncias sob o argumento de que a lei não

concedidos.7

pode ser violada com impunidade (LAW COMISSION, 1997, p. 56). Como se estabeleceu

A disponibilidade de indenizações exemplares com base nessa primeira categoria

em Rookes v Barnard, indenizações exemplares podem ser concedidas em qualquer

autorização cair-se-ia em uma área onde exemplary damages pudessem ser

tem papel importante na defesa das liberdades civis em casos de false imprisonment,

situação necessária a ensinar ao réu que o ilícito não compensa.

assault e baterry, bem como malicious prosecution, decorrentes de má conduta policial. Do

Duas questões surgem nesta categoria. A primeira é: o que significa profit (lucro)?

mesmo modo, verificava aplicação frequente em casos de discriminação racial e sexual

Em Cassell & Co v Broomefez-se claro que se deve dar uma interpretação abrangente a esse

por funcionários públicos até a decisão de AB v South West Water Services Ltd, de 1993.

termo e, portanto, a essa categoria. Esta foi estendida além do sentido estrito de

As palavras de Lord Devlin são conclusivas nesse sentido:
I should not extend this category, — I say this with particular reference
to the facts of this case, — to oppressive action by private corporations
or individuals. Where one man is more powerful than another, it is
inevitable that he will try to use his power to gain his ends ; and if his
power is much greater than the other's, he might perhaps be said to be
using it oppressively. If he uses his power illegally, he must of course pay
for his illegality in the ordinary way ; but he is not to be punished simply
because he is the more powerful. In the case of the government it is
A expressão utilizada por Lord Devlin é servants of the government, designação genérica que abarca
qualquer pessoa eleita ou designada a exercer uma função pública. Na Austrália e Nova Zelândia, significa
a pessoa membro de um serviço público. Disponível em: <http://dictionary.reference.com/browse/publicservant?s=t>. Acesso em: 20.08.2015.
7 Em Holden v Chief Constable of Lancashirer o autor foi preso injustamente e detido por cerca de vinte
minutos por um policial, mas não houve alegação ou qualquer prova no sentido de comprovar que a ação
do oficial teria ocorrido de maneira opressiva ou violenta. O autor apelou contra a decisão do magistrado
que negou a possibilidade do júri fixar uma indenização exemplar, argumentando que todo caso de ação
inconstitucional por agente público do governo necessariamente é abarcada pela primeira categoria de
Lord Devlin. A Corte de Apelação, apesar de descontente com os termos estabelecidos, aceitou que, em
certos casos, ações inconstitucionais, ainda que não opressivas ou arbitrárias, poderiam dar vasão a uma
indenização exemplar. A apelação foi provida e designado novo julgamento pelo júri.

enriquecimento ilícito, ou seja, é mais ampla que restitutionary damages. Tampouco “se
limita ao cálculo matemático a ser encontrado em um balancete” (OLIPHANT, 2007, p.
204). O cálculo pode se dar com respeito às condições do requerente de impetrar uma
ação,seja porque este não possui o dinheiro para iniciar o procedimento ou porque pode
estar sendo física ou psicologicamente intimidado(JONES, 1996, p. 518). De acordo com
aLaw Comission, reportando-se ao casoRookes, esta segunda categoria é mais abrangente

6

8 Tradução livre: “Eu não estenderei esta categoria – e o digo com especial referência aos fatos deste caso –
a ações opressivas perpetradas por corporações privadas ou indivíduos. Onde um homem é mais poderoso
do que outro, é inevitável que ele tente usar seu poder a fim de atingir seus objetivos; e se seu poder é muito
maior do que o dos outros, ele pode até ser acusado de o utilizar de maneira opressiva. Se ele utilizar seu
poder ilegalmente, ele deve, por óbvio, pagar por sua ilegalidade da mesma maneira que os demais.
Entretanto, ele não será punido simplesmente porque é mais poderoso. No caso do governo é diferente, vez
que os ‘servos do governo’ também são os ‘servos do povo’ e o uso do seu poder deve sempre ser
subordinado ao seu serviço. É verdade que há algo repugnante sobre o homem grande oprimindo o
pequeno homem e muito provavelmente esta opressão será a fonte de humilhação enquadrável como
‘indenização agravada’ mas não é em minha opinião o caso de uma indenização punitiva.”
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do que mero ganho financeiro, em sentido estrito, inclui casos em que o agente deseje

significa dizer que, ainda que o caso sob júdice preencha todos os elementos necessários

receber qualquer tipo de benefício decorrente de seu ilícito.

ao cabimento da indenização punitiva, não há meio legal de compelir a corte a fixar essa

A segunda questão é: o que constitui o elemento calculation? (LAW COMISSION,

punição, visto que mantém discricionariedade absoluta para afastar o instituto.

1997, p. 56).Ainda quese devautilizar uma interpretação abrangente a presente categoria,

Como ensina Mullis, ainda que a corte decida por conceder a indenização

o mero fato de um tort ser cometido no curso de um negócio comercial não é suficiente

exemplar, a valoração desta quantia deve, necessariamente, envolver critérios diferentes

para enquadrar o caso na segunda categoria de Rookes v Barnard. O que é necessário ainda

daqueles pertinentes a uma indenização meramente compensatória.

é “(i) conhecimento de que o que se propõe a fazer é contra a lei ou descaso quanto à

O referido autor elenca nove pontos a serem considerados em qualquer situação

legalidade ou ilegalidade do que se propõe fazer, e (ii) decisão de continuar a fazer porque

em que uma indenização exemplar estiver envolvida, quais sejam: “(1) o requerente deve

a perspectiva de vantagem material supera o prospecto de perda econômica.”

ser a vítima do comportamento punível; (2) Relevância do valor arbitrado a título

(OLIPHANT, 2007, p. 205). Descuido por si só, ainda que extremo, não é suficiente.

compensatório; (3) Indenizações moderadas; (4) Relevância de pena criminal; (5) Os

Estas questões foram consideradas quando do julgamento de John v MGN Ltd

[1997] QB 586, uma ação de difamação do famoso musicista Elton John contra o jornal

meios do réu; (6) A conduta das partes; (7) Custos; (8) Múltiplas partes; (9)
Responsabilidade indireta.” (OLIPHANT, 2007, p. 208).12
Por sua vez, a Law Comission sugere que os seguintes elementos devem ser

Mirror Group Newspaper. Entendeu-se queé necessário que o escritor tenha suspeitado
que as palavras fossem inverídicas e deliberadamente tenha se esquivado de tomar as

considerados para o arbitramento de punitive damages(LAW COMISSION, 1997, p. 107):

por Lord Devlin a título exemplificativo desta categoria, 10 quando do julgamento de

[...] in deciding the amount of punitive damages, the judge must consider,
where applicable, the following matters: (a) the state of mind of the
defendant; (b) the nature of the right or rights infringed by the defendant;
(c) the nature and extent of the harm to the plaintiff that the defendant
caused or intended to cause by his conduct; (d) the nature and extent of
the benefit that the defendant derived or intended to derive from his
conduct; (e) any other matter which the judge in his or her discretion
considers to be relevant (other than the means of the defendant). (Draft
Bill, clause 5(2))13

Rookes v Barnard, são motivo de discussão, tendo jamais o assunto sido conclusivamente

A conclusão da Law Comission no relatório nº247 de 1997 indica que exemplary

devidas precauções (OLIPHANT, 2007, p. 207).
Por fim, a terceira categoria estipulada por Lord Devlin reconhece que a
indenização exemplar pode ser concedida em “c) qualquer caso onde tal pena seja
autorizada por estatuto (lei).”Como esclarece Alastair Mullis, poucos são os estatutos que
claramente permitem essa possibilidade,9 de fato, até mesmo aqueles estatutos citados

decidido.

damages devem ser encarados como solução ultima ratio, um last resort jurídico dentro

Atualmente, a maior discussão acerca do tema diz respeito à possibilidade de

do arcabouço de possibilidades legais e sujeitos a uma série de restrições e limitações.

aplicação, ou não, de indenização exemplar em casos previstos em estatutos posteriores

Nesse sentido, o relatório sugere que esta espécie de indenização seja apenas calculável

a Rookes v Barnard que não apresentem em seu texto a hipótese de cabimento do referido

pelo juiz, e não pelo júri, como tradicionalmente acontece no Common Law. Entretanto, a

damages.11

Comissão sugere que a reforma expresse a disponibilidade desta figura para qualquer tort

Vale ressaltar, ainda que um pleito demonstre-se compatível a uma das
categorias estabelecidas por Lord Devlin, a corte não está compelida a fixar uma

ou equitable wrong que seja cometido de forma deliberada e com evidente desrespeito
As considerações mais interessantes referem-se à necessidade de moderação desta punição, vez que seu
objetivo não é levar o agente à ruína mas apenas puni-lo. Do mesmo modo, a preocupação com a
possibilidade de bis in idem é constante e evidencia-se pela impossibilidade de fixação de exemplary
damages quando o a conduta já está sendo punida na seara penal. Ainda, por vezes a quantia fixada a título
meramente compensatório já é suficiente para desestimular o ofensor.
13 Tradução livre: [...] ao decidir o valor da indenização punitiva, o juiz deve considerar, quando aplicável,
os seguintes critérios: (a) o estado de espírito do réu; (b) a natureza do direito ou direitos violados pelo
réu; (c) a natureza e extensão do dano do autor causado ou tentado pela conduta do réu; (d) a natureza e
extensão do benefício que o réu percebeu ou tentou perceber em decorrência de sua conduta; (e) qualquer
outro tópico que o juiz por sua discrição considere ser relevante (outra que não seja os meios do réu).
12

indenização punitiva. A indenização exemplar é discricionária e a corte mantém sua
autonomia para discernir caso a caso pela aplicação ou não de exemplary damages. Isto
Alguns estatutos vislumbram a possibilidade de “double damages”: o Distress for Rent Act 1737, §§3, 18; e
Landlord and Tenant Act 1730, § 1.
10Section 13(2) of the Reserve and Auxiliary Forces (Protection of Civil Interests) Act 1951.
11 Esta é a situação evidente nos EUA, onde o instituto se desenvolveu com maior liberdade e aplicabilidade.

9

839

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

840

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

aos direitos da vítima, apoiando um “modelo expansionista”. (LAW COMISSION, 1997, p.

a outrem, ou seja, um dever geral de não prejudicar ninguém. Da quebra desse dever

105).

jurídico originário surge o dever jurídico sucessivo de indenizar, tendo como principal
Ao formularem as recomendações para uma possível reforma, a Comissão

fundamento a existência de um dano (CAVALIERI FILHO, 2014).

estabeleceu cinco critérios principais: “1) Devem ser excepcionais; 2) Devem-se estipular

Ao avaliar os pressupostos da responsabilidade civil brasileira, Fernando

critérios mais claros para sua concessão; 3) Evitar incertezas quanto ao cálculo da

Noronha (2003, p. 468) resume-os em cinco, quais sejam: o dano, o cabimento no âmbito

indenização exemplar; 4) O réu não pode ser injustamente prejudicado; 5) Não deve

de proteção de uma norma, o fato gerador, o nexo de causalidade e o nexo de imputação.

existir impacto sob a administração e financiamento da justiça civil” (LAW COMISSION,

Ou seja, para que surja a obrigação de indenizar, segundo o professor, é necessário:
a) que haja um fato (uma ação ou omissão humana, ou um fato humano,
mas independente da vontade, ou ainda um fato da natureza) que seja
antijurídico (isto é, que não seja permitido pelo direito, em si mesmo ou
nas suas consequências); b) que esse fato possa ser imputado a alguém,
seja por se dever à atuação culposa da pessoa, seja por simplesmente ter
acontecido no decurso de uma atividade realizada no interesse dela; c)
que tenham sido produzidos danos; d) que tais danos possam ser
juridicamente considerados como causados pelo ato ou fato praticado,
embora em casos excepcionais seja suficiente que o dano constitua risco
próprio da atividade do responsável, sem propriamente ter sido causado
por esta. […] e) é preciso que o dano esteja contido no âmbito de função
de proteção assinada à norma violada. Isto é, exige-se que o dano
verificado seja resultado da violação de um bem protegido.14

1997, p. 05).
Ainda, segundo a Comissão, há uma necessidade prática que os punitive damages
são capazes de cumprir, vez que estes são a forma mais eficaz de prevenir abusos de poder
pela polícia, impedir condutas discriminatórias por funcionários e pessoas em geral e
desencorajar a violação deliberada de legislações referentes à segurança e saúde.
Entretanto, como bem ressalta Walker, as conclusões do Report nº 247 foram
totalmente rejeitadas pelo Governo em novembro de 1999 (WALKER, 2016, p. 78).

3. Punitive damages frente à responsabilidade civil brasileira

A partir do ato ilícito causador de um dano injusto a outrem, nasce a obrigação de
indenizar, cuja principal finalidade é tornar indemne o lesado, isto é, colocar a vítima na

Diferentemente da responsabilidade civil brasileira, onde se encontra um sistema

situação em que estaria sem a ocorrência do fato danoso. (CAVALIERI FILHO, 2014, p. 16).

organizado em cláusula geral de responsabilidade, através da qual, cumpridos certos

É possível observar que o sistema de responsabilidade civil brasileira e o sistema

requisitos reconhece-se a existência de responsabilidade, ao se falar em tort law, o

de common law of torts britânico apresentam particularidades de difícil adaptação quando

reconhecimento da responsabilidade (liability) depende, algumas vezes, de prova da

se trata do instituto de punitive damages. Como assevera Noronha (2003, p. 438), a

intenção de cometer o dano (intention to injure), outras de culpa acidental (inadvertent

responsabilidade civil em princípio não tem como medida a gravidade da conduta do

fault) e noutras surge na ausência de qualquer coisa que se pode chamar de culpa (fault).

agente causador do dano, nem outros fatores subjetivos, pois consiste fundamentalmente

Esta se trata de um sistema de casos díspares, desenvolvidos judicial e doutrinariamente

na obrigação de reparar o dano causado, mas unicamente a extensão do dano causado,

ao longo de anos de tradição das Cortes, que trataram de elencar quais – e de que forma e

conforme estabelece o art. 944 do Código Civil brasileiro, “a indenização mede-se pela

em que condições – condutas danosas devem ser indenizadas, de acordo com os padrões

extensão do dano”.
Com esse artigo, o Código Civil filia-se à doutrina francesae afirma o princípio da

que aquelas sociedades determinaram em momentos históricos variados.
Por sua vez, clássica é a visão de que a responsabilidade civil, ao menos no Brasil,

reparação integral (restitutio in integrum), sendo este critério também indicado como a

diz respeito a uma área dita patológica do Direito Obrigacional, uma vez que advém de um

principal distinção entre os campos próprios das responsabilidades civil e penal

dano, prejuízo (DIAS, 2012, p. 809).

(CAVALIERI FILHO, 2014, p. 27).

Com frequência, a doutrina reporta-se ao princípio romano traduzido na
expressão latina neminem laederepara tratar da razão de ser do instituto da
responsabilidade civil, na medida em que esta se consubstanciaria no dever de não lesar

14

Importante atentar ao fato de que esta visão é minoritária, ainda que amplamente elogiável.
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Excetuando a regra geral imposta pelo art. 944 do Código Civil, o parágrafo único

afirmar que, ao lado do objetivo de reparação do dano: “Na responsabilidade civil estará

do mesmo artigo consagra que “Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da

presente uma finalidade punitiva ao infrator aliada a uma necessidade que eu designo

culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização”. Sendo assim,

como pedagógica, a que não é estranha a idéia de garantia para a vítima, e de solidariedade

vislumbra-se que o legislador deixou claro que o valor da indenização só não

que a sociedade humana lhe deve prestar”.

corresponderá ao valor do dano, quando a culpa for muito menor do que o resultado

José de Aguiar Dias (2012), por sua vez, apesar de reconhecer um efeito punitivo

danoso, ou seja, em situações de culpa leve, em que o agente, por um descuido mínimo,

secundário na obrigação de indenizar, não reconhece na punição uma função da

acaba por provocar um dano de grandes repercussões.

responsabilidade civil capaz de justificar a majoração do valor a ser pago pelo

Aplicar-se interpretação extensiva ao dispositivo mencionado, a fim de

responsável.

possibilitar o agravamento da indenização caso o grau de culpa seja superior ao dano

No entanto, ainda antes da entrada em vigor do Código Civil, desenvolveu-se na

causado, ainda que tecnicamente defensável, é entendimento assistemático, pois é

doutrina acerca da responsabilidade por danos morais uma tendência à aceitação – ainda

possível identificar ao longo de toda a legislação civilista uma preocupação com a

que não unânime e muitas vezes não problematizada ou fundamentada – da função

proibição ao enriquecimento sem causa, como no art. 884 do Código Civil, e da não

punitiva da responsabilidade civil para esses casos. Formou-se na doutrina curiosa

utilização do grau de culpa do agente para determinar a extensão do dano.

contradição entre o que se considera ser a função da responsabilidade civil em geral e as

Neste sentido, percebe-se que o Código de Defesa do Consumidor
originariamente apresentava dispositivos que, equiparadamente, exerceriam a mesma
função dos punitive damages na segunda categoria de Lord Devlin mas, todavia, foram

funções muitas vezes atribuídas a um caso específico de responsabilidade, que é a
responsabilidade por danos morais. (PÜSCHEL, 2007, p. 19).
Para ilustrar tal contradição, observa-se que Cavalieri Filho e Menezes Direito
(2004, pp. 331-332), ao tratarem da função da responsabilidade civil em geral, afirmam:

vetados, quais sejam:
Art. 16 - Se comprovada a alta periculosidade do produto ou do serviço
que provocou o dano, ou grave imprudência, negligência ou imperícia do
fornecedor, será devida multa civil de até um milhão de vezes o Bônus
do Tesouro Nacional - BTN, ou índice equivalente que venha substituí-Io,
na ação proposta por qualquer dos legitimados à defesa do consumidor
em juízo, a critério do juíz, de acordo com a gravidade e proporção do
dano, bem como a situação econômica do responsável.
Art. 45 - As infrações ao disposto neste Capítulo, além de perdas e danos,
indenização por danos morais, perda dos juros e outras sanções cabíveis,
ficam sujeitas à multa de natureza civil, proporcional à gravidade da
infração e à condição econômica do infrator, cominada pelo juiz na
ação proposta por qualquer dos legitimados à defesa do consumidor em
juízo.
Art. 52, § 3º - O fornecedor ficará sujeito a multa civil e perda dos juros,
além de outras sanções cabíveis, se descumprir o disposto neste
artigo.(Grifou-se).

“O fim da responsabilidade civil é a restituição do lesado ao estado em que se encontraria
se não tivesse havido o dano. Indenizar significa tornar indene a vítima; reparar todo o
dano por ela sofrido [...], o que se procura fazer recolocando o prejudicado no statu quo
ante”. Por outro lado, ao cuidar da quantificação do dano moral, os mesmos autores (2004,
p. 351) afirmam que o sistema para determinação do valor da indenização nesses casos
tem a finalidade de “impor uma reparação que alcance a satisfação do lesado e a punição
do causador do dano na justa medida”.
O professor Fernando Noronha (2003, pp. 439-440) explica que a função
sancionatória ou punitiva é característica da responsabilidade criminal, já que esta visa,
com a imposição ao infrator de uma pena, retribuir o ilícito com castigo proporcional

Sendo assim, pode-se observar no ordenamento pátrio rejeição ao instituto de

(finalidade retributiva), dissuadir outras pessoas da prática de atos similares (prevenção

punitive damages ou ao menos à ideia de utilização do grau de culpa do agente como meio

geral), bem como dissuadir o criminoso da prática de novos crimes (prevenção especial).

de determinar a extensão do dano.

Para o professor, em rigor, uma finalidade punitiva na responsabilidade civil não é

Autores que admitem expressamente uma função punitiva geral ao lado da
função indenizatória da responsabilidade civil são exceção na doutrina brasileira. Caio
Mário da Silva Pereira (2001, pp. 10-11), pode ser citado como exemplo dessa posição, ao

facilmente justificável e teria sempre um papel acessório, já que em princípio a
responsabilidade civil visa apenas reparar danos.
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Por outro lado, a utilização da função punitiva na responsabilidade civil por dano

A utilização desta espécie de pena privada no sistema de Common Law, como

moral vem sendo difundida por autores nos casos em que o comportamento do ofensor

aponta Martins-Costa e Pargendler (2005), deve-se, em muito, ao modo como este sistema

se revelar particularmente reprovável ou nos casos em que, independentemente de culpa,

jurídico se desenvolveu ao longo do tempo.

o agente obtiver lucro com o ato ilícito ou incorrer em reiteração da conduta ilícita. Nesse

Segundo Seipp(1996), no início da common law, a vítima de uma conduta danosa
possuía a opção de, por um mesmo ato ilícito, buscar satisfação mediante um processo

ínterim, está o posicionamento de Carlos Alberto Bittar (1999, p. 232-233):
Adotada a reparação pecuniária – que, aliás, é a regra na prática, diante
dos antecedentes expostos -, vem-se cristalizando orientação na
jurisprudência nacional que, já de longo tempo, domina o cenário
indenizatório nos direitos norte-americano e inglês. É a da fixação de
valor que serve como desestímulo a novas agressões, coerente com o
espírito dos referidos punitive ou exemplary damages da jurisprudência
daqueles países. Em consonância com essa diretriz, a indenização por
danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência
ao lesante e à sociedade de que não se aceita o comportamento assumido,
ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância
compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo
expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a
resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido.
Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das
potencialidades do patrimônio do lesante.

Fernando Noronha (2003, pp. 437-441), por sua vez, não obstante reconhecer a
existência das funções sancionatória e preventiva, ao lado da função principal reparatória
da responsabilidade civil, critica a ideia do valor de desestímulo, cunhada por Carlos
Alberto Bittar (1999, p. 232), associada à ideia dos punitive ou exemplary damages da
jurisprudência norte-americana. Para o autor, a punição exemplar deve significar
somente aquela reparação que, além de reparar de forma mais completa possível o dano,
represente o mínimo indispensável para dar uma satisfação ao sentimento geral de
frustração e mesmo de revolta experimentado pela comunidade (nos casos de danos
transindividuais). Não se deve, porém, erigir a responsabilidade civil em substitutivo das
multas e outras sanções que devem ser impostas no âmbito do direito penal.

criminal ou um processo de responsabilização civil. Entretanto, com o passar do tempo,
diversas ramificações e especializações ocorreram nestas matérias, dando origem a
campos de pesquisa complemente diversos.
Nos sistemas de matriz civilista, é possível identificar cisão muito mais evidente
entre o direito civil e o direito penal, sendo que neste segundo considerações relativas à
culpabilidade do agente e ilicitude são muito melhor desenvolvidas e usuais.
Certo é que a aplicação de um instituto estrangeiro que incorpora sanções
punitivas à seara civil, especialmente em um sistema jurídico de Civil Law, demonstra-se
descabido por violação do princípio constitucional da legalidade e da nulla poena sine lege.
Por fim, é interessante o posicionamento apresentado por Martins-Costa e
Pargendler (2005). Segundo as autoras, no Brasil, seria desnecessária a aplicação do
instituto estrangeiro, vez que aqui o instituto do dano moral apresentaria um suposto
“caráter pedagógico-punitivo”, através do qual já seria possível adequar o valor da
indenização de acordo com o grau de culpa do agente.
Este caráter punitivo/pedagógico do dano moral, que atualmente é reconhecido
pela doutrina e constantemente aplicado pela jurisprudência brasileira, como
evidenciado pelo entendimento doutrinário já apresentado, é objeto de discussões e
investigações, merecendo uma pesquisa à parte a fim de investigar suas origens ou
mesmo real existência frente ao princípio da reparação integral.

A crítica à ampliação da função punitiva no âmbito civil defende que a
indenização punitiva não pode ser acolhida livremente por via jurisprudencial, com o

4. Considerações finais

desprezo aos critérios e condições que justificam, axiológica e teleologicamente, esse
instituto. Além disso, é preciso saber se o princípio da reparação integral no Direito

Em Common Law of Torts, é princípio fundamental da Responsabilidade Civil a

danos

Compensação Integral, melhor conhecida naquela doutrina como Indemnity Principle ou

extrapatrimoniais, as funções ressarcitória (compensatória), satisfativa, punitiva e

General Principle of Compensation. Conclui-se, pois, que o objetivo de uma indenização

dissuasória.

nesse sistema é dar ao reclamante compensação total pelo dano, prejuízo ou perda que a

brasileiro

coaduna

com

a

tentativa

de

compatibilizar,

através

dos

conduta do réu tenha lhe ocasionado.
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Como resultado,foi possível observar que a indenização punitiva constitui uma
indenização excepcional, mesmo no sistema de Common Law, encontrando restrições e
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FRIEDMANN, David D. Law and Ecomomics. Disponível em:
<http://daviddfriedman.com/laws_order/laws_order_chapter_14/links/ch_14_207_case
_huckle_money.htm>. Acesso em: 19/10/2015.

dificuldades em sua aplicação que, contudo, por força de particularidades daquele
sistema, torna possível em situações extraordinárias e bem definidas a quebra do
paradigma compensatório.
Do mesmo modo, pode-se concluir que a aplicação depunitive damagesno Brasil,

JONES, Michael A. Textbook on TORTS. 5. ed. Oxford: Blackstone Press Limited, 1996.
KOZIOL, Helmut. Punitive Damages - A European Perspective. La. Law Review, n. 68.
Ano 2008. Disponível em: <http://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol68/iss3/3>
Acesso em: 26.03.2016.

acabaria por gerar situações absurdas em matéria de Responsabilidade Civil, vez que a
indenização punitiva confunde o propósito da lei civil e criminal, importando espécie de
pena deste âmbito ao direito civil sem nenhuma das proteções correspondentes;bem
como fornece ao requerente um ganho imerecido, na medida em que ultrapassa o valor
da lesão efetivamente sofrida, em desacordo com os princípios da reparação integral e da
proibição do enriquecimento sem causa e, ainda, que a aplicação do instituto estrangeiro

MARTINS, João Vitor Gomes. Dano Moral e Indenização Punitiva: Uma Distinção
Necessária. Monografia (Graduação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Centro
de Ciências Jurídicas/CCJ, Curso de Graduação em Direito, Florianópolis, 2016.
MARTINS-COSTA, Judith; PARGENDLER, Mariana Souza. Usos e abusos da função
punitiva. Revista CEJ, Brasília, n. 28, p. 15-32, mar. 2005.
MULLIS, Alastair; OLIPHANT, Ken. Torts. 3. ed. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2003.

no Brasil sem sua previsão legal ou sistematização doutrinária é inconstitucional por
violar o princípio da legalidade.

NORONHA, Fernando. Direito das obrigações: fundamentos do direito das
obrigações - introdução à responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2003. V.1.

Para Judith Martins-Costa (2005), o tema não admite raciocínios simplistas, por
estruturar-se numa fundamental complexidade que somente a comparação jurídica pode

OLIPHANT, Ken. The Nature of Tortious Liability, 2007. In: OLIPHANT, Ken (Org.). The
Law of Tort. 2. ed. LexisNexis. pp. 01-38.

auxiliar a desvendar, tendo em vista as diferentes tradições jurídicas – a nossa e a anglosaxônica – no exame de um instituto tão revelador de um modo de ver o mundo como são

OWEN, David G. The Moral Foundations of Punitive Damages. In: Alabama Law
Review, v. 40, 705. Ano 1989.

os punitive damages.
PROSSER, William L. Handbook of the Law of Torts. St. Paul, Minessota: West
Publishing Company, 1980.
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sustentabilidade.

Resumo: Esta pesquisa trabalha a questão da redução da jornada de trabalho e da
geração de empregos através do desenvolvimento sustentável. O trabalho adentra-se na
problemática da redução de jornada de trabalho porque busca responder se esta seria
uma forma eficaz para a geração de empregos e estuda como forma de resolução desse
impasse, o desenvolvimento sustentável. No ano 2000, a ONU adotou a Declaração do
Milênio que deu origem a o s Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs). O Brasil
como signatário, discute a possibilidade da redução da jornada de trabalho, através da
PEC n. 231/95, que faz parte de uma das metas para alcançar esses ODMs. Os resultados
indicam que não há unanimidade pois os trabalhadores sustentam a hipótese de que com
a redução da jornada, o tempo livre seria melhor aproveitado e o patronato argumenta
que a redução da jornada de trabalho não gera empregos. O objetivo geral deste artigo é
analisar, além desses posicionamentos, a redução da jornada de trabalho e, mais
especificamente a PEC n. 231/95 como instrumento útil para a criação de novos
empregos. O método utilizado para a realização do trabalho foi o dedutivo, servindo-se,
na fase da pesquisa, de documentos e doutrina nacional e internacional sobre o assunto.
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dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, como ferramenta para o crescimento e o

development.

desenvolvimento sustentável do país.

Abstract: This research works with the reduction in working hours and job creation’s

A sociedade, o Estado, trabalhadores e empregadores discutem constantemente

issue through sustainable development. The research investigates if the reduction in

se a aprovação da proposta realmente é eficaz para a criação de novos postos de trabalho.

working hours would be an effective way to create jobs and, as a solution to this issue,

De um lado, os trabalhadores sustentam a hipótese de que com a redução da

studies the sustainable development. In 2000, the UN adopted the Millennium Declaration

jornada de trabalho, o tempo livre seria aproveitado de melhor forma e mais

which gave rise to the Millennium Development Goals (MDGs). Brazil, as a signatory, is

intensamente. O convívio social e familiar seria ampliado de forma a preservar o bem-

discussing the possibility of the reduction of working hours, through the constitutional
amendment proposal n. 231/95, which is part of the goals to achieve the MDGs. The
results indicate that there is no unanimity as workers support the hypothesis that with
the reduction of working hours, free time would be better enjoyed and the employers
argue that the reduction of working hours does not create jobs. The main purpose of this

estar de suas relações pessoais e haveria mais tempo hábil que facilitaria um acesso mais
frequente ao ensino e a qualificação.
Do outro lado, posiciona-se o patronato de forma negativa, argumentando que a
redução da jornada de trabalho não gerará novos empregos e que ainda pode trazer
manifestos prejuízos à indústria e a economia do país.

paper is to analyze, in addition to these positions, the reduction of working hours and,

Foi assim, em decorrência dos avanços tecnológicos, da automação industrial e

more specifically, the constitutional amendment proposal n. 231/95 as a useful

dos elevados índices de desemprego que estes fatores proporcionam e a partir das

instrument for creating new jobs. The method used to carry out the work was the
deductive, using at the stage of research, documents and national and international books
on the subject.

indagações da classe dos trabalhadores e do empresariado, que surgiu o interesse pela
presente pesquisa.
A redução da jornada de trabalho como meio alternativo para geração de novos
empregos, é um tema recorrente que tem sido amplamente discutido, especialmente nos

1. Introdução

Desde a antiguidade o trabalho era visto no sentido pejorativo, em razão de
envolver apenas a força física do homem, sendo as atividades intelectuais as únicas que o
dignificavam. Foi neste período que a sociedade e o mundo do trabalho sofreram um
grande impacto, pois se viram diante da indispensabilidade da mão de obra humana.
Esse processo de evolução histórica presenciou também as inúmeras
reivindicações dos trabalhadores frente aos abusos e as explorações feitas pelos

últimos anos devido à globalização mundial, assim como o desemprego, que atinge em
grande parte países menos desenvolvidos como o Brasil.
A aprovação da proposta, além de ser vista como forma de combater o
desemprego e criar novos empregos, é também considerada como forma de tutela ao
trabalhador, que terá seus direitos a trabalho, educação, saúde e lazer garantidos.

2. Redução da jornada de trabalho e geração de empregos: análise da PEC n. 231/95
como instrumento para reduzir a jornada e gerar empregos sustentáveis

empregadores, que por vezes os submetiam a condições desumanas de trabalho.
O tema desta pesquisa é baseado na luta histórica pela redução da jornada de

2.1. Desenvolvimento sustentável

trabalho que agora é vista como meio alternativo para a geração de novos empregos. Para
tanto, traz-se a discussão da proposta de emenda constitucional n. 231/95, que se

O conceito de desenvolvimento sustentável, como se conhece hoje, foi concebido

encontra atualmente em trâmite no Congresso Nacional e que propõe a redução da

pelo Relatório Nosso Futuro Comum (Our Future Common), mais conhecido como

jornada de trabalho e o aumento da remuneração das horas extras e faz parte das metas

Relatório Brundtland, publicado em 1987 pela Comissão Mundial da ONU sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento (CMED) presidida à época pela então primeira-ministra da
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Noruega Gro Harlem Brundtland (AMBIENTE BRASIL, 2016).
Neste relatório, definiu-se que o desenvolvimento sustentável deveria procurar
“atender às necessidades e aspirações do presente sem comprometer a possibilidade de
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padrão do desenvolvimento econômico criem oportunidades de trabalhos sustentáveis
nessa escala e num nível que permita às famílias pobres viverem dentro dos padrões
mínimos de consumo.” (CMED, 1991. p. 58).

atendê-las no futuro”. (CMED, 1991. p. 43.). Em outras palavras, o desenvolvimento

A década de noventa foi marcada por discussões internacionais sobre

sustentável é aquele que deverá satisfazer as necessidades desta geração sem que

desenvolvimento sustentável e, nesta senda, em 08 de setembro do ano 2000, chefes de

comprometa a capacidade das próximas gerações em satisfazer suas próprias

Estados e de governo participaram de uma das mais importantes reuniões da história da

necessidades.

Organização das Nações Unidas. (ONU, 2000).

O relatório determina que deve se buscar o desenvolvimento sustentável através

Nesta data tão importante, “todos os países estavam interconectados de maneira

de “mudanças nas políticas internas e internacionais de todas as nações”. (CMED, 1991. p.

mais ampla e profunda do que em qualquer outra época da história” tendo em vista que

44). Extrai-se deste relatório também, que o desenvolvimento sustentável não visa

“a globalização prometia um crescimento mais rápido, assim como o aumento do nível de

impedir o crescimento econômico, mas sim, deve ser usado no reconhecimento dos

vida e novas oportunidades”, demandando, portanto, atenção maior dos Estados e de seus

problemas ligados à pobreza e subdesenvolvimento e que estes só poderão ser

representantes. (UNICEF, 2016).

solucionados “se houver uma nova era de crescimento na qual os países em

Depois de muitos meses de conversação entre os representantes dos Estados-

desenvolvimento desempenhem um papel importante e colham grandes benefícios”.

membros, surgiu então a Declaração do Milênio das Nações Unidas, que foi criada com a

(CMED, 1991. p. 44.)

finalidade de “sintetizar acordos internacionais alcançados em várias cúpulas mundiais

Cabe ressaltar aqui, que os princípios do desenvolvimento sustentável baseiamse prioritariamente nas necessidades especiais das populações mais pobres e em

ao longo dos anos 90 (sobre ambiente e desenvolvimento, direitos das mulheres,
desenvolvimento social, racismo, etc).” (INFAP, 2016).

“limitações que a tecnologia e a organização social impõem ao meio ambiente,

A Declaração do Milênio foi elaborada com base nos compromissos assumidos

restringindo a capacidade de atender às necessidades presentes e futuras.” (AMBIENTE

pela comunidade internacional na década de 1990, numa série de conferências – incluindo

BRASIL, 2016).

as que tratavam de ambiente, de direitos humanos, de igualdade e equidade de gênero, de

No entanto, o desenvolvimento sustentável não se atém apenas à “redução do

desenvolvimento social, de direitos das crianças, do crescimento da população, de direitos

impacto da atividade econômica no meio ambiente, mas também nas consequências dessa

sexuais e reprodutivos e de direito à habitação. Como parte desses compromissos, a

relação na qualidade de vida e no bem-estar da sociedade, tanto presente quanto futura.”

Cúpula Social das Nações Unidas, em 1995, reconheceu que é possível alcançar a

(AMBIENTE BRASIL, 2016).

erradicação da pobreza e adotou uma estratégia para cumprir esse objetivo. Essa

De acordo com o Relatório Brundtland, atender às necessidades de emprego da

estratégia baseia-se num conceito abrangente de desenvolvimento, que inclui não só o

sociedade, se trata de um dos principais objetivos das políticas que promovem o

enfoque na pobreza, mas também considera o pleno emprego e a inclusão social como

desenvolvimento sustentável (CMED, 1991. p. 53.). Atender essas necessidades “é um

aspectos igualmente importantes da estratégia. (SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA

objetivo tão óbvio da atividade produtiva que pode parecer redundante falar de seu papel

DA REPÚBLICA, 2009).

central no conceito de desenvolvimento sustentável.” (CMED, 1991. p. 58.).
Acerca dos desafios do desenvolvimento, cita-se no Relatório Brundtland, o
emprego como forma de garantir o sustento, sendo este, umas das maiores necessidades
e aspirações da população. (CMED, 1991. p. 58).
Por fim, acerca dos empregos, conclui o Relatório que “é preciso que o ritmo e o

A Declaração traz ainda “uma série de compromissos concretos que, se
cumpridos nos prazos fixados, segundo os indicadores quantitativos que os acompanham,
deverão melhorar o destino da humanidade neste século.” (INFAP, 2016).
Os representantes na ocasião se comprometeram no sentido de que em “até 2015,
o mundo faria avanços mensuráveis nas áreas mais críticas do desenvolvimento humano.”
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por exemplo, a criatividade e inovação afim de levar adiante a iniciativa da ONU. (INFAP,

(UNICEF, 2016)
O então Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi A. Anan se manifestou após a

2016). A pressão exercida sob os governantes pela sociedade civil, também foi primordial

aprovação da Declaração do Milênio, sobre a importância da reunião dos dirigentes

para que os compromissos assumidos por eles durante a Cúpula do Milênio fossem

mundiais realizada em 2000:

levados adiante.

A minha intenção, ao propor a realização da Cimeira, foi utilizar a força
simbólica do Milênio para ir ao encontro das necessidades reais das
pessoas de todo o mundo. Ao ouvir os dirigentes mundiais e ler a
Declaração que aprovaram, fiquei impressionado com a convergência de
opiniões sobre os desafios com que nos vemos confrontados e com a
premência do seu apelo à ação. Os líderes definiram alvos concretos,
como reduzir para metade a percentagem de pessoas que vivem na
pobreza extrema, fornecer água potável e educação a todos, inverter a
tendência de propagação do HIV/SIDA e alcançar outros objetivos no
domínio do desenvolvimento. Pediram o reforço das operações de paz
das Nações Unidas, para que as comunidades vulneráveis possam contar
conosco nas horas difíceis. E pediram-nos também que combatêssemos a
injustiça e a desigualdade, o terror e o crime, e que protegêssemos o
nosso patrimônio comum, a Terra, em benefício das gerações futuras.
(ONU, 2000)

De acordo com a Declaração do Milênio, “homens e as mulheres têm o direito de
viver a sua vida e de criar os seus filhos com dignidade, sem fome e sem medo da violência,
da opressão e da injustiça.” (ONU, 2000).
A Declaração do Milênio afirma também que “a melhor forma de garantir esses
direitos é através de governos de democracia participativa baseados na vontade popular”.
(ONU, 2000)
Da Declaração do Milênio, surgiu então os Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio (ODMs). Estes ODMs estão sendo discutidos e desenvolvidos dentro de muitos
países e o Brasil, como um dos signatários da Declaração do Milênio, “vem criando e
fortalecendo instrumentos que garantem um diálogo permanente entre o Estado e
sociedade civil.” (SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2009)
Resta evidente que o envolvimento de uma quantidade considerável de pessoas
e organizações sociais nos processos participativos “conferem ao Brasil um ambiente cada
vez mais favorável para tratar do déficit social ainda existente” ao passo que o Governo
Federal tem criado canais que propiciam a inclusão da “experiência acumulada pela
sociedade civil brasileira na decisão das grandes políticas públicas.” (SECRETARIAGERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2009).
O apoio de entidades governamentais e empresariais tem sido fundamental. À
medida que eles buscam através destes objetivos traçar suas próprias metas, incluindo os
ODMs em agendas internacionais, nacionais e locais de Direitos Humanos, demonstra-se,

A Declaração do Milênio destaca “a democracia participativa como o ambiente
ideal para o cumprimento das metas (...),” sendo que este se trata de “um método de
governo que vem dando resultados concretos,” servindo como exemplo os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio. (SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA,
2011).
Portanto, os ODMs, bem como seus resultados e avanços, podem ser
acompanhados e comparados por todos em cada país. Vale ressaltar ainda que “os
resultados podem ser cobrados pelos povos de seus representantes, sendo que ambos
devem colaborar para alcançar os compromissos assumidos em 2000.” (INFAP, 2016).
Como parte desses compromissos, a ONU reconheceu que seria possível erradicar
a pobreza, adotando então “uma nova estratégia baseada em um conceito abrangente de
desenvolvimento que não privilegiava apenas o enfoque na pobreza.” (SECRETARIAGERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2009).
Assim, “o pleno emprego, a inclusão social e o desenvolvimento sustentável
também passaram a ser importantes.” Foi a partir dessa concepção que foram definidos
os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, quais sejam: reduzir a pobreza; atingir
o ensino básico universal; reconhecer a igualdade entre os sexos e a autonomia das
mulheres; reduzir a mortalidade na infância; melhorar a saúde materna; combater o
HIV/Aids, a malária e outras doenças; garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer
uma parceria mundial para o Desenvolvimento. (PNUD, 2000).
Dentre esses objetivos acima elencados, para delimitar o trabalho, será
desenvolvido apenas o objetivo número 1, qual seja, a redução da pobreza, e as metas que
foram estabelecidas pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD),
para que este objetivo fosse alcançado.
Sobre as metas, uma série delas foram estabelecidas e agregadas ao objetivo
número 1. Destaca-se aqui nesta investigação, o alcance do emprego pleno, sustentável e
produtivo e o trabalho decente para todos, incluindo mulheres e jovens, com a finalidade
de reduzir a pobreza. (PNUD, 2000).
O Brasil tem sido reconhecido por vários países e também pela ONU, pelo esforço
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que tem feito para atingir as metas estabelecidas para alcançar os Objetivos de

a participação de autoridades, empregadores e trabalhadores, como também de outras

Desenvolvimento do Milênio. (SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA,

organizações interessadas e comprometidas com a promoção do emprego e trabalho

2011).

decente.
A I Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente, por exemplo, foi um

O texto-base preparatório da Conferência Nacional de Emprego e Trabalho

dos maiores encontros realizados no Brasil neste sentido, tendo sido lançada em

Decente ressaltou a importância da criação de estratégias para o crescimento e

novembro de 2010, no Palácio do Planalto, com o objetivo geral de promover um amplo

desenvolvimento sustentável, a fim de erradicar a pobreza no Brasil.

debate no país, envolvendo temas como políticas públicas de trabalho, emprego e
proteção social.

Sob o lema “Gerar Emprego e Trabalho Decente para Combater a Pobreza e as
Desigualdades

Alguns dos objetivos específicos da I Conferência Nacional de Emprego e
Trabalho Decente (MTE, 2011a), visavam o seguinte:
• propor aos governos Federal, Estaduais, Municipais e do Distrito
Federal estratégias e diretrizes para formulação e consolidação de
uma política nacional de emprego e trabalho decente e empresas
sustentáveis;
• recomendar medidas que fortaleçam o sistema público de emprego,
trabalho e renda em todas as suas áreas de atuação, considerando as
especificidades e potencialidades do desenvolvimento local, bem
como que fomentem a criação e desenvolvimento de empresas
sustentáveis;
• propor políticas que fortaleçam a proteção social aos trabalhadores e
trabalhadoras e suas famílias, em especial, dos grupos sociais mais
vulneráveis;
• propor programas de desenvolvimento sustentável de uma cultura
voltada para o empreendedorismo e a economia solidária priorizando
as mulheres, jovens e grupos vulneráveis;
• propor iniciativas com vistas à promoção da igualdade de
oportunidades e de tratamento e não-discriminação no mundo do
trabalho, bem como para facilitar a transição das atividades informais
para a formalidade;
• propor a realização de campanhas de informação e de prevenção
voltadas à eliminação do trabalho forçado e do trabalho infantil, em
especial, em suas piores formas e a implementação, monitoramento e
avaliação de medidas relacionadas ao enfretamento da violência
sexual contra crianças e adolescentes;
• propor medidas e iniciativas para o fortalecimento do respeito aos
princípios e direitos fundamentais do trabalho, da cultura do diálogo
social e do tripartismo;
• propor medidas e iniciativas que fortaleçam a negociação coletiva;
• propor medidas e iniciativas de proteção em matéria de segurança e
saúde no trabalho, de acordo com a Política Nacional de Segurança e
Saúde do Trabalho – PNSST; e
• propor estratégia de divulgação, implementação e de monitoramento
das resoluções da I CNETD.

Sociais”,

os

debates

preparatórios

realizados

em

âmbito

municipal/intermunicipal, estadual e nacional, e, sobretudo as resoluções e conclusões da
Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente, representaram um passo decisivo
na formulação de uma política nacional de emprego e trabalho decente, como parte
fundamental de uma estratégia de crescimento e de desenvolvimento inclusivo e
sustentável em nosso país que incorporavam o esforço nacional pela erradicação da
extrema pobreza. (MTE, 2011b).
Para que se possa compreender os objetivos da supracitada Conferência, no que
se refere ao trabalho decente, necessário se faz conceituá-lo. A Organização Internacional
do Trabalho (OIT), em 1999, formalizou o conceito de Trabalho Decente como sendo “um
trabalho produtivo e de qualidade, em condições de liberdade, equidade, segurança e
dignidade humana.” (GUIMARÃES, 2012, p. 09)
A OIT “frente aos desaﬁos da globalização e dos déficits das políticas em matéria
de crescimento e emprego, (...) instituiu o trabalho decente como o objetivo central de
todas as suas políticas e programas.” (OIT, 2016)
O Trabalho Decente, é, portanto, para a OIT, o ponto de convergência de seus
quatro objetivos estratégicos: o respeito aos direitos no trabalho; a promoção do
emprego; a extensão da proteção social e o fortalecimento do diálogo social e condição
fundamental para a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia
da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável. (GUIMARÃES, 2012,
p.09).
Segundo a ex-Diretora do Escritório da OIT, Laís Abramo, a I Conferência Nacional
de Emprego e Trabalho Decente, realizada em Brasília, representou “a discussão mais
ampla em torno do mundo do trabalho já realizada no Brasil e no mundo”. De acordo com

Coordenada pelo MTE, a I Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente

a diretora que conduziu a conferência na época, o evento que contou com a participação

foi precedida de conferências estaduais, distritais e municipais, onde foram asseguradas

de aproximadamente 25 mil pessoas, ampliou os espaços de diálogo social e possibilitou
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2.2. A proposta de emenda constitucional n. 231/95 e os posicionamentos

a inserção da discussão no país. (OIT, 2012).
Para esta conferência, o MTE definiu quatro eixos temáticos para serem

favoráveis à sua aprovação

discutidos, a saber: (a) Eixo 1: Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho; (b) Eixo
2: Proteção Social; (c) Eixo 3: Trabalho e Emprego e (d) Eixo 4: Fortalecimento do
Tripartismo e do Diálogo Social como instrumento de governabilidade democrática.

Em 1995, foi apresentada no Congresso Nacional, uma proposta de emenda à
Constituição – a PEC n. 231/1995, que prevê a alteração dos incisos XIII e XVI do art. 7º

Estes eixos temáticos fazem parte do Texto-Base elaborado pelo MTE, que mais

da Constituição de 1988, tendo por objeto à redução da duração máxima da jornada de

tarde seria usado na conferência para fundamentar e ser o ponto de partida da discussão

trabalho de 44 para 40 horas semanais e o aumento do valor da hora extra de 50% do

acerca do emprego e trabalho decente.

valor normal para, no mínimo, 75%.

Para melhor compreensão desta pesquisa, faz sentido trazer à luz o Eixo 3, que

A PEC n. 231/1995, tem tido grande repercussão tanto no Congresso Nacional,

trata do Trabalho e Emprego. O Texto-Base dividiu ainda este eixo temático em subtemas,

como na sociedade, principalmente por estar amparada no argumento de que seria

tais como políticas macroeconômicas de crédito e investimento para a geração de mais e

medida potencialmente eficaz para combate ao desemprego e, ainda, para a geração de

melhores empregos; inclusão produtiva de grupos vulneráveis; sistema público de

novos postos de trabalho de maneira sustentável.

emprego, trabalho e renda e educação profissional; micro e pequenas empresas,
empreendedorismo

e

políticas

públicas

de

microcrédito;

cooperativas

A proposta, que já ficou arquivada por mais de 10 anos, foi desarquivada quando

e

uma comissão especial foi criada em 2008 no Congresso Nacional. Depois de uma série de

empreendimentos de economia solidária; emprego rural e agricultura familiar; empresas

aprovação de requerimentos (oitiva de convidados e realização de audiências públicas,

sustentáveis; e empregos verdes e desenvolvimento territorial sustentável. (MTE, 2011b).

em que foram ouvidos especialistas em Direito e Economia do Trabalho, interlocutores

Para o Ministério do Trabalho e Emprego, a subdivisão deste eixo nestas

sociais, representantes de empregados e empregadores), em 2009, o então Relator

questões, facilitaria os debates durante a conferência e fortaleceriam a capacidade do país

Deputado Vicentinho (PT-SP), deu parecer favorável à aprovação da PEC 231-A, que foi

na formulação destas propostas. (MTE, 2011b).

acolhida, por unanimidade, pela Comissão Especial. Desde então, aguarda-se a aprovação

Após a I Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente, foi então

final do seu texto. (MEDEIROS; MELLO, 2011).

preparado um relatório para apresentar as propostas consolidadas na ocasião. Dentre

A PEC vem sendo saudada pelas principais lideranças trabalhistas do país como

elas, destaca-se novamente as propostas consolidadas do Eixo 3, concernentes ao

uma estratégia de destaque para o fomento de novas vagas de trabalho a partir de uma

Trabalho e Emprego, que em seu subeixo “Políticas macroeconômicas de crédito e de

construção lógica: se não há trabalho para todos, especialmente em tempos de crise, o

investimento para a geração de mais e melhores empregos”, além de trazer várias

trabalho existente deve ser compartilhado por mais trabalhadores através da redução

propostas para a geração de emprego e renda, propôs também que a jornada de trabalho

geral da jornada de trabalho. (SCHWARZ, 2010).

fosse reduzida para 40 horas semanais, através da aprovação da proposta de emenda

A aprovação final da PEC n. 231/95, seria uma enorme conquista social para os

constitucional n. 231/95, atualmente em trâmite no Congresso Nacional, que reduziria a

trabalhadores (SCHWARZ, 2010) e também representaria um meio eficaz para a

jornada de trabalho para 40 semanais e aumentaria para 75% a remuneração do trabalho

valorização social do trabalho e da dignidade do ser humano, bem como a proteção e

extraordinário. (MTE, 2012b).

incentivo ao próprio desenvolvimento empresarial, conciliando os interesses das

Passa-se agora a análise da referida proposta de emenda constitucional e dos
posicionamentos favoráveis e contrários à sua aprovação.

empresas e dos trabalhadores, garantindo assim um adequado funcionamento do sistema
capitalista. (MEDEIROS; MELLO, 2011).
Segundo Sadi Dal Rosso (1997), a política de redução da jornada de trabalho
permanece na agenda social e se sustenta por dois motivos históricos:
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trabalhar menos é importante por criar espaços de não trabalho, nos
quais os atores sociais podem definir seus interesses e lutar por projetos
sociais com significado, bem como lutar pela diminuição da jornada de
trabalho é também procurar construir uma sociedade compartilhada com
justiça e igualdade, em que o trabalho, que é a fonte dos rendimentos e
dos direitos, seja acessível a todos e não elemento de exploração sobre o
homem mas como elemento de auto-realização.

O professor Sadi dal Rosso relembra que “o brasileiro tem, por dispositivo legal,
uma das jornadas mais longas do mundo”. Segundo o autor, o tempo real de trabalho
quando comparado com o preceito constitucional, “vai bem além da previsão legal, porque
ao labor cotidiano do brasileiro e da brasileira acrescem-se inumeráveis horas extras.”
(DAL ROSSO, 1997).
O que se verifica é que, a redução da jornada de trabalho semanal aproximaria a
realidade brasileira dos objetivos de promoção do trabalho decente da OIT, tendo em vista
que a jornada de 40 horas semanais permite ao trabalhador mais tempo para seu lazer e
convívio familiar, respeitando assim a sua dignidade.
Segundo a OIT, “a regulação da jornada de trabalho requer uma conciliação de
interesses, normalmente divergentes, entre os atores sociais que participam da atividade
produtiva, ou seja, trabalhadores e empregadores.” (GUIMARÃES, 2012, p. 109).
Partindo-se desta premissa, tem o Estado, portanto, “o papel de mediador dos
conflitos e de definidor de um arcabouço legal que regule as relações e condições de
trabalho.” (GUIMARÃES, 2012, p.109).
Ademais, é importante lembrar que nas últimas décadas, a modulação da jornada
de trabalho esteve marcada pela “linha divisória entre tempo de trabalho e tempo
dedicado à vida pessoal e tem se tornado cada vez mais tênue, em um contexto de intensa
revolução tecnológica e de exacerbação das pressões competitivas decorrentes da
globalização econômico-financeira”, tornando sua mensuração uma tarefa difícil.
(GUIMARÃES, 2012, p. 109).
Como afirma Noemia Porto (2009, p. 68), a questão do limite à jornada de
trabalho conecta-se necessariamente com a proposta internacional de trabalho decente
(...) e ambienta uma normatividade de princípios fundamentais, não só em razão da luta
histórica pela afirmação de direitos relacionados a dignas condições de trabalho, como
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diretamente ligado à conciliação entre o trabalho e a vida pessoal e familiar,
“principalmente no que tange à liberdade, inexistência de discriminação e capacidade de
assegurar uma vida digna a todas as pessoas que vivem de seu trabalho.” (GUIMARÃES,
2012, p.116).
Essa conciliação nada mais é do que a avaliação central de uma estratégia que
promova a dignidade da pessoa humana e valorização social do trabalho, sendo que as
ações políticas, sociais, governamentais, empresariais e até mesmo individuais, são
extremamente relevantes para que a sociedade seja conduzida a uma nova organização
do trabalho e da vida familiar. (GUIMARÃES, 2012, p.116).
A redução da jornada de trabalho também é apontada como uma tentativa de se
criar novos empregos em razão da necessidade de contratação de novos funcionários para
cobrir o tempo reduzido de produção, apresentando-se, assim, como um mecanismo de
política de emprego e de ampliação horizontal do mercado de trabalho (NASCIMENTO,
2005. p. 1221).
Propostas discutidas especialmente por Centrais Sindicais vêem a redução como
meio alternativo para a geração de novos empregos. A aplicação de work-sharing 1 no
Brasil consiste em constatar que, se não há a criação de novos empregos no país, os
existentes deveriam ser divididos entre os trabalhadores.
Ademais, não deve ser esquecido que a redução da jornada de trabalho, além de
instrumento para a redução do desemprego, também traz, de maneira inerente, uma
melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, devendo trazer indiretamente efeitos
sobre a produtividade do trabalho (CLETO, 2004, p. 74).
Como afirma Sangheon Lee et al (2009), a limitação da jornada de trabalho à 40
horas diárias, não é apenas um estímulo para a geração de empregos, “mas tem sido
reconhecido como contribuição para um conjunto maior de objetivos, inclusive, em anos
recentes, o aprimoramento do equilíbrio trabalho-vida.”
Afirma-se que este modelo de jornada de trabalho “é aceitável em muitas
jurisdições e, no âmbito internacional (...)”, sendo apontado como “um padrão social a ser
alcançado por etapas, se necessário”. (LEE; McCANN; MESSENGER, 2009).

também porque precisa ser associada, cotidianamente, a uma consistente política de
saúde no trabalho.
É conveniente ressaltar ainda que o conceito de Trabalho Decente está

1 A expressão inglesa work-sharing refere-se ao termo inglês usado para definir um esquema onde o
trabalho em tempo integral pode ser realizado por duas pessoas trabalhando em tempo parcial. [livre
tradução]
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Há ainda, outras razões pelas quais a redução jornada de jornada de trabalho

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), em seu artigo 24,

seria necessária. A extensão do tempo de disponibilidade humana em decorrência do

reconhece o direito ao descanso e ao lazer que englobe uma “limitação razoável” da

contrato laboral implica repercussões no plano da saúde do(a) trabalhador(a), no plano

jornada de trabalho e o Pacto Internacional dos Direitos Econômico, Social e Cultural

de sua educação e também no contexto de suas relações com a família e correspondentes

(1992), em seu artigo 7º, inclui os limites da jornada de trabalho como elementos do

crianças e adolescentes envolvidos (DELGADO, 2010. p. 1374).

direito a condições de trabalho justas e favoráveis (LEE; McCANN; MESSENGER, 2009).

Estudos realizados pelo DIEESE, apontam que com a aprovação da PEC aqui

Neste sentido, verifica-se que historicamente, a limitação da jornada de trabalho

discutida, mais de 2 milhões de novos empregos seriam gerados e como consequência,

se volta não apenas à legislação trabalhista, mas também como um direito humano, como

haveria um aumento significativo na melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores,

demonstra Sangheon Lee et al (2009):
Finalmente, ao recapitular a evolução dos limites da jornada de trabalho
é útil também relembrar que a preocupação com a limitação da jornada
não está restrita à legislação do trabalho, mas também tem sido
caracterizada como um direito humano. O direito a limites na jornada de
trabalho está incluído entre os instrumentos de direitos humanos que
emergiram logo após a Segunda Guerra Mundial, nos quais está expresso
em termos menos concretos do que nas normas da OIT. A Declaração
Universal dos Direitos Humanos reconhece o direito ao descanso e ao
lazer que englobe uma “limitação razoável” da jornada de trabalho e o
Pacto Internacional dos Direitos Econômico, Social e Cultural inclui os
limites da jornada de trabalho como elementos do direito a condições de
trabalho justas e favoráveis.

que por sua vez terão mais tempo para a qualificação profissional e o lazer. Estes estudos
mostram que, se as pessoas que se encontram atualmente empregadas trabalharem
menos horas por semana, será possível criar novos postos de trabalho, havendo dessa
maneira, a inserção de mais pessoas no mercado de trabalho (DIEESE, 1997).
No entanto, para que novos postos de trabalho sejam criados com a redução da
jornada de trabalho, deverão também ser criadas algumas outras medidas tais como “o
fim das horas extras e uma nova regulamentação do banco de horas”, que impeçam os
empresários de “compensar os efeitos de uma jornada menor de outra forma que não com
a contratação de novos trabalhadores” (DIEESE, 1997).
Em Nota Técnica, o DIEESE (2007) afirma que o que ocorre atualmente é uma
realidade de extremos:

Ademais, como afirma Delgado (2010), o tema da redução da jornada de trabalho
se associa também à realização de políticas de saúde com trabalho. Com o avanço de
estudos e pesquisas voltados à saúde e segurança no trabalho, verifica-se que a extensão
do contato do trabalhador com determinadas atividades e/ou ambientes, é elemento

De um lado, muitos estão desempregados e, de outro, grande número de
pessoas trabalha cada vez mais, realizando horas extras e de forma muito
mais intensa devido às inovações tecnológicas e organizacionais e à
flexibilização do tempo de trabalho.
O desemprego de muitos e as longas e intensas jornadas de trabalho de
outros têm como consequência diversos problemas relacionados à saúde
como, por exemplo, estresse, depressão, lesões por esforço repetitivo
(LER). Aumentam também as dificuldades para o convívio familiar, que
tanto podem ter como causa a falta de tempo para a família, como sua
desestruturação em virtude do desemprego de seus membros.

trabalho no Brasil, provocaram uma diminuição da jornada efetiva de trabalho, não

Continuando com o intuito de demonstrar a necessidade da luta pela diminuição

afetaram a probabilidade do trabalhador ficar desempregado em 1989, diminuíram a sua

da jornada de trabalho, Sadi Dal Rosso (1997) explica que se deve “procurar construir

probabilidade de sair do mercado de trabalho em 1989 e implicaram um aumento do

uma sociedade compartilhada com mais justiça e igualdade, em que o trabalho, que é a

salário real horário em relação aos demais trabalhadores. Esses resultados indicam que,

fonte do rendimento e dos direitos, seja acessível a todos e não elemento de exploração

ao menos no curto prazo (12 meses), a redução de jornada não teve efeitos negativos

sobre o homem, mas como elemento de auto-realização.”

sobre o emprego.

decisivo para potencializar o efeito insalubre dessas atividades e ambientes. Assim sendo,
a redução da jornada e da duração semanal do trabalho, se tornam medidas profiláticas
na moderna medicina laboral.
De acordo com o artigo publicado na Revista Brasileira de Economia por Gonzaga

et al (p. 369, 2003), as alterações da Constituição de 1988, referentes à jornada de

Como já exposto anteriormente, a preocupação com a limitação da jornada não

Partindo dessa premissa, a aplicação da proposta de emenda constitucional n.

está restrita à legislação do trabalho, mas também tem sido caracterizada como um direito

231/95 que propõe a redução da jornada de trabalho no Brasil não afetaria diretamente

humano.
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os empregadores, levando-se em consideração que os argumentos do patronato são os

De acordo com pesquisa realizada pelo SEBRAE em 2009, os empresários se

mesmos argumentos falaciosos opostos à redução geral da jornada de trabalho em 1988,

mostraram totalmente contrários a aplicação da PEC n. 231/95 e afirmaram que não

quando, com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil, a duração

haverá geração de empregos, além de temerem a perda de faturamento dos negócios.

normal do trabalho foi reduzida de quarenta e oito para quarenta e quatro horas semanais

(SEBRAE, 2009).
Na pesquisa, foram entrevistados em todos os estados e no Distrito Federal, mais

sem os efeitos nefastos aventados pelo patronato (SCHWARZ, 2010).
O professor José Pastore (2009), discorre sobre o equívoco que eventualmente

de 3000 empresários, onde 63% se posicionaram contrariamente à redução da jornada

cometem os defensores da redução da jornada de trabalho, ao citar países da Europa

de trabalho, 47% desaprovaram a manutenção dos salários e 61% são contrários ao

Ocidental que aplicaram a redução da jornada através de acordo coletivo e não através de

aumento do adicional de 75% da hora extra. Entre os entrevistados, 32% avaliaram a

lei:

proposta de redução de jornada de trabalho como péssima e 20% como ruim (SEBRAE,
Os defensores da redução de jornada costumam citar livremente
exemplos de vários países, especialmente da União Europeia, que têm
jornadas de 40 horas por semana e até menos, num forte contraste com o
Brasil, onde a jornada legal é de 44 horas. Ocorre que os exemplos citados
se referem à jornada contratada pela via da negociação coletiva e não à
fixada por lei. Esse é um grave equívoco que compromete todo o
entendimento do assunto e os resultados da proposta. Não se pode
comparar jornada legal com jornada contratada.

No entanto, “não se pode desprezar que a diminuição para 40 horas do módulo

2009).
O então presidente do SEBRAE, Paulo Okamotto, ressaltou que esses números são
alarmantes, “porque podem indicar uma tendência de aumento de informalidade. Se há
perspectiva de manutenção de emprego e redução de faturamento, é possível que o
empresário compense eventuais perdas partindo para o mercado informal.” (SEBRAE,
2009).

semanal de labor no Direito brasileiro vem a servir como importante e eficiente medida

Para Francisco Gadelha, presidente do Conselho Temático Permanente de

de combate ao desemprego, conforme se verifica na experiência dos países ocidentais

Relações do Trabalho da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), em entrevista

desenvolvidos.” (MEDEIROS; MELLO, 2011). Mesmo porque, o debate sobre a redução da

concedida ao Blog da Revista dos Tribunais, é totalmente incorreto pensar que com a

jornada de trabalho, segundo Mauricio Godinho Delgado (2009, p. 25), “abre

redução de jornada de trabalho, a criação de empregos seria possível. Para ele, haverá

automaticamente (ainda que não em proporção equivalente), inúmeros postos de

apenas um aumento de custos com a massa salarial, que tende a ser repassado aos

trabalho, ou – na pior das hipóteses – obstaculiza, de modo franco e direto, o ritmo de

produtos, consequentemente diminuindo o poder de compra do salário e sem aumento

avanço da taxa de desocupação no mercado de trabalho.”

do consumo (LACERDA, 2010).

Ainda, efetivamente, a redução da jornada de trabalho provocaria um “notável

Francisco Gadelha ainda completa afirmando que com a redução da jornada de

incentivo ao mercado econômico interno do país, diante da elevação do poder aquisitivo

trabalho, todos se prejudicariam, uma vez que as empresas terão menor rentabilidade e,

dos trabalhadores favorecidos, potenciais consumidores.” (MEDEIROS; MELLO, 2011).

portanto menos condições de investir. Os trabalhadores por sua vez, terão menos

Admite-se, diante de todos os exemplos históricos sobre o Direito do Trabalho no
mundo ocidental que a “redução de jornada é compatível e funcional ao avanço do sistema
econômico, até porque o impacto é diluído no tempo e absorvível pelo empresariado e
pela sociedade.” (MEDEIROS; MELLO, 2011).

2.3. Posicionamentos contrários à proposta e emenda constitucional n. 231/95

oportunidades de emprego e salários com menor poder de compra e por fim a sociedade
que consome. (LACERDA, 2010).
Neste mesmo sentido, Schwarz (2010) se posiciona:
Representantes de diversos segmentos do empresariado têm advertido a
sociedade de que a aprovação da proposta não estimulará a geração de
novos empregos; ao contrário, trará efeitos nefastos sobre a
produtividade e a competitividade das empresas brasileiras, elevando o
custo do trabalho e da produção indistintamente em todas as atividades
empresariais e regiões do país. Evidencia-se, sobretudo, o impacto da
medida nas pequenas e microempresas, que não teriam condições de
absorver esses custos. Além disso, a interferência do Estado na questão
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da redução da jornada de trabalho, tornando-a compulsória, tenderia a
desprestigiar a livre negociação coletiva. Em síntese, no contexto da crise
econômica global, a redução geral da jornada de trabalho comprometeria,
pois, a própria competitividade das empresas, agravando os efeitos
perversos da crise sobre a empregabilidade de forma retroalimentadora
(SCHWARZ, 2010).

O técnico de planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas
Macroeconômicas, do Instituto de Pesquisa de Econômica Aplicada (IPEA, 2010), Adolfo
Sachsida, compartilha deste mesmo entendimento ao afirmar que esta medida tem dois
lados e que estes devem ser pesados antes da decisão final.
Para quem continuar empregado o benefício é claro: vai ganhar o mesmo
salário e trabalhar menos horas (o que aumenta o salário-hora recebido).
Contudo, o que não aparece é o que é perigoso: a redução da jornada de
trabalho reduz a competitividade e a produtividade das empresas. Isto é,
a redução da jornada de trabalho pode aumentar a taxa de desemprego
da economia. Ou seja, será mais difícil para quem está desempregado
encontrar emprego.

Em relação aos encargos sociais no Brasil, os empresários defendem a tese de que
estes representam 102% do salário dos trabalhadores, partindo de um cálculo que não é
correto. Vários itens considerados encargos nessa conta são, na verdade, parte da
remuneração do trabalhador. Encontram-se nesta situação o pagamento de férias, 13º
salário, descanso semanal remunerado, FGTS. Tudo isso vai para o trabalhador e,
portanto, não é encargo social. (DIEESE, 2010).
Existem ainda outros fatores, como os custos para a contração de mão de obra
que não apenas os relacionados ao salário efetivamente pago pelo empregador, tais como
custos com repouso remunerado, alimentação, transporte, custos de demissão e litígios
judiciais.

Estas

despesas

“incorrem

pela

simples

existência

do empregado,

independentemente do número de horas trabalhadas por ele”. (MENEGUIN, 2011).
Para o economista Fernando Meneguin (2011), “a crença de que a redução da
jornada sem diminuição do salário criará novos postos de trabalho é falsa, pois a menor
carga horária semanal do trabalhador tem como consequência o encarecimento do custo
unitário do trabalho”.
No que se refere a empregados e empregadores diante de propostas de redução
de jornada de trabalho, esclarece que para os trabalhadores, a medida traz vantagens,
desde que o valor dos salários seja mantido, entretanto para os empresários, sem a
redução correspondente do tempo surgiriam novos problemas, inclusive para a
manutenção da eficácia econômica, a necessidade da redução da mão de obra ou de
automatização de parte do trabalho, objetivo exatamente oposto ao da lei.

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

O maior problema para a redução da jornada de trabalho ainda continua sendo o
de ordem política. Segundo Calvete (2010, p. 431), “ela interfere favorecendo os
trabalhadores no que diz respeito ao controle do tempo de trabalho e na distribuição da
renda e, por isso, tem a resistência dos empresários.”
Neste viés, Calvete (2010, p. 431) discorre sobre os interesses antagônicos de
trabalhadores e empresários:
de um lado, os trabalhadores interessados em usufruir uma melhor
qualidade de vida e aumentar sua apropriação da renda; de outro, os
empresários em busca da diminuição dos custos, maximização dos lucros
e também procurando aumentar a apropriação do excedente. A conquista
da redução da jornada de trabalho só pode ocorrer pela imposição da
vontade da classe trabalhadora obtida através da mobilização e da
conscientização de seus membros.

Neste mesmo sentido é a lição de Noemia Porto (p. 68, 2009):
É importante nas relações contratuais trabalhistas que se observe a
aplicação horizontal dos direitos fundamentais, os quais, portanto,
também vinculam os particulares. Assim, às prerrogativas do
empregador corresponde seu dever de zelo quanto ao cumprimento dos
direitos sociais trabalhistas. Controlar a jornada não é só uma
prerrogativa, mas uma obrigação que, para o trabalhador, se converte em
direito.

Para o professor José Pastore (2009), a sociedade moderna tende a se preocupar
“cada vez mais com a preservação dos recursos naturais e com a melhoria da qualidade
de vida dos seres humanos.” Nas relações de trabalho, por exemplo, “acentua-se a busca
de tratamento condigno, o respeito aos direitos fundamentais, a liberdade de associação
e a redução da jornada de trabalho.”
No entanto, depois de extensa pesquisa, José Pastore (2009) concluiu que a
redução da jornada de trabalho não é suficiente para que enseje a geração de empregos.
Ele afirma que isso se dá em razão das medidas compensatórias que as empresas tendem
a adotar para amenizar o aumento dos custos envolvidos em novas contratações ou
acabam de certa forma exigindo que seus funcionários trabalhem mais intensamente para
produzir a mesma quantidade de antes em uma jornada menor.
Outras empresas ainda usam a automação industrial substituindo a mão de obra
por máquinas que compensem a produtividade, evitando a contratação de novos
empregados ou ainda há as empresas, que em razão da elevação dos custos, optam por
produzir menos, mantendo o mesmo quadro de pessoal. (PASTORE, 2009)
Segundo o IPEA, há ainda uma outra vertente: a escassez de mão de obra
qualificada. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto, a falta de trabalhadores
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O trabalhador contemporâneo, como detentor da mão de obra, é para o mercado
capitalista a peça chave para o processo de produção, portanto, torna-se indispensável

2010).
O então presidente da Central Única dos Trabalhadores, André Henrique, rebateu,

para o empresariado.

afirmando que as longas jornadas de trabalho “são incompatíveis com uma melhor

Contudo, diferentemente dos tempos da escravidão, o trabalhador atual tem a

qualificação do trabalhador, algo necessário para que o país reduza este déficit.” (IPEA,

opção de vender sua mão de obra e o faz porque é dela que deriva a renda para aquisição

2010).

de bens que satisfaçam suas necessidades, entres elas, sua própria subsistência.
Por fim, a pesquisa do IPEA aponta que a redução da jornada de trabalho já existe

No entanto, ao vender sua força de trabalho, espera-se que ela seja valorada

no país. Porém sua existência não ocorre de maneira homogênea, mas sim, de forma

apropriadamente e que seu trabalho seja dignificado através de empregos de qualidade e

diferenciada, sendo que estas desigualdades ocorrem em relação a estado, gênero, raça e

através do trabalho decente.

cor. (IPEA, 2010).
Diante dos posicionamentos expostos, o que se verifica é que ambas as posições
sobre o assunto possuem embasamento teórico, no entanto, a posição pela aprovação da
proposta de emenda constitucional aqui estudada está de acordo com os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio, traçados pela ONU, dos quais o Brasil é signatário.

Em razão disso, a luta histórica dos trabalhadores de todo o mundo por melhores
condições de trabalho, alcançou ao longo dos anos inúmeras vitórias, entre elas a redução
das longas jornadas de trabalho a que sempre foram sujeitos.
Acompanha-se também pela evolução histórica, que os benefícios alcançados por
movimentos sindicais, são evidentes. Além da redução da jornada de trabalho, os
trabalhadores também lograram êxito ao pleitear por descansos semanais e férias

3. Considerações finais

remuneradas, licenças maternidade e paternidade, entre tantos outros direitos.
Entretanto, o mercado capitalista, ao ver o trabalhador reduzindo sua jornada de

A sociedade, num conjunto de relações complexas, constantemente se vê diante

trabalho, tratou logo de querer se apropriar do tempo livre do trabalhador, ao criar o

de situações que geram discussões mais elaboradas sobre temas que são verdadeiros

trabalho extraordinário, ao intensificar e incentivar uma maior produtividade do

obstáculos para a harmonização social.

trabalhador no tempo contido na jornada de trabalho e também com a flexibilização da

O Direito do Trabalho por sua vez, guarda função específica dentro deste

jornada de trabalho, fazendo com que o trabalhador já não se desse conta sobre o seu

contexto, ao passo que tem como um de seus objetivos, a promoção da igualdade entre as

tempo de trabalho, pois é o mercado capitalista que o diz quando ele deve trabalhar a mais

partes, que nas relações de trabalho são notoriamente desiguais. Busca-se também neste

ou a menos.

ramo do Direito, regular as relações de trabalho a fim de evitar ou dirimir eventuais
conflitos trabalhistas.

Os excessos praticados pelos empregadores ao exigirem dos trabalhadores uma
jornada de trabalho longa e intensa são incomensuráveis. Problemas de saúde

Nas relações de trabalho, encontram-se também inseridos de um lado a

relacionados às lesões por esforços repetitivos, estresse, depressão e os acidentes de

produtividade e os lucros das empresas, a globalização, o desenvolvimento tecnológico e

trabalho causados em virtude do cansaço do trabalhador, são apenas alguns dos exemplos

a automação, como fatores que bloqueiam a geração de novos empregos.

dos prejuízos, muitos deles irreversíveis, que uma longa jornada de trabalho pode

Do outro lado, os trabalhadores, que na condição de parte hipossuficiente desta

acarretar.

relação, buscam incansavelmente por um emprego que faça valer os direitos

Os prejuízos também se estendem à vida pessoal, vez que diminui o convívio

constitucionais que lhes são garantidos e que respeite os princípios da dignidade da

social e familiar dos trabalhadores em razão do tempo despendido com o trabalho, sem

pessoa humana e a valorização social do trabalho.

falar do tempo que os trabalhadores poderiam usar para melhor se qualificar.
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Aponta-se ainda o desemprego como fenômeno social que tem sido amplamente

redução da jornada de trabalho deve trazer em seu cerne medidas auxiliares, como o fim

discutido especialmente nas últimas décadas devido a globalização mundial,

das horas extras e uma nova regulamentação do banco de horas, que impeçam os

especialmente em países menos desenvolvidos como o Brasil.

trabalhadores de compensar os efeitos de uma jornada de trabalho menor que não com a

Há estudos que demonstram que há um grande número de trabalhadores
desempregados, em virtude do grande número de pessoas que trabalham cada vez mais,
realizando horas extras e sendo submetidos as flexibilizações do tempo de trabalho
impostas pelos empregadores.

contratação de novos trabalhadores. Essas medidas referidas acima, abrem margem para
pesquisa em trabalhos futuros.
Por derradeiro, preconiza-se que a melhor resposta para o problema envolvendo
jornada trabalho e geração de novos empregos, seja a redução da jornada desde que isso

Em virtude disso os trabalhadores encontram-se diante de duas vertentes: os

implique em soluções que envolvam uma sistemática que permita que todos os

empregados que desejam trabalhar menos tempo e os desempregados, que apenas

trabalhadores tenham alcance a um trabalho decente e a uma vida digna, sem prejuízo de

desejam trabalhar.

uma negociação social que envolva o empresariado, a classe dos trabalhadores e a

É em razão disso, que a luta pela redução da jornada de trabalho não se limita
apenas à uma jornada menor, mas também propõe a limitação e o aumento da
remuneração do trabalho extraordinário.
Esse trabalho ocupou-se em abordar a problemática da redução da jornada de

sociedade em geral.
Assim, esta e as futuras gerações serão preparadas para incentivar o crescimento
sustentável de uma sociedade mais justa e digna, valorizando o trabalho e protegendo a
dignidade da pessoa humana.

trabalho e da geração de empregos, examinando a proposta de emenda constitucional
231/95 que propõe da redução da jornada de trabalho no de 44 para 40 horas semanais
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Resumo: O número de processos judiciais no Brasil apresenta-se majorado pela maior
acessibilidade e divulgação da informação, fazendo insurgir muitas dúvidas em relação à
juridicização de atos – geradores de conflitos –, que geralmente são ilícitos, e que
ultrapassam a vida particular das pessoas. Assim, por meio do Direito procura-se restituir
o estado anterior das coisas/situações/pessoas. Dessa forma, o presente trabalho traz à
baila algumas discussões sobre essa questão por meio da Responsabilidade Civil, com a
análise da jurisprudência do Tribunal de Justiça do estado do Rio Grande do Sul e do
Superior Tribunal de Justiça. Num segundo momento, será apresentado o novo Código de
Processo Civil, com novas considerações sobre o valor da causa nas ações do
procedimento comum, pertinentes às ações indenizatórias. Portanto, este estudo procura
suscitar a discussão do dano moral na realidade forense do estado do Rio Grande do Sul
e, também, na esfera federal, em relação a um tabelamento de valores compensatórios.
Também analisar a complexidade que o novo Código traz sobre a quantificação do dano
moral, fazendo exsurgir a ideia do pretium doloris.
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chegada do novo Código de Processo Civil, que deverá, aos poucos, solidificar novas
doutrinas e interpretações.

liability, with the analysis of the Court's case-law of the state of Rio Grande do Sul and the
Superior Court of Justice. Secondly, the new Civil Procedure Code will be presented with

2. O tarifamento jurisprudencial na quantificação dos danos morais

new considerations on the amount involved in the actions of the common procedure,
relevant to compensatory actions. Therefore, this study seeks to raise the discussion of

O presente tópico se concentrará na análise jurisprudencial das ações de

moral damage in forensic reality of Rio Grande do Sul state and also at the federal level, in

compensação por danos morais nos casos de morte de ente querido, lesão física

relation to a tabulation of compensatory values. Also analyze the complexity that the new

debilitante e permanente, e por inscrição indevida em cadastro de proteção de crédito.

Code brings about the quantification of moral damages, making exsurgir the idea of doloris

pretium.

Com isso, a evolução trazida pelo pacto social (ROUSSEAU, 2003, p. 29)
constituído pela humanidade para o apaziguamento das relações/conflitos existenciais,
por meio de regras gerais e abstratas, não perfectibilizou sua proposta, haja vista a

1. Introdução

existência, ainda maior, de divergências e disputas entre as pessoas. Em que pese o
aumento populacional do planeta, o crescimento de conflitos é automático – e

Diante da alta judicialização e do aumento das demandas judiciais, o presente

sintomático.

trabalho traz à baila uma pesquisa jurisprudencial e doutrinária sobre o instituto da

O crescente número de conflitos advém, grande parte, da ruptura legal entre uma

responsabilidade civil. Esse instituto está entre os cinco mais demandados no Poder

ou mais pessoas para/com as outras, adentrando, também, o Estado nesse diapasão. A

Judiciário (CNJ, 2015, p. 50).

insurgência de espalhafatos deriva do cometimento de atos ilícitos previstos no

Ademais, a motivação do escrito nasce da dificuldade de julgar e apreciar os casos

ordenamento jurídico, eis que descumprir a norma quando se deve cumpri-la ou cumpri-

envolvendo a moralidade do ser humano, ou seja, as questões atinentes ao âmago

la com excessos, exsurge uma infração legal, mesmo que determinado ato não atente

interiorano das pessoas. Por isso será delimitado no tema dos danos morais, que são uma

contra direito alheio ou cause dano. Com isso, adquire uma relação jurídica (REALE, 1974,

das espécies de danos pertencentes à responsabilidade civil.

p.235-246).

Por isso, o artigo se divide em duas partes: a primeira traz uma pesquisa

Dessa forma, no Brasil há um progressivo aumento de processos judiciais 1

jurisprudencial sobre a média da quantificação dos valores arbitrados, em três tipos de

tentando solucionar os conflitos, com a existência de um ou vários autores e um ou vários

casos envolvendo os danos morais. Os casos são de morte de ente querido, por lesão física

réus. Assim, há a intenção de satisfazer o direito de uma pessoa perante a outra, que é, em

debilitante e permanente, e por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A

tese, responsável pela violação de direito alheio (CINTRA; DINAMARCO; GRINOVER,

pesquisa baseou-se nos Recursos Especiais de competência do Superior Tribunal de

2005, p. 139-142).

Justiça e nas Apelações Cíveis do Tribunal de Justiça do estado do Rio Grande do Sul.

Nessa persecução judicial entre méritos e deméritos, o Estado brasileiro tem a

A segunda parte se detém na análise do novo Código de Processo Civil, sobre o

soma de cem milhões de processos em tramitação, incluindo-se nesse contexto as ações

valor da causa, nas ações envolvendo os danos morais. Essa questão faz exsurgir um

oriundas dos tribunais estaduais e federais (CARDOSO, 2015). Portanto, é escancarada a

paradoxo na doutrina e no cotidiano forense, já que as compensações morais possam ser
facilmente quantificadas – e pretendidas.
Então, o escrito procura suscitar a reflexão sobre a prática jurídica no cotidiano
forense, que muitas vezes destoa da doutrina e do espírito das leis, ainda mais com a

1 Segundo Renan Ramalho, “a quantidade de casos pendentes de solução definitiva nos tribunais brasileiros
tem crescido, em média, 3,4% por ano desde 2009, conforme estudo divulgado nesta terça-feira (23) pelo
Conselho Nacional de Justiça. O número de casos novos que entram na Justiça durante o ano tem sido maior
que o número de casos resolvidos no mesmo período, aumentando assim o estoque de pendentes” (2014).
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judicialização

de

conflitos,

que,

muitas

vezes,
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poderiam

ser

solucionados

extrajudicialmente e/ou amigavelmente.2
Diante disso, faz-se mister que existam possíveis soluções para a diminuição da
litigiosidade, ou a existência de critérios que suavizem e simplifiquem as decisões
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Dessa forma, tem-se como parâmetro nas Primeira e Segunda Turmas do STJ, o
valor do quantum debeatur 8 de 100 a 150 salários mínimos por autor da demanda 9 ,
segundo os Recursos Especiais (REsp) de números 1.047.986 e 1.090.861. As ações que
tramitam nessas Turmas envolvem a Fazenda Pública, como ré.

judiciais, para assim, concluir com mais celeridade os processos e estatuir melhores

Já nas Terceira e Quarta Turmas do STJ, há um aumento da quantificação do dano

números para determinada vara/câmara/turma. Nesta senda, o tabelamento do quantum

moral, variando, conforme o REsp 759.872, entre 300 a 500 salários mínimos por autor.

debeatur da compensação do dano moral é/seria uma solução, pois restringiria uma

No entanto, é necessário demonstrar um precedente da Ministra Nancy Andrighi, da

fundamentação profunda na órbita fática, jurídica e doutrinária dos casos sub judice.

Terceira Turma, que destoou do tabelamento, inserindo o valor de R$ 1.000.000,00 de

Portanto, passa-se para a análise jurisprudencial3 , que corrobora a existência,

reais a título de compensação moral a cada um dos autores no REsp 1.036.485. Trata-se

mesmo que tácita, de um tabelamento de valores pecuniários para compensação do abalo

de três mortes por acidente de trânsito, em que ficou constatada a causa por defeito na

moral.

roda de um veículo, caracterizando a culpa da empresa automotiva, ora ré.

2.1. A quantificação do dano moral por morte de ente querido

envolvendo morte de ente querido, a Décima Primeira Câmara Cível tem tabelado o valor

Em relação ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS), nos casos
de até 23 salários mínimos, conforme Apelação Cível (AC) de número 70067032714. A
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) raramente altera os

situação desse processo envolvia a Fazenda Pública municipal de Novo Hamburgo, que foi

valores arbitrados4e5 pelas instâncias inferiores, nos casos em que as Primeira e Segunda

condenada por contribuir num acidente de trânsito pela má conservação de rodovia sob

Turmas julgam. Então, geralmente, quando há o falecimento de um ente querido, a família

sua responsabilidade.10

tem um vultoso valor – as maiores quantificações6 – a título de compensação.7

Já a Décima Segunda Câmara tem entendido que a quantificação do dano moral
deve ser entre 100 salários mínimos. As apelações cíveis de números 70057626962 e
70051257863 corroboram nesse sentido. O voto do Desembargador Relator da última

No caso envolvendo danos, mais precisamente os morais, tanto em relação ao direito civil ou do direito
do consumidor, os números encontram-se na liderança dos processos tramitando nos Juizados Especiais
Cíveis (CNJ, 2015, p. 52).
3 Na presente pesquisa jurisprudencial muitos casos de indenização por danos morais foram considerados
em valores expressos, e não em salários mínimos. Então, para uma melhor compreensão, esses valores
foram convertidos em salários mínimos, de acordo com o valor vigente no Brasil.
4 Segundo o douto Sérgio Cavalieri Filho, é difícil apurar um dano que enseja a reparabilidade, eis que é
muito peculiar a sua quantificação. Então, o juiz deve julgar com prudente arbítrio, preocupando-se com a
repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor para, assim, arbitrar uma quantia razoável
para o caso (2014, p. 123-125).
5 O Código Civil leciona sobre o assunto. Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano e; Art. 946.
Se a obrigação for indeterminada, e não houver na lei ou no contrato disposição fixando a indenização
devida pelo inadimplente, apurar-se-á o valor das perdas e danos na forma que a lei processual determinar.
6 Para a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, tem casos que a quantificação será maior,
como nos diapasões de lesões físicas graves. O Recurso Especial nº. 1.011.437 corrobora nesse sentido.
Segundo a Ministra, “a dor decorrente da perda de um ente querido diferencia-se da dor sofrida pela
própria vítima de um acidente grave. Não é desarrazoado dizer que uma pessoa que carrega sequelas
graves, pelo resto de sua vida, como é o caso da perda de um braço e da genitália, para um jovem de 19
anos, sofre abalo maior que a pessoa que perde um ente querido. Os precedentes do STJ que limitam a
indenização por dano moral nas hipóteses de morte não justificam a limitação de indenizações para reparar
eventos tão graves como os que estão discutidos neste processo.” (STJ, 2008). (Grifei).
7 Para uma técnica jurídica mais aguçada, faz-se necessário contrapor a expressão “indenização”, muito
utilizada nos tribunais nos casos de danos morais. O termo “indenização” está relacionado com
ressarcimento, possibilitando uma ideia de equivalência, digna dos danos materiais. Portanto, o termo mais
2

apelação mencionada, Umberto Guaspari Sudbrack, ressaltou que “tal montante não
destoa das condenações usualmente impostas, por esta Corte, em casos análogos, nos
quais usualmente são fixadas indenizações em valores equivalentes a 100 salários
mínimos nacionais” (2014, p. 07).

preciso é compensação, haja vista a propositura de atenuação do dano sofrido pelo ofendido (GAGLIANO;
PAMPLONA FILHO, 2012, p. 123).
8 Tem-se como quantum debeatur a quantificação de valores pecuniários a título de compensação pelo
abalo moral sofrido pelo ofendido. Dessa forma, a “quantificação do dano moral tem preocupado o mundo
jurídico, em virtude da proliferação de demandas, sem que existam parâmetros seguros para a sua
estimação. Por isso existe a tarifação, que é o quantum das indenizações prefixadas, e o arbitramento, tendo
o juiz o poder de estimar” (GONÇALVES, 2014, p. 515). (Grifei).
9 Os autores dessas demandas são, geralmente, os familiares das vítimas fatais.
10 A Relatora Desembargadora do TJ/RS Katia Elenise Oliveira da Silva, ressaltou que “destarte, tendo os
autores sustentado que o acidente de trânsito no qual se envolveu seu irmão adveio de obra em via pública
municipal não sinalizada, responde o Município de Novo Hamburgo pelos prejuízos advindos dessa
falha/omissão” (2015, p. 07).
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2.2. A quantificação do dano moral por lesão física debilitante e permanente
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violação da integridade física, diante de fraturas expostas em membros, além de graves
lesões de partes moles, com perda de tecidos (AC 70043900687).12

Nos casos de lesão física debilitante e permanente, a quantificação do dano moral
é incontrovertida, variando de 100 a 3.000 11 salários mínimos para as vítimas. Esses

2.3. A quantificação do dano moral por inscrição indevida em cadastro de

valores compensatórios incidem nas situações em que houve perda, inutilização ou

inadimplentes

debilidade permanente de membro, sentido ou função e deformidade permanente.
Então, casos de amputação de três dedos por acidente de trabalho, em que o

O STJ tem balizado a quantificação do dano moral nos casos de inscrição indevida

ofendido foi contratado para exercer a função de trabalhador braçal, mas obrou em desvio

no valor de 20 a 50 salários mínimos para o autor. Esses processos, geralmente, tramitam

de função, sem o devido treinamento (REsp 799.220); a omissão no fornecimento de EPI

nas Terceira e Quarta Turma do Egrégio Tribunal, e versam sobre devolução indevida de

para trabalhador que perdeu, irreparável e progressivamente, 30% da audição (REsp

cheques, protestos indevidos e, obviamente, a inclusão irregular, no cadastro de restrição

464.552); a perda de braço em acidente de trânsito, quando a vítima exerce atividade

de crédito, de pessoas que não se encontram em débito.

intelectual (REsp 799.989); a paraplegia e amputação de membro inferior, também em

Os precedentes que corroboram esses valores são os Recursos Especiais de

acidente de trânsito (REsp 1.168.831) e; a tetraplegia, com a paralisação de membros

números 1.017.827, 543.133 e 1.152.541. No entanto, a Terceira Turma do STJ, no

inferiores, gerando a incapacidade de contenção da urina e fezes, além de perda de

julgamento de um agravo 13 , por meio do Relator Sidnei Beneti, destacou que “a

movimento dos braços (REsp 951.514).

jurisprudência desta Corte orienta que no caso de existir mais de um registro restritivo

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não segue o tabelamento estabelecido
pelo Tribunal Superior. Nos mesmos casos supramencionados, o Tribunal gaúcho

de crédito, não resta totalmente descaracterizado o dano, mas o fato influi diretamente
sobre o arbitramento, resultando em um valor simbólico” (2008, p. 02).14

considera a quantia de 45 a 227 salários mínimos razoáveis para fatos semelhantes. Num

No que tange aos valores da compensação do dano moral nesses casos, o Tribunal

desses casos de violação à integridade física da vítima, na Apelação Cível de nº.

de Justiça do Rio Grande do Sul não segue a orientação do STJ. A quantificação encontra-

70058870114, a Des.ª Ana Lúcia Rebout (TJ/RS) afirmou que

se de 5 a 11 salários mínimos para o autor, conforme entendimento das Décima Sexta e

a reparação, a meu sentir, deve ser pautar pelo valor de R$ 55.000,00
(equivalente a cerca de 70 salários mínimos nacionais), considerando a
gravidade dos ferimentos e a consequências permanentes das lesões,
bem como a jurisprudência deste órgão fracionário (2015, p. 8-9)

Nesse diapasão, os litígios julgados pela Décima Segunda Turma do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul envolvem casos como a fratura de vértebra lombar em
acidente de trânsito, ocasionando a perda parcial dos movimentos dos membros
inferiores (AC 70058870114); as sequelas fisiológicas, pela perda de controle do esfíncter

Décima Oitava Câmaras, nas Apelações Cíveis de números 70068387174, 70068641851
e 70059419697.
Os processos supramencionados versam sobre inscrição indevida no cadastro de
inadimplentes de pessoas que estariam em débito com empresas de telefonia e bancos.
No entanto, restou comprovado a inexistência de débitos nos julgados em primeiro grau
e estabeleceu-se o dano moral in re ipsa15. Então, conforme o Des. Rel. João Moreno Pomar,

anal, possibilitando o uso permanente, pela vítima, de fraldas (AC 70062640628) e; a
O caso que ensejou esse valor foi a tetraplegia de um policial de 24 anos, que atuava como vigia de banco
e foi vítima de um disparo de arma de fogo, em 1985. A Relatora desse REsp de número 951.514 foi a
Ministra Nancy Andrighi, fundamentando que “a tetraplegia causada ao policial de 24 anos, que transforma
inteiramente sua vida e o priva da capacidade para, sozinho, praticar atos simples como de ir ao banheiro,
de alimentar-se, de beber água, de tomar o filho pequeno no colo etc., é grave e não encontra paradigma em
hipóteses de falecimento de entes queridos. Quando se indeniza um familiar em decorrência do evento
morte, o dano que se visa a reparar é o do sofrimento pela perda de um terceiro, e não a morte,
propriamente dita. Já na tetraplegia, é a própria vítima que se busca indenizar” (2007, p. 11).

11

12 Demais decisões com quantificações e casos análogos: TJRS, 12ª C., AC 70063327068, Rel. Desª. Ana Lúcia
Carvalho Pinto Vieira Rebout, j. em 26/11/2015 e; TJRS, 12ª C., AC 70021286539, Rel. Des. Dálvio Leite
Dias Teixeira, j. em 28/08/2008.
13 Trata-se de AgRg no Recurso Especial nº 1.015.111.
14 Faz-se mister considerar que, em 2009, o STJ editou a Súmula 385, posicionando-se contrariamente ao
transcrito acima. A súmula in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
15 O dano moral in re ipsa é calcado na responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que “não se exige
prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Ela é de todo prescindível, porque a
responsabilidade se funda no risco” (GONÇALVES, 2014, p. 59).
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na Apelação Cível de nº. 70068641851, “a inscrição indevida em cadastros restritivos de

É paradoxal o novo Código de Processo Civil (NCPC) no tocante ao valor da

crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão.

causa 19 nas ações de indenização por dano moral. Os artigos 291 20 e 292 21 , inciso V,

Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida”

remetem a ideia de certeza, clareza e previsibilidade ao valor que se é pretendido para a

(2016, p.

14).16

compensação do abalo moral sofrido pelo ofendido.
No entanto, o valor da causa é obrigatório em toda petição inicial:

Muitas decisões analisadas não foram devidamente fundamentadas pelos seus

Há, outrossim, aquelas causas que não versam sobre bens ou valores
econômicos, e ainda os que, mesmo cogitando de valores patrimoniais,
não oferecem condições para imediata prefixação de seu valor. Em todos
esses casos, haverá de atribuir-se, por simples estimativa, um valor à
causa, já que, em nenhuma hipótese, a parte é dispensada do encargo de
atribuir um valor à demanda (THEODORO JÚNIOR, 2013, p. 320).

julgadores no momento do arbitramento, mas discutidas analogamente por
jurisprudências semelhantes e anteriores. No caso do STJ, que não admite reexame de
provas17, resta a dificuldade de quantificar o abalo moral somente com matérias de fato,
sem análise probatória, e sem um fundamento autêntico de valores.
Em relação ao TJ/RS, o tribunal não segue as orientações da corte superior, mas

Então, mesmo que a demanda envolva danos imateriais – no caso os danos morais

baliza a quantificação do dano moral conforme seus precedentes, deixando, muitas vezes,

– é necessário que o autor estipule o valor pretendido. Essa pretensão pecuniária aspira

de analisar profundamente questões probatórias. Com isso, o quantum debeatur nem

uma ideia de certeza à quantificação do dano, necessitando que o demandante procure

sempre atende a função compensativa para o ofendido.18

uma solução aproximada para o valor da causa, qual seja a visualização jurisprudencial

Portanto, o presente capítulo procurou demonstrar a existência, mesmo que

para o caso.
Em contraponto ao antigo Código de Processo Civil, que não previa alguma

tácita, de um tabelamento jurisprudencial da quantificação do dano moral, oriundo das
cortes de justiça a nível federal e estadual.

consideração nas ações indenizatórias, inclusive nas fundadas em danos morais, a parte
autora estabelecia o valor da causa com base em critérios próprios, muitas vezes com

3. Novo Código de Processo Civil: a precisão do valor da causa nas ações

valores acima de uma justa compensação para o ofendido.
Entretanto, havia situações em que o autor estabelecia/pedia, na petição inicial,

compensatórias

pedido genérico22, além da expressão, como valor da causa, de “valores não abaixo de R$
Neste segundo momento do escrito, será demonstrada a complexidade que o
novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/15) traz em relação à quantificação dos
danos morais, segundo o rito – e único – do procedimento comum. Com isso, será

X”, por exemplo. Isso, porque o próprio demandante – ofendido – não tinha/tem certeza
do quantum debeatur necessário para amenizar o seu sofrimento, em relação ao ato ilícito
cometido pelo réu – ofensor.

analisada a conceituação de valor da causa à luz do processo civil, as alterações trazidas
pelo novo Código e a presença de um possível pretium doloris, mesmo que tácito, no
Brasil.

16 Demais decisões com quantificações e casos análogos: TJRS, 16ª C., AC 70058204355, Rel. Desª Ana Maria
Nedel Scalzilli, j. em 28/01/2016 e; TJRS, 16ª C., AC 70047718911, Rel. Des Munira Hanna, j. em
25/06/2015.
17 Esse entendimento é sumulado pelo Tribunal Superior, conforme a Súmula 7: “A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial.”
18 O ilustre doutrinador Sílvio de Salvo Venosa contribui que, “nem sempre o valor fixado na sentença
revelará a justa recompensa ou o justo lenitivo para a dor ou para a perda psíquica” (2002, p. 32).

Segundo Moacyr Amaral Santos, “o valor da causa é o valor do pedido. Mas o valor no momento da
propositura da ação, não no momento da decisão” (2011, p. 178). Para Humberto Theodoro Júnior, “é o
valor que se pode atribuir à relação jurídica que se afirma existir sobre tal objeto” (2013, p. 320).
20 Art. 291, NCPC. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico
imediatamente aferível.
21 Art. 292, NCPC. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: V - na ação
indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido.
22 Primeiramente, faz mister explicitar o que é pedido, sob à luz do processo civil e, posteriormente, o que
é pedido genérico. Quanto ao primeiro, “é a conclusão da exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos;
estes são premissas do silogismo, que tem no pedido a sua conclusão lógica” (ASSIS, 1975, p. 67). Em relação
ao segundo, “conquanto determinado quanto ao gênero, o pedido pode ser indeterminado na sua
quantidade, desde que suscetível de determinar-se pela sentença ou em liquidação de sentença. O pedido
é certo e determinado no tocante ao na debeatur (que nos é devido), indeterminado no tocante ao quantum
debeatur (quanto nos é devido). Tal é o pedido genérico” (SANTOS, 2011, p. 192-193).
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Porém, de acordo com o novo Código, está sendo sepultado ou dificultado o
acesso à justiça23, haja vista a não mais possibilidade de pedido genérico, ensejando que

subjetiva ao ofendido, delimitado pelo juiz diante do caso concreto, em razão do dano
sofrido.29
No entanto, é possível encontrar doutrinadores, como o Ministro do STJ, Paulo de

o autor seja preciso no valor de seu dano, até porque o valor da causa faz ensejar os
valores de custas

processuais24

e honorários
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Tarso Sanseverino, que descreve o dano moral stricto sensu de pretium doloris. O douto

sucumbenciais.25

Diante dessa precisão ao estabelecer o valor da causa, acaba-se lembrando das

Ministro utiliza essa forma para citar o dano moral com o intuito de abranger a própria

antigas discussões sobre o pretium doloris, ou seja, o preço da dor. O reconhecimento do

conotação desse dano, já que envolve a dor física, o sofrimento moral, físico e psicológico

dano moral, que é aquela lesão de direitos sem conteúdo pecuniário ou não tendo valor

padecido pela vítima, e não com a intenção de existir um preço exato para a dor (2010, p.

comercial redutível a dinheiro (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p.

101) 26 ,

foi

298).

construído com muita dificuldade no Direito brasileiro, sendo contemplado esse instituto
com a órbita da Magna Carta de 1988.27 Segundo Carlos Roberto Gonçalves,
muitas são as objeções que se levantaram contra a reparação do dano
puramente moral. Argumentava-se, principalmente, que seria imoral
procurar dar valor monetário à dor, ou que seria impossível determinar
o número de pessoas atingidas (pais, irmãos, noivas etc.), bem como
mensurar a dor. Mas todas essas objeções acabaram rechaçadas na
doutrina e na jurisprudência. Tem-se entendido, hoje, que a indenização
por dano moral representa uma compensação, ainda que pequena, pela
tristeza infligida injustamente a outrem. E que todas as demais
dificuldades apontadas ou são probatórias ou são as mesmas existentes
para a apuração do dano material (2014, p. 505).28

Diante disso, tem-se pretium doloris como uma penalização em pecúnia para o
ofensor, e uma gratificação certa ao ofendido pela dor sofrida. No entanto, isso é
rechaçado no Direito pátrio, pois a dor não tem preço e nem tabelamento estipulado na
lei. A ideia central da reparabilidade do dano moral é a compensação, uma amenização

Apesar do reconhecimento da natureza compensatória do dano moral, e do
arbitramento estatuído pelos magistrados, com a quantificação de valores pecuniários, o
novo Código de Processo Civil estabelece a pretensão, desde já certa e precisa, para o valor
da causa nessas ações.
A proposição do novo Código é instituir a simplicidade, celeridade e facilidade nas
ações compensatórias, insistindo que a parte autora tenha conhecimento da
jurisprudência, em casos análogos, para o valor pretendido na causa, facilitando o
arbitramento dos magistrados no momento de quantificar o dano30, haja vista a parte não
poder estipular um pedido genérico.
Desse modo, nesse tópico tentou-se demonstrar a complexidade que o novo
Código de Processo Civil trouxe/traz nas ações compensatórias, restando incontroversa a
necessidade de se saber, com exatidão, o preço do dano moral sofrido pelo autor da ação.

4. Considerações finais
Para Mauro Cappelletti e Bryant Garty, “a expressão ‘acesso à justiça’ é reconhecidamente de difícil
definição, mas serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema pelo qual as
pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o
sistema deve ser igualmente acessível a todos; segundo, ele deve produzir resultados que sejam individuais
e socialmente justos” (1998, p. 4-5).
24 “São custas as verbas pagas aos serventuários da Justiça e aos cofres públicos, pela prática de ato
processual conforme a tabela da lei ou regimento adequado. Pertencem ao gênero dos tributos, por
representarem remuneração de serviço público” (THEODORO JÚNIOR, 2013, p. 113).
25 É a mesma coisa que honorários advocatícios. Logo, “entre os gastos necessários que a parte faz no
processo figuram os honorários pagos a seu advogado. Em sentido amplo, são uma espécie do gênero
despesas processuais, portanto. Em regra, somente a sentença impõe ao vencido o encargo de honorários
advocatícios” (IDEM, 2013, p. 118). (Grifei).
26 Continuando, pode-se “afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa
(seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem,
bens jurídicos tutelados constitucionalmente” (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 101). (Grifei).
27 Artigo 5º, inciso X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
28 Complementando, Sergio Cavalieri Filho aduz: “o ressarcimento do dano moral não tende à restitutio in
integrum do dano causado, tendo mais uma genérica função satisfatória, com a qual se procura um bem que
recompense, de certo modo, o sofrimento ou a humilhação sofrida” (2014, p. 109).
23

Os conflitos existenciais entre as pessoas persistirão na seara jurídica enquanto
não houver mudanças na cultura da judicialização. O brasileiro está alicerçado ao Poder
Judiciário. O instituto da Responsabilidade Civil encontra-se entre os líderes na
fundamentação de litígios em terrae brasilis.
Interessante é a consideração de Maria Helena Diniz sobre o assunto: “quando avaliamos um dano moral
em dinheiro, fazemo-lo porque é o dinheiro o intermediário de todas as trocas; mas, no fundo, não há senão
uma equivalência entre a dor que se recebeu com o dano e o prazer que o dinheiro pode nos proporcionar”
(1996, p. 71).
30 A avaliação do magistrado ao quantificar o dano moral é uma das missões mais complexas, haja vista que
o mesmo não tem critérios legais a serem seguidos, devendo atentar a critérios doutrinários, como a
situação econômica do lesado, a intensidade do sofrimento, a gravidade, a natureza e repercussão da
ofensa, o grau de culpa e a situação econômica do ofensor. Além da equidade, razoabilidade e em respeito
ao princípio da dignidade da pessoa humana (SANSEVERINO, 2010, p. 84-120).
29
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Diante disso, o presente trabalho, mesmo que sucintamente, promoveu a reflexão
quanto à realidade jurídica forense, diante da jurisprudência, e a legislação processual,
com o advento do novo Código de Processo Civil. A discussão se deteve nas ações judiciais
indenizatórias/compensatórias envolvendo os danos morais.
Ficou demonstrado, mesmo que tacitamente, o tabelamento jurisprudencial
envolvendo o quantum debeatur das ações compensatórias no Superior Tribunal de
Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Também se comprovou
que o novo Código de Processo Civil trará/traz muita divergência em relação ao valor da
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<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>.
Acesso em: 22 de abr. 2016.
BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Casa Civil,
Brasília, DF, 10 jan. 2002. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 22 de abr.
2016.
BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Institui o Código de Processo Civil.
Casa Civil, Brasília, DF, 16 mar. 2015. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso
em: 22 de abr. 2016.

causa, principalmente no que tange a pedidos genéricos.
Então, por meio desse diapasão, a complexidade/problema nasce da facilitação
de litígios que grandes empresas – ou até mesmo pequenas – podem promover, ao
saberem dos valores “arbitrados” em casos de danos morais. Muitas corporações sopesam

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.011.437/RJ – Rio de
Janeiro. Relator: Ministra Nancy Andrighi. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdãos, 24
junho 2008. Disponível em:
<http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/790515/recurso-especial-resp-1011437-rj2007-0122194-4/inteiro-teor-13712632>. Acesso em: 22 jun. 2016.

o valor de suas produções/trabalhos/investimentos, com as lides envolvendo serviços
prestados pelas mesmas. Dessa forma, o consumidor restará desfalcado, haja vista que
sairá, dependendo do caso, muito mais barato para as corporações os processos judiciais,
do que melhores investimentos em infraestrutura e etc.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.047.986 /RN – Rio
Grande do Norte. Relator: Ministro Luiz Fux. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdãos, 03
março 2009. Disponível em:
<http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/3985096/recurso-especial-resp-1047986rn-2008-0078433-5/inteiro-teor-12216191>. Acesso em: 22 jun. 2016.

O problema persiste com o novo Código de Processo Civil, já que a novel
legislação tornou certo e preciso o valor da causa nas ações compensatórias. Assim,
grande parte dos ofendidos/demandantes terão que saber, com certeza, o valor
pretendido para compensar o abalo moral sofrido. No entanto, as pessoas – jurídicas ou
físicas – ofendidas não sabem com exatidão o valor que servirá de lenitivo. A única
proposta será uma análise jurisprudencial, diante de um tabelamento existente no
Tribunal perante o caso, pois não há mais a possibilidade de pedido genérico. Logo, a
dificuldade que já existia de se compensar justamente a vítima de um dano moral, se
tornará muito mais complexa, pois intenta a clareza da dor na ótica, somente, do
demandado, e não mais, conjuntamente, com a ajuda do juiz.
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SOBRE AS CRÍTICAS DE RONALD DWORKIN AO JUSNATURALISMO DE
FULLER E AO POSITIVISMO DE HART
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Abstract: Ronald Dworkin’s juridical enterprise can be considered as one of the
theoretical-philosophical pillars of contemporary law. Under an exhaustive consideration

ON RONALD DWORKIN’S CRITICISMS OF FULLER’S JUSNATURALISM

of American and English theories of law, Dworkin sets forth the imperative necessity of
principles as a defense of human relations submitted to laws. A social approach comes out

AND HART’S POSITIVISM

as especially important to Brazilian juridical context, since a normative one would not

Adriano Perin∗
Ana Paula Costa Zilio∗∗
Renata Pacheco David∗∗∗
Palavras-chave: Filosofia; direito; moral; pós-positivismo; Ronald Dworkin,
Resumo: O pensamento jurídico de Ronald Dworkin pode ser situado como um dos

effectively deal with moral dilemmas inherent in situations the author names “hard
cases”. Initially, Dworkin’s articles written against Fuller’s position are taken into account.
Secondly, Dworkin’s critiques of Hart’s positivism expressed in his The concept of law are
pointed out. Finally, Dworkin’s own position is taken over in what matters to its
possibility of a universal application of law departing from a subjective limitation of moral
foundation as well as from an abstract undertaking in a merely positivistic position.

alicerces teórico-filosóficos do direito contemporâneo. A partir de uma meticulosa análise
das teorias americana e inglesa do direito, o autor demonstra a necessidade seminal de
princípios enquanto égides das relações humanas pautadas por normas jurídicas. De
especial importância para o contexto jurídico brasileiro, temos ressaltada a abordagem
social, dado que uma abordagem estritamente normativa não daria conta dos dilemas
morais inerentes aoshard cases. Neste trabalho nos propomos a considerar a teoria
jurídica de Ronald Dworkin, a fim de explicitar suas críticas a duas correntes precedentes
do direito o jusnaturalismo e o positivismo e a estruturação da sua própria teoria. Num
primeiro momento, são abordados os artigos de Dworkin redigidos em meados da década
de 1960 como revide à posição apresentada na obra The morality of Law de Lon Fuller.
Num segundo momento, são ponderadas as críticas de Dworkin ao positivismo jurídico
reabilitado pela obra The concept of law de Herbert Hart. Com essas críticas, Ronald
Dworkin assegura um novo modo de consideração jurídica, que garante a possibilidade
da universalidade da aplicação do direito sem que, para tal, seja necessário recorrer quer
às limitações subjetivistas de uma fundamentação moral quer ao universalismo abstrato
de uma alegação estritamente positivista.

1. Introdução

Esta pesquisa toma por tarefa o estudo do pós-positivismo do filósofo e jurista
norte-americano Ronald Dworkin, em relação as suas articulações com o jusnaturalismo
e o positivismo, pois a filosofia jurídica traz em sua bagagem um histórico de evoluções
que são fundamentais para definir a trajetória do direito e, principalmente, para que se
compreenda a importância do direito contemporâneo, que tem como uma de suas bases
mais sólidas a teoria pós-positivista.
O trabalho apresenta, como elementos fundamentais à problemática investigada,
que a teoria jusnaturalista de Fuller não consegue estabelecer a vinculação da moralidade
ao direito e que a teoria positivista não aceita a relação do elemento moral com o direito.
Nesse sentido, a consideração do problema da pesquisa releva que ambas as teorias
acabam por não solucionar de forma equânime os conflitos que se apresentam em um
caso concreto e, como consequência, que o pós-positivismo se apresenta como forma
eficaz de consideração juríca ao relacionar direito e moral na solução de um conflito e,
principalmente, no que concerne aos casos em que a letra da lei não se faz ler como
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suficiente – na definição de Dworkin: os hard cases.
Dessa forma, Ronald Dworkin sustenta que o direito tão somente normativo não
é capaz de sanar os conflitos e dilemas morais da sociedade, inerentes aos hard cases. No
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decorrer da análise, buscamos os elementos estruturais da teoria do autor, os quais

história é marcada pela teoria positivista2 e essas duas são superadas pela teoria do pós-

fundamentam a sua tese e sustentam a necessidade de aliar direito e moral como garantia

positivismo.3
Num primeiro momento, abordamos a doutrina jusnaturalista que passou a se

de justiça e coerência jurídica.
Dworkin certifica a sua teoria como um novo modo eficiente e eficaz de

desenvolver a partir do século XVI. Segundo Bobbio (1986, p. 13), “a escola do direito

consideração jurídica, principalmente pelo fato de os juristas terem a possibilidade de

natural teria tido uma precisa data de início com a obra de Hugo Grócio (1588 – 1625), De

considerarem as peculiaridades dos casos que serão analisados, reafirmando a

iure belli ac pacis, publicada em 1625”.

importância dos princípios morais na interpretação jurídica e constitucional, ocorrendo

É um período que compreende o direito como algo natural, que independe da

neste ponto um desacordo com as teorias positivistas. Contudo, a teoria de Dworkin

vontade humana e existe propriamente com a existência do homem. Fagúndez (2000, p.

também diverge da posição jusnaturalista, haja vista que agora o direito não é derivado

27), declara que “O Direito teria existido desde o momento em que o primeiro homem e a

da moral, mas apenas correlacionado a ela.

primeira mulher pisaram sobre a face da terra”.

Sendo assim, são analisadas as assertivas de Ronald Dworkin contra dois

Essa ideia de direito presente na concepção jusnaturalista está acima de qualquer

pensadores que influenciaram profundamente a configuração madura do seu próprio

lei, até mesmo as criadas pela própria humanidade, contudo, eis que surge o período

pensamento: Lon Fuller e Herbert Hart. Para tal, são ponderadas as críticas apresentadas

positivista, que teve influência da Escola da Exegese, que surgiu após a decadência do

por Dworkin ao jusnaturalismo e ao positivismo.

jusnaturalismo e a partir de dois acontecimentos históricos franceses, sendo eles a

Analisamos porque, aos olhos de Dworkin, a teoria jusnaturalista de Lon Fuller
não se sustenta e quais os elementos que garantem a fragilidade da relação entre direito

Revolução Francesa e a criação do Código Civil francês de 1804, também chamado de
Código de Napoleão.

e moral, apontada por Fuller.
Consideramos, ainda, as análises e críticas de Dworkin ao positivismo, tendo por

Nesse contexto, desvia-se o direito da filosofia, afastando o que é considerado
moral e passa a vigorar o que é denominado “letra fria da lei”. Assim, nos aponta Bobbio,

alvo principal a ideologia de Hart. Neste momento são apresentados os pontos que, de

(2006, p. 225), “O positivismo jurídico, [...] consiste em afirmar o dever absoluto ou

acordo com Dworkin, justificam-se como incoerentes no sistema de Hart.

incondicional de obedecer a lei enquanto tal”. Esquecem-se os princípios morais e eleva-se
tão somente a lei propriamente dita, o que é expresso em texto legal. Em uma palavra, o

2. A evolução dos princípios teóricos

positivismo jurídico defende a separação entre o Direito e a Moral.
Em um terceiro momento, outrossim, o direito é aperfeiçoado com o surgimento

O direito tem sua história marcada por diversos princípios e teorias e um dos

do pós-positivismo, na segunda metade do século XX, após a insuficiência do positivismo

primeiros modelos que marcou essa história foi o jusnaturalismo, 1 mais tarde essa

jurídico. A compreensão do pós-positivismo vai além da “letra fria da lei”, pois há uma
compatibilidade entre o direito natural e o direito positivo. Ou seja, “[o] pós-positivismo

Sobre a definição de “positivismo”, Bix (2005, p. 29) garante que “[...] algumas considerações muito
distintas compartilham o rótulo ‘positivismo jurídico’ e qualquer tentativa de criar uma rápida
representação sumária da abordagem enfrenta a possibilidade de uma perspectiva enfraquecida que, na
sua totalidade, nenhum teórico adotaria”. Não obstante isso, Bix (2005, p. 30) apresenta o que seria o
elemento comum dessas “considerações muito distintas” que compõem o positivismo: “[...] se nos
considerarmos a busca por uma ‘ciência’ do direito num nível mais geral ou metafórico, o objetivo é
simplesmente um estudo separado do direito – um estudo no ‘espírito científico’ de observação e análise
independentes, separadas da importante, mas muito diferente, aspiração por reforma legal e justiça”.
3 No que concerne à definição de “pós-positivismo”, observa-se o que é afirmado em Barreto (2009, p. 650):
“[...] o pós-positivismo pode ser descrito como uma espécie de terceira via aos paradigmas positivista e
jusnaturalista, sem incorrer nos reducionismos e aporias nos quais estes desembarcaram historicamente”.

2

1 Como definição de “jusnaturalismo”, vale considerar o comentário de Kainz (2004, p. xvi): “[a] tarefa das
teorias jusnaturalistas pode ser interpretada como afirmando que realmente existem certas metaleis
supervenientes, ou trabalhando na direção de um esclarecimento de tais leis, ou como uma especificação
do que apenas essas leis são”.

895

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

896

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

pode ser descrito, em grandes linhas, como um novo paradigma concebido no âmbito da

clarificação do significado da moral; (ii.) a negligência da “moralidade que torna o direito

teoria jurídica de contestação às insuficiências, aporias e limitações do juspositivismo

possível”.
Já a partir da enunciação desses dois pontos, é possível suspeitar que Fuller

formalista e tradicional” (BARRETTO, 2009, p. 650).
Essa compreensão, além de limitar o poder dos governantes, baseia-se no que diz

buscaria uma fundamentação do direito partindo de um conceito de moralidade. De fato,

respeito à moral e aos direitos fundamentais que são relacionados à dignidade da pessoa

todo o esforço teórico do autor consiste em estabelecer e aclarar um conceito de

humana, amparada nas leis da nossa constituição. Esses direitos são decididos numa

moralidade pertinente ao direito e em justificar que o direito só pode ser

relação de interpretação dos seus princípios básicos.

definido/caracterizado a partir do referido conceito de moralidade. Em uma palavra: sem

Assim, “seria um erro pensar que a moral, nesse caso, não estaria

um conceito de moralidade como ponto de partida, “[...] os princípios de legalidade

desempenhando papel algum nesse julgamento. Ela tem um papel importante na

estabelecidos como intrínsecos [ao direito] resultariam em algo que não seria apenas

interpretação do papel constitucional do Poder Legislativo”. (DWORKIN, 2010, p. 25).

direito mau, mas que não seria de forma alguma direito” (FULLER, 1964, p. 197).

O pós-positivismo difere essencialmente da posição positivista, na qual o jurista

O “descontentamento”, agora por parte de Ronald Dworkin, em relação à posição

limitava-se a aplicar apenas aquilo que já estava expresso, sem intervenções de suas

defendida por Fuller é primeiramente promulgado em um artigo redigido em 1965 no

convicções e ideologias. A esse respeito, Barretto (2009, p. 653), aponta: “A proposta pós-

qual –d sob o título Filosofia, moralidade e direito – ele apresenta as “observações

positivista coloca em primeiro plano a eficácia normativa dos princípios, agora erigidos

provocadas” pelas teses de Fuller na obra A moralidade do direito.
Dworkin (1965a, p. 668), inicia garantindo que “Fuller tem buscado, mais do que

em normas primárias de todo sistema jurídico. Distanciando-se do cânone positivista da
separação entre direito e moral”.

qualquer outro filósofo americano do direito, reter à jurisprudência o trabalho de

Vale atentar para o fato de que nem sempre a aplicabilidade das leis será justa,

encontrar conexões ou interdependências entre direito e moral”. Nas próximas palavras,

pois foram elaboradas para os casos de forma generalizada, sendo que cada caso tem a

ele também garante o seu alvo de crítica: “Eu considero o livro recente de Fuller: A

sua peculiaridade. Nesse sentido, Barretto (2009, p.33) garante que Alexy, em sua posição

moralidade do direito, como uma tentativa fracassada de estabelecer um exemplo sobre

jurídica: “[...] [s]ustenta que as normas morais e os juízos posem ser demonstrados como

[a relação] entre direito e moral” (DWORKIN, 1965a, p. 668).

universalmente válidos com base em um determinado conceito racional, por meio de
passos argumentativos adequados”.

Após identificar os dois pontos de descontentamento de Fuller – a saber, a
definição de moralidade e a possibilidade da derivação do direito da moral – Dworkin

Sendo assim, acredita-se que a eficiência e a eficácia desse período são maiores

estabelece uma crítica a cada um desses pontos. Quanto à definição de moralidade ele

que os demais, por permitirem um olhar mais amplo, diminuindo a possibilidade de

garante que Fuller “[...] se move da linguagem da estratégia a linguagem da moral sem a

brechas na lei, atendendo-se também às necessidades e realidades sociais.

menor pausa [caesura] de transição” (DWORKIN, 1965a, p. 670). Como consequência,
procede sua crítica à derivação do direito da moral: Fuller “[...] não pode garantir, ao falar

3. A crítica à oposição jusnaturalista de Lon Fuller

de uma ‘moralidade interna’ sem a qual não seria possível mesmo o direito mau, que um
tirano que reprime seus instintos de iniquidade somente ao ponto necessário para manter

Nas primeiras linhas da obra A moralidade do direito de Fuller (1964, p. 03),
lemos que “[o] conteúdo destes capítulos foi prioritariamente moldado a partir de um

um sistema legal tenha feito algo que é digno de validade moral” (DWORKIN, 1965a, p.
670).4

descontentamento com a literatura existente acerca da relação entre direito e moral”.
Fuller (1964, p.03-04) especifica tal descontentamento em dois pontos: (i.) o fracasso na

Em outro artigo de 1965, Dworkin sintetiza essas críticas nos termos de uma circularidade na posição de
Fuller: “Eu concluo que o Professor Fuller está diante de um dilema. Ele quer mostrar que até para fazer
direito mau é requerida alguma conformidade com princípios de moralidade. Quando ele proporciona
princípios cuja conformidade é necessária ao direito, eles se tornam princípios estratégicos ou de avaliação

4
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Outrossim, Dworkin (1965a, p. 672) precisa que:
esses argumentos [de Fuller] são estabelecidos em resposta ao ataque de
Hart, mas eles não o confrontam. Hart nega qualquer conexão necessária
ou conceitual entre direito e moral substantiva; os argumentos de Fuller
garantem, quanto muito, que é mais fácil e politicamente menos perigoso
fazer ou defender um direito bom em relação a um direito mau.
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A crítica de Dworkin (1965a, p. 678), de que “Fuller fracassa em estabelecer a
disputa de que fazer direito implica alguma conformidade mínima a padrões morais” não
significa um posicionamento pelo outro lado da disputa,5 mas o reconhecimento da sua
insolubilidade nos moldes positivismo versus jusnaturalismo.

Após avaliar cuidadosamente a posição de Fuller, Dworkin (1965a, p. 682) situa
a problemática da relação entre direito e moral na própria especificidade do direito. Nas

4. A crítica ao positivismo jurídico de Herbert Hart

palavras do autor:
se o conceito de direito fosse tão claro e não controverso quanto, por
exemplo, o conceito de um movimento no xadrez ou uma jogada no jogo
de cartas [a play in bridge], nós não esperaríamos que, ao analisá-lo,
aumentaríamos nosso entendimento ou nossa influência sobre
argumentos legais, isso porque qualquer elemento no conceito pertinente
àquele processo já seria obvio a todos os seus participantes.

Dworkin aponta que os juristas se apegam em conceitos que abarcam direitos
jurídicos e obrigações jurídicas e, por isso, quando alguém faz uma reivindicação se
entende que este alguém tem um direito ou uma obrigação jurídica. Mas, quando se
considera esses conceitos, as pessoas não sabem o que eles realmente significam.

Sobre a (des)necessidade da moral para alegação do direito Dworkin (1965a, p.

É corriqueiro escutar uma pessoa dizer “você tem direito”, “é seu dever” ou “é sua

682) sustenta que “[c]ontrovérsias acerca do significado do direito são importantes

obrigação”. Contudo, essas afirmações não têm o mesmo status semântico do contexto em

apenas porque as linhas [strands] que constroem o conceito de direito são difíceis de

que os juristas as empregam.6

isolar e requerem julgamento na aplicação”. Ao ver de Dworkin (1965a, p. 682), “[e]ssa
significância não é exibida pelas páginas de A moralidade do direito” de Lon Fuller.

Mesmo que não se consiga ter um conceito que traga uma definição satisfatória
sobre o conceito de direito, através de uma teoria comum difundida atualmente, as

No supra referido artigo Filosofia, moralidade e direito de 1965, Dworkin já

pessoas reconhecem como “direito” as regras legisladas pelo Estado, que é o chamado

apresenta evidências conceituais da sua posição que seria justificada como pós-

Positivismo Jurídico. Nesta parte do trabalho, partimos para a consideração da “análise

positivista. Nesse sentido, o autor argumenta que “a afirmação de que fazer direito implica

acadêmica” que Dworkin faz a respeito do “Conceito de direito” de Hart. Ou, como escreveu

alguma observância mínima de princípios morais parece ser uma observação importante”

Dworkin, a tarefa de analisar a “forma poderosa” que foi apresentada por H. L. A. Hart.

(DWORKIN, 1965, p. 676). Do mesmo modo, fica garantido que “[o] direito e a moral de
uma sociedade são coleções de padrões diferentes, mas sobrepostos para a crítica da
conduta” (DWORKIN, 1965a, p. 683).

desejo examinar a solidez do positivismo jurídico, especialmente na
forma poderosa que lhe foi dada pelo Professor H. L. A. Hart. Resolvi
concentrar-me na sua posição não apenas devido a sua clareza e
elegância, mas porque neste caso, como em quase todas as outras áreas

É com base na certeza da necessidade de um novo paradigma teórico para
justificação do direito que Dworkin se posiciona contra a posição jusnaturalista de Fuller.
Isso porque, ao ver de Dworkin, Fuller não consegue contrapor a posição positivista. Quer
dizer:
os argumentos atuais de Fuller não implicam qualquer afirmação da
conexão necessária entre direito e moral substantiva, e não estão em
conflito com a posição positivista clássica ou prototípica [que garante]
que a moral e o direito são conceitualmente distintos. (DWORKIN, 1965a,
p. 673).
por critérios ao invés de princípios morais. Quando ele insiste em os considerar princípios morais (ou os
substitui por princípios que são princípios morais) ele não é mais capaz de mostrar que a conformidade a
eles é necessária ao direito”. ( DWORKIN, 1965b, p. 623).

5 Que Ronald Dworkin não está tomando partido pelo positivismo não parece ser reconhecido pelo próprio
Fuller. Assim, em um artigo de 1965, no qual ele apresenta a sua “resposta” às críticas de Dworkin e Cohen,
Fuller afirma: “[e]u abraço e sustento o que pode ser chamado o conceito institucional ou procedimental
de moralidade; eles [Dworkin e Cohen] o rejeitam. Eles concordam com as visões expressas por H. L. A.
Hart na sua revisão do meu livro, de que tratar os princípios da legalidade como uma forma de moralidade
é ‘embaçar a distinção entre a noção de eficiência para um propósito e aqueles juízos finais sobre atividades
e propósitos com os quais a moralidade nas suas várias formas está envolvida’”. (FULLER, 1965, p. 656).
3 Sobre este ponto, no artigo intitulado Judicial Discretion de 1963, Dworkin apresenta a distinção entre a
consideração que o leigo (layman) faz do direito e a consideração que o meio acadêmico (academic branch)
faz. Nas palavras do autor: “Para o leigo uma ação ou um processo judicial é um evento no qual o juiz resolve
uma controvérsia por meio da aplicação de princípios estabelecidos, ao invés de princípios novos que são
inventados para resolver o caso. [...] O meio acadêmico da profissão jurídica parece agora concordar
plenamente que o leigo está errado. O seu erro consiste em não ter consciência de que no nosso, assim como
em qualquer sistema legal evoluído, há casos nos quais as regras do direito não ditam qualquer resultado
e que então forçam o juiz a escolher a solução, ou seja, a exercitar a discricionariedade judicial”. (DWORKIN,
1963, p. 624).
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da filosofia do direito, o pensamento que visa construir deve começar
com um exame das concepções de Hart. (DWORKIN, 2011, p.27).

Dworkin (2011) examina o positivismo jurídico como um todo a partir das
seguintes abordagens: (i.) O direito de uma comunidade, no qual ele aponta que os
direitos podem ser utilizados direta ou indiretamente pela comunidade, determinando
que tipo de comportamento, será coagido ou punido pelo poder público; (ii.) A crítica de
que o “direito” tem uma extensão coincidente com o conjunto de regras jurídicas, pois
caso uma pessoa não esteja sob a “proteção” por uma dessas regras por alguma razão,
então o direito não poderá ser aplicado, devendo ser decidido por uma autoridade pública
e que fica claro que a pessoa que fara a aplicação tem sua bagagem e usara o seu
discernimento pessoal para complementar à regra existente; (iii.) A atribuição da
obrigação jurítica: quando se fala que alguém tem uma obrigação jurídica é o mesmo que
dizer que a pessoa se enquadra em uma regra jurídica válida, que diz se essa pessoa pode
ou não pode tomar determinada atitude.
Dworkin nos mostra, com essas abordagens, que, se não há uma regra jurídica
válida, logo não existe uma obrigação jurídica e quando uma situação é decidida dessa
maneira se exerce uma descrição que acaba não suprindo o direito posto em questão bem
como a validade do direito jurídico.
Outrossim, Dworkin destaca que existem vários autores que defendem a teoria
positivista e, por isso, não se pode mensurar todos os pensamentos desses autores,
mesmo que sob o rótulo de positivistas.
No caso de John Austin, filósofo positivista do século XIX que foi citado por
Dworkin no capitulo “O modelo de regras I” de Levando os direitos a sério, sua teoria é
diferente da defendida por Hart, pois a teoria de Austin define ter uma obrigação como
uma submissão de uma comunidade para com um Soberano, pelo fato das regras
conterem significados de caráter geral como é apontado por Dworkin (2011, p.29):
em cada comunidade política, pensava ele, encontrar-se um soberano --uma pessoa ou um grupo determinado ao qual as outras pessoas
habitualmente obedecem, mas que não tem o hábito de obedecer
ninguém. As regras de uma comunidade são ordens de caráter geral
apresentada por seu soberano. A definição de John Austin derivou-se de
sua concepção de direito. Em sua opinião temos uma obrigação jurídica
se nos encontramos entre destinatários de alguma ordem de caráter geral
do soberano e se sofremos o risco de sofrer uma sanção caso não a
obedeçamos.

Contudo, a teoria defendida por Austin é considerada simples e, assim como
Dworkin, os que se propuseram a estudar a teoria de Austin também a acharam simples,
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pois sua teoria deixa falhas dentre as várias objeções apontadas, duas tiveram mais
destaque.
A primeira é que, diante de uma sociedade moderna e complexa, é impossível que
um grupo ou um indivíduo, obtenha sobre todos total controle para ser soberano.
O segundo ponto é quanto à atitude que tem cada indivíduo com relação ao
“direito”, Austin não deixa claro sobre como fazer uma distinção e por sua vez, define
obrigação como uma ordem de ameaça que pode causar um dano ou não ao indivíduo, ou
seja, uma obediência a um indivíduo que seria considerado soberano sobre os demais
cidadãos.
Neste sentido, passamos para a análise do autor sobre o positivismo de H. L. A.
Hart, salientando que o foco é o positivismo jurídico como um todo, porém tendo como
base Hart e sua teoria sobre o “conceito de direito” que foi apresentada no início deste
trabalho.
Nos trechos a seguir serão trabalhadas as críticas de Dworkin à teoria de Hart,
uma vez que este autor é descrito pelo próprio Dworkin como mais complexo e em relação
ao positivismo de John Austin.
Hart, diferentemente de Austin, faz uma distinção entre regras, que ele classifica
em primárias e secundárias deste modo:
as normas de um tipo, que pode ser considerado o tipo básico ou
primário, exigem que os seres humanos pratiquem ou se abstenham de
praticar certos atos, quer queiram, quer não. As normas de outro tipo são,
num certo sentido, parasitárias ou secundárias em relação às primeiras,
pois estipulam que os seres humanos podem, ao fazer ou dizer certas
coisas, introduzir novas normas do tipo principal, extinguir ou modificar
normas antigas ou determinar de várias formas sua incidência, ou ainda
controlar sua aplicação. AS normas do primeiro tipo impõem deveres; as
do segundo tipo outorgam poderes, sejam estes públicos ou privados. As
do primeiro tipo dizem respeito a atos que envolvem movimento físico
ou mudanças físicas; as do segundo dispõem sobre operações que
conduzem não apenas a movimentos e mudanças físicas, mas também à
criação ou modificação de deveres ou obrigações. (HART, 2012, p.105106).

Ao fazer essa distinção mais sofisticada das regras, Hart diverge de Austin,
defensor de que uma regra é uma ordem de caráter geral Dworkin, contudo, aponta para
uma semelhança entre as duas teorias e faz uma pequena observação neste sentido:
em um aspecto, porém os dois modelos são muito similares. Hart, como
Austin, reconhece que as regras jurídicas possuem limites imprecisos (ele
se refere a ela como tendo “uma textura aberta” e, ainda como Austin,
explica os casos problemáticos afirmando que os juízes têm exercitado
seu poder discricionário para decidir esses casos por meio de nova
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legislação. (tentarei mostrar, mais adiante, por que aquele que pensa
sobre o direito como um conjunto especial de regras é quase
inevitavelmente levado a explicar casos difíceis em termos de um
exercício de poder discricionário por parte de alguém. (DWORKIN, 2011,
p.35).

Após analisar o esqueleto da teoria positivista Dworkin decide, então, utilizar a
obra de Hart, The Concept of Law (O conceito de direito), para atacar o positivismo
utilizando a o modelo de H. L. A. Hart como base para este ataque.
Sendo assim, Dworkin trabalha com os princípios e políticas, uma vez que o
modelo positivista não considera os princípios como sendo partes integrantes do direito,
apontando que o positivismo é um modelo para um sistema de regras para regras.
Assim é declarado por Dworkin (2011, p. 36): “Argumentarei que o positivismo é
um modelo de e para regras e que sua noção central de um único teste fundamental para
o direito nos força a ignorar os papéis importantes desempenhados pelos padrões que

902

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

Dworkin (2011, p. 42) também apresenta outra distinção que considera
fundamental: “Os princípios possuem uma dimensão que as regras não têm _ a dimensão
de peso ou importância”. Essa argumentação aponta que se um princípio for relevante
para um determinado caso ele deve ser observado pelo juiz. O oposto acontece com as
regras que não têm essa dimensão por serem aplicadas à maneira do tudo-ou-nada.
Com isso, fica claro que as regras não têm a mesma dimensão que os princípios, e
por isso eles devem ser observado, o que leva a compreensão de que o princípio é o mais
importante ou de maior peso para o caso em concreto. Como mostra o autor: “[...] essa
dimensão é uma parte integrante do conceito de um princípio, de modo que faz sentido
perguntar que peso ele tem e quão importante ele é” (DWORKIN, 2011, p. 43).
Portanto, feita a distinção entre princípio e regras, não satisfeito Dworkin segue
explicando e observando o poder discricionário. Para tal, toma por exemplo, o fato de que,
se um indivíduo tem um determinado cargo- seja ele de nível hierárquico ou não- esse

não são regras”.
Contudo, o Autor segue fazendo uma distinção entre principio e política, para
melhor compreender que um sistema jurídico composto apenas de regras não é suficiente,
padrões como princípios e políticas trazem uma melhor justificação moral.
Dessa forma, faz com que o julgador procure decidir com equidade e que nos
casos difíceis (hard cases), consiga ter uma análise melhor de cada caso e isso sob a melhor
luz, evitando assim a discricionariedade judicial, o que não se observa na teoria de Hart,
neste sentido Dworkin (2011, p.36) faz a sua distinção:
denomino “política” aquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a
ser alcançado, em geral uma melhoria em algum aspecto econômico,
político ou social da comunidade [...]. Denomino “princípio” um padrão
que deve ser observado, não porque vá promover ou assegurar uma
situação econômica, política ou social considerada desejável, mas porque
é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão de
moralidade.

Sendo assim, fazer uma distinção entre princípios jurídicos e regras jurídicas se
torna primordial:
a diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de natureza
lógica. Os dois conjuntos de padrões apontam para decisões particulares
acerca da obrigação jurídica em circunstâncias específicas, mas
distinguem-se quanto à natureza de orientação que oferecem. As regras
são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra
estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela oferece
deve ser aceita, ou a regra não é válida, e neste caso em nada contribui
para a decisão. (DWORKIN, 2011, p.39).

indivíduo tem a obrigação de tomar decisões solicitadas pelo seu cargo.
A partir do exposto nesse exemplo, Dworkin argumenta que o poder
discricionário pode existir ou não. Ou seja: “Em geral, a resposta será dada pelo contexto,
mas em alguns casos uma autoridade pode ter poder discricionário de um ponto de vista,
mas não de outro” (DWORKIN, 2011, p. 51).
Assim, Dworkin distingue a tese do poder discricionário em um sentido fraco e
em um sentido forte. No sentido fraco o poder discricionário se apresenta:
algumas vezes empregamos “poder discricionário” em um sentido fraco,
apenas para dizer que por alguma razão, os padrões que uma autoridade
pública deve aplicar não podem ser aplicados mecanicamente, mas
exigem o uso da capacidade de julgar. Usamos este sentido fraco quando
o contexto não é por si só esclarecedor. [...] em um segundo sentido fraco,
apenas para dizer que algum funcionário público tem a autoridade para
tomar uma decisão em uma instância e que não pode ser revista e
cancelada por nenhum outro funcionário. Falamos desta maneira quando
o funcionário faz parte de uma hierarquia de servidores, estruturada de
tal modo que alguns têm maior autoridade, mas na qual os padrões de
autoridade são diferentes para os diferentes tipos de decisão. (DWORKIN,
2011, p.51).

Com isso, resta entender a tese do poder discricionário em sentido forte:
Às vezes usamos “poder discricionário” não apenas para dizer que um
funcionário público deve usar seu discernimento na aplicação dos
padrões que foram estabelecidos para ele pela autoridade ou para
afirmar que ninguém irá rever aquele exercício de juízo, mas para dizer
que, em certos assuntos, ele não está limitado pelos padrões da
autoridade em questão. (DWORKIN, 2011, p.52).
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Entendido o sentido fraco e forte do “poder discricionário”, voltemos, então, para
a doutrina positivista e o poder discricionário do juiz, que argumenta que se não houver
uma regra para um determinado caso o juiz pode exercer seu poder discricionário. Quer
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não existe nenhum direito legal (rigth) ou obrigação jurídica – nenhuma prerrogativa –
que ele deva reconhecer”.
Sem dúvida, as teses de Dworkin são de grande contribuição para o direito. Do
mesmo modo que ele recebeu críticas em seu modo de pensar e analisar o direito, ele fez

dizer:
s e atentarm os para os a rgume ntos dos pos itivistas em favor de s ua doutrina , teremos razõ es para s us peitar que eles empregam “ poder dis cricionário” n o p rimeiros entid ofrac o, ape nas para dizer qu e, às vezes , os juízes devem formar s eu pr óprio juízo ao aplicar pad rões jurídicos. Seus ar gument os chamam a ate nção p ara fato de que algumas regras de direitos são vagas ( o p rofes s or Hart , por exem plo, diz q ue todas as regras de direit o têm uma “textu ra aberta” [.. .] , af irma q ue, quan do o poder dis cricionário d ojuiz est á em jogo, não podemos mais dizer que ele está vinculado a padrões , mas devemos , em vez dis s o,falar s obre os pa drões que ele “tipicamente emp rega” 22 . Hart pens a que , quand o um j ui z p os sui poder dis cricionário, os p rincípios qu e eles ci tam devem s er tratados de aco rdo coma
nos sa s egun da al ternati va, como a quilo que os t ribunais “ tem por pri ncípio” fazer. (DW ORKIN, 2011 , P . 54-5 5).

Assim, Dworkin (2011, p. 59) argumenta contra a doutrina positivista e faz uma
precisa análise, negando o poder discricionário:
a não ser que pelo menos alguns princípios sejam reconhecidos como
obrigatórios pelos juízes e considerados, no seu conjunto, como
necessários para chegar a certas decisões, nenhuma regra ou muito
poucas regras poderão ser então consideradas como obrigatórias para
eles [...] Se os tribunais tivessem o poder discricionário para modificar as
regras estabelecidas, essas regras certamente não seriam obrigatórias
para eles e, dessa forma, não haveria direito nos termos do modelo
positivista.

Dworkin procurou identificar se as regras de reconhecimento são válidas para

suas crítica ao positivismo jurídico, procurando mostrar que podem existir direitos, ainda
que não reconhecidos.
Isso acarretou em mudanças na confiabilidade da proposta apresentada para a
solução de conflitos pelo até então soberano positivismo jurídico, levando por
consequência o fortalecimento da proposta apresentada pelo pós-positivismo na solução
dos litígios e compreensão do direito.

5. Considerações finais

princípios e argumentou que, ao contrário das regras, os princípios não podem ser
anulados ou revogados, ressaltando que a força de um princípio vem da compreensão do
que seria apropriado: “[...] princípios jurídicos não se encontra na decisão particular de
um poder legislativo ou tribunal, mas na compreensão do que é apropriado,
desenvolvidas pelos membros da profissão e pelo público ao longo do tempo” (DWORKIN

Ao analisar o direito pós-positivista, percebe-se que ele traz em sua bagagem um
histórico rico de modelos que foram aperfeiçoados com o passar do tempo e,
principalmente, em decorrência das necessidades apresentadas pela sociedade.
Partindo da conclusão de que as leis possuem lacunas, que não são preenchidas
somente com o direito escrito propriamente dito, o pós-positivismo apresenta o seu foco

2011. p. 64).
Assim, Dworkin fixa sua crítica ao modelo positivista de direito proposto por
Hart, pois o mesmo alega que na regra de reconhecimento é necessário o apoio
institucional, por isso Dworkin (2011, p. 65) argumenta que não seria possível utilizar a

fórmula pedigree de Hart:

principal, a saber, a superação do jusnaturalismo e do positivismo mediante a correlação
entre moral e direito principalmente ao que se refere os casos difíceis em que se busca
uma decisão eficiente e eficaz na solução do litígio.
Tal aposta possui como objetivo final, decisões mais justas, resolvendo os
conflitos de acordo com a sua apresentação nos casos concretos e dando ênfase às

[...] não seriamos capazes de conceber uma fórmula qualquer para testar
quanto e que tipo de apoio institucional é necessário para transformar
um principio em principio jurídico. E menos ainda de atribuir uma certa
ordem de grandeza à sua importância. Argumentamos em favor de um
princípio debatendo-nos com todo um conjunto de padrões – eles
próprios princípios e não regras – que estão em transformação,
desenvolvimento e mútua interação.

justificada com base nos princípios, tornando-os imprescindíveis para o funcionamento

No modelo positivista um determinado caso deve estar amparado por regras

da justiça, uma vez que, em relação aos casos considerados difíceis e complexos, seria

válidas para que haja a existência de uma obrigação jurídica, caso não esteja, o poder
discricionário é utilizado por uma autoridade para a resolução de um determinado
conflito.

peculiaridades de cada situação apresentada fazendo com a finalidade de melhor
compreensão ao que se refere o direito tutelado.
Compartilhando do pensamento de Dworkin, observamos que cada ação deve ser

impossível e inviável a aplicabilidade somente da lei.
Isso porque as leis foram criadas com o intuito de sanar conflitos de um modo
geral, não considerando as especificidades de cada caso em que eles ocorrem, gerando

Como sustenta Dworkin (2011, p. 71): “[a] doutrina positivista (no sentido forte)
exige essa concepção obrigação jurídica, pois se um juiz tem o poder discricionário, então

dúvidas, maximizando as lides e com isso acaba por não solucionar o conflito existente.
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Compreende-se e justifica-se, então, que o pós-positivismo é um período
inovador para o direito. Isso porque, ao resolver conflitos sociais, o direito se torna mais
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TRANSIÇÃO REPUBLICANA: APONTAMENTOS SOBRE A FORMAÇÃO DO
FEDERALISMO NO BRASIL

eficiente e, no que diz respeito a sua aplicabilidade, ele se torna mais eficaz e mais justo.
Em uma palavra, diminuem-se as brechas existentes na legislação, o que resulta na
diminuição das lides e no atendimento mais efetivo das necessidades sociais.

REPUBLICAN TRANSITION: NOTES ON THE CREATION OF FEDERALISM
IN BRAZIL
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Abstract: Regarding the Brazilian background of the nineteenth century, this research
work aims to question the role of the federalist ideal for the creation of the Brazilian
Republican Regime. Using the deductive method of approach through literature, this work
shows its relevance for understanding the legal-political paradigm of this period in
history. At first, it is presented the efforts for the removal of the Empire due to
dissatisfactions as well as the monarchical government crisis. Therefore, it is analyzed the
outbreak of liberal movements and the baselines used to contain the prevailing
absolutism, the positions of many republican groups and the role of many important
characters involved in this plot, more specifically: Deodoro da Fonseca, Benjamin
Constant and Quintino de Bocaiúva. Equally important is the military participation and
the positivist apostolate as a cause of great relevance to the episode of the Proclamation
of the Republic, as well as the search for the “civil myth”. It is discussed the reformist
program and the transition to the republican system in order to expose the centralizing
power and the need for rapid change of existing institutions. This itinerary shows the
Brazilian historiographic paradigm and supports the study of the federalist aspirations
that systematized and reorganized the political regime of that time.

1. Introdução

O cenário brasileiro do séc. XIX teve como pano de fundo a luta pela
descentralização do poder. Inicialmente se deve destacar que em meio à grande agitação
pós-independência o país se encontrava dividido quanto à distribuição de poder.
Diante dessa premissa se apresentará de forma descritiva, no campo da
historiografia brasileira, o panorama político nacional. A exposição que se segue diz
respeito ao fim do império no Brasil, mais especificamente às crises do governo
monárquico, ao apostolado positivista e à crise militar, aos imaginários republicanos e,
por fim, à proclamação da República.
Perpassando por esses temas, se estudará detalhadamente cada item e se
demonstrará que num processo sistêmico de poder o Brasil se destaca por ter implantado
uma República federativa, cujo projeto político era organizar o Estado que até então vinha
sendo alvo de grande centralização.

2. Transição republicana: apontamentos sobre a formação do federalismo no Brasil
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O Estado brasileiro após conquistar sua independência, ocorrida em 1822,
destinou-se a uma forma de governo monárquica.
De fato, o caso brasileiro se diferiu de outras colônias da América quando da
conquista da independência. Sobre isso, comenta Bonavides (2008, p. 99):
[...] ao contrário de muitos outros países das Américas, o Brasil não
caminhou no sentido republicano. Um movimento que poderia ter sido
fortemente influenciado pelo sopro das novas ideias liberalizantes
acabou preso às circunstâncias europeias, que eram então de retorno ao
absolutismo monárquico e de enfraquecimento dos parlamentos. Essas
circunstâncias históricas se tornaram muito poderosas para serem
ignoradas.

Antes da dileção monárquica, houve discussões e choques de ideologias entre
agregados sociais. Acerca disso, se manifesta Faoro (1997, p. 279):
A confluência histórica do 7 de setembro – onde se juntam sem se
fundirem os liberais e os realistas – mal esconde os três rumos possíveis
de opinião: os liberais [...] embriagados pelos modelos revolucionários, os
homens do estamento tradicional, rançosos de absolutismo.

Ainda, o mesmo autor eleva a questão liberal1 ao estado de “febre do momento”,
destacando novamente que:
O banho liberal, irradiado dos acontecimentos portugueses e brasileiros
dos últimos anos, não permitia, entretanto a passiva adoção do sistema
absolutista. Não consentiam as circunstâncias, de outro lado,
potencialmente desagregadoras, a cópia do modelo teórico do
liberalismo europeu ou da democracia norte-americana. A organização
do Estado entrelaça-se, dentro das tendências em conflito e sob o
dilaceramento centrífugo das capitanias, ao cuidado superior de manter
e soldar a unidade política do país, tarefa gigantesca e incerta diante dos
obstáculos geográficos e dos valores provinciais não homogêneos.
(FAORO, 1997, p. 282)

Durante todo o período imperial sucedeu uma grande contradição no governo em
virtude de uma ideologia liberal, que vinha sendo difundida nos países vizinhos, em
colisão com a forma monárquica absolutista interna. Essa ambiguidade liberal vai
perseguir a história política do país por muito tempo, inclusive na fase republicana, em
virtude das influências do positivismo, que será objeto de exame em linhas ulteriores.
Enfim, a monarquia saiu vencedora, pois, consoante entendimento de Bonavides
(2008, p. 99), “[...] só uma figura forte como a do monarca poderia garantir o processo de
separação de Portugal com o mínimo de traumas e de violência.”
1 Sobre a divisão de ideologias, assim explica Faoro (1997, p. 293-294): “O verdadeiro conflito se arma entre
liberais, extraviados em duas linhas, os exaltados, que vão até a república e à federação, e os realistas, que
veem no trono o meio de assegurar a conciliação entre a liberdade e a ordem. Na extrema direita, em
oposição à extrema esquerda liberal, o grupo absolutista, preocupado com a centralização e o domínio dos
instrumentos estatais para controlar o comércio, com a garantia das dívidas e das vendas de escravos.”
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Com o intuito de personificar essa figura forte, a Constituição do Império de 1824

Com a abdicação de D. Pedro I e a implantação da Regência, tentou-se

institui o chamado poder moderador e consagrou o unitarismo 2 do Estado recém-

descentralizar o poder, criando uma “monarquia federativa”. Ensina Bercovici (2004, p.

independente.

25) que “[...] ocorreu uma certa descentralização. Embora sem autonomia, as províncias

Percebe-se, portanto, que o sistema monárquico adotado visava conservar a

foram dotadas de Poder Legislativo próprio e tutela sobre os municípios.” No entanto, o

unidade da nação. Em razão disso criou-se o poder moderador, exercido pelo monarca,

presidente da província ainda era nomeado pelo imperador, o que demonstra que a

cujas atribuições eram, entre outras, nomear senadores, aprovar e suspender

tentativa de descentralização teve vida curta, reafirmando o conservadorismo monarca.

interinamente as resoluções dos conselhos provinciais, prorrogar ou adiar a Assembleia
Geral e dissolver a Câmara dos Deputados nos casos em que o exigisse a “salvação do
Estado”, bem como convocar imediatamente outra que a substituísse (BONAVIDES, 2008,
p. 100).
Concretizou-se, então, a “constitucionalização do absolutismo”

3

, em que

atribuições essenciais para o funcionamento do sistema político eram conferidas a uma
única pessoa – o monarca.
Koerner (1998, p. 147) destaca as funções do imperador:
[...] ele representava pelo princípio monárquico-hereditário a unidade
das diversas partes da sociedade; na sua relação com os representantes
políticos, ele representava o interesse geral, em confronto com os
interesses particulares da sociedade; como árbitro ele servia de mediador
dos conflitos entre os diferentes grupos.

Como já mencionado, o Brasil era um Estado unitário e o maior exemplo disso
consistia na falta de autonomia das províncias, que se materializava no artigo 165 da

Sobre esse período Condeixa (2007, p. 53) comenta que a concentração do poder
ocorreu de tal forma que:
[...] o Poder Moderador passou a nomear e demitir livremente ministros,
senadores, presidentes de província, e seu Ministro da Justiça tinha o
poder de nomear e demitir ad nutum desde o magistrado do Supremo
Tribunal de Justiça até guarda de prisão, passando por membros da
Guarda Nacional, bispos, párocos e delegados de polícia.

Ainda, com o “Golpe da Maioridade”5, em 1840, prevaleceu o descontentamento
com a nomeação dos presidentes das províncias. Isso se dava, consoante lição de Bercovici
(2004, p. 28), pois “[...] frequentemente, o mesmo homem ocupava durante a sua carreira
a presidência de várias províncias. A alta rotatividade de Presidentes era também
extremamente prejudicial às províncias, pois atrapalhava toda a sua administração.”
Diante da intensa centralização que dominou o governo, o povo e também os
partidos políticos se opuseram ao monarca, uma vez que o exercício do poder moderador
enfraquecia a organização partidária.

Constituição de 1824, como transcreve Bercovici (2004, p. 23): “Haverá em cada Província

Foi então que a pessoa do monarca começou a ser alvo das campanhas

um Presidente, nomeado pelo Imperador, que o poderá remover, quando entender, que

abolicionistas e republicanas. Acerca do descontentamento com o instituto do poder

assim convém ao bom serviço do Estado”. Em suma, as províncias não legislavam sobre

moderador, afirma Bonavides (2008, p. 105)

seus próprios assuntos, nem tinham autonomia para recolher tributos.
Em contraposição a isso, vários movimentos regionais tentaram implantar uma
república federativa, como a Confederação do Equador 4 , entretanto eram derrotados

[...] uma só questão política – a do federalismo – excedeu talvez o calor da
discussão sobre o instituto, celebrado com encômios pelos adeptos da
escola conservadora, mas visto sempre com suspeita entre os liberais e
opositores do trono.

rapidamente pelas forças imperiais (BERCOVICI, 2004, p. 24).
Entende-se por Estado unitário aquele em que o poder não está distribuído geograficamente, ou seja,
existe uma única organização político-administrativa. Em suma, subsiste a centralização que, segundo
Bonavides (1984, p. 12), “[...] resulta da unidade do sistema jurídico e da autoridade política: um só direito,
uma só lei, um só governo.” O órgão central, então, é dotado de todas as competências estatais e de toda a
soberania interna e externa. Portanto, há vinculação direta e imediata das relações entre o órgão central e
os cidadãos.
3 Esse termo foi cunhado pelo jurista Bonavides, ao se referir ao período monárquico posterior à
independência.
4 A Confederação do Equador foi um movimento de caráter republicano, ocorrido na região nordeste do
Brasil, iniciado em Pernambuco, no mesmo ano da promulgação da Carta imperial. Esse movimento político
e revolucionário buscava a convocação de uma Assembleia Constituinte a fim de discutir uma nova
2

Constituição com características liberais, em virtude do descontentamento com a forte centralização da
Constituição de 1824, bem como menor influência do governo federal nos assuntos internos. A revolta
emancipacionista se destacou pela grande participação popular, principalmente das camadas urbanas e das
elites intelectuais de Pernambuco. Em complemento, e a fim de destacar as contradições do governo, afirma
Faoro (1997, p. 280): “[...] esse sopro inesperado, renovador e subversivo [o liberalismo], casou-se com o
inquieto e superficial arroubo emancipacionista, que, desde as agitações mineira, baiana e pernambucana,
flutua sobre o país”.
5 O Golpe da Maioridade foi um fato político promovido pelos grupos liberais que reduziu a idade mínima
necessária para que Dom Pedro II pudesse assumir o trono, contando apenas com 14 anos de idade. Esse
episódio projetou a antecipação da maioridade ante o quadro de instabilidade política, dando início ao
Segundo Reinado (1840 - 1889) que perdurou até a Proclamação da República.
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Não há dúvidas que o poder moderador, que esteve presente em toda a fase

Exercendo pressão para colocar termo ao centralismo imperial O Manifesto

imperial, iniciou o declínio monárquico no Brasil; mas é inegável que a discussão

Republicano assumiu “[...] função demarcatória, cuja discussão central torna mais forte o

federalista acabou por definir os rumos da política brasileira. Essa firmação decorre do

federalismo e a descentralização, como metas imprescindíveis na manutenção do Estado

fato de que, desde os tempos imperiais, se sobressaía no plano político a discussão em

Nacional.” (PEREIRA, 2004, p. 28).

torno do federalismo. Almeida (2001, p. 14) explica que:
Derrotada outra vez, no começo dos anos de 1840, com a imposição do
centralismo monárquico, a proposta de federação volta a ganhar força a
partir dos anos de 1860, agora associada não apenas à demanda de
descentralização, mas também à ideia de República.

Destarte, o Partido Republicano escreveu “O Manifesto” de 1870, publicado pelo

Assim sendo, como consequência da insatisfação com a política imperial, nasce o
cisma político com vistas a eliminar a monarquia, uma vez que a centralização do poder
passou a ser vista como uma ameaça ao desenvolvimento do país. Após essas
considerações, deve-se destacar que

separar Estado e igreja. Faoro (1997, p. 444) explica que O Manifesto foi o início da “maré

[...] o liberalismo dá seu passo extremo, inassimilável e indomesticável às
velhas fórmulas, confundido aos fáceis arroubos juvenis. Só faltará,
rompidos os tabus, para fechar o ciclo evolutivo, o abandono da
monarquia (FAORO, 1997, p. 449)

democrática” que começou a subir, ou seja, foi o primeiro despertar para acabar com o

Nessa ordem de reflexões, assevera Bonavides (2008, p. 214), sobre os

jornal “A República”, que visava defender o federalismo, extinguir o senado vitalício e

“remanso imperial e conservador” que se fazia presente.
Almeida (2001, p. 15) ensina que República, descentralização e federação “[...]
foram respostas institucionais, vislumbradas pelas elites, ao desafio de “manter junto” um
país, onde eram fortes as tradições localistas herdadas do período colonial.”6
Antes dessa ocasião a monarquia atingia seu ponto culminante, sem ser
contestada. “Os ódios antigos pareciam mortos, as revoluções sepultadas, extintos os
protestos pela usurpação da soberania popular na Coroa” (FAORO, 1997, p. 443).

descontentes com a monarquia:
Dispostos se achavam estes a abalar o status quo da política imperial,
nomeadamente a autoridade do Poder Moderador, ao redor do qual
gravitavam as queixas, os ressentimentos, as decepções dos chefes
partidários de oposição, os que tinham compromisso, sobretudo com a
causa liberal, e viam crescer já, pelas interferências pessoais do
Imperador, a desmoralização dos princípios, o aviltamento das regras, a
desagregação das funções de governo, a carência de legitimidade
representativa.

Entre liberais e conservadores, “[...] um dos pontos de maior convergência era a

Mas, a falta de representatividade desagradava grande número de pessoas e

disposição inarredável de introduzir o modelo federativo no País” (BONAVIDES, 2008, p.

avivava o ânimo liberal. Por isso, nesse instante o povo já não visava apenas a reforma das

216). De um lado, os conservadores pretendendo a continuidade da centralização; de

instituições, mas queria sua eliminação.

outro, os liberais que ambicionavam um sistema representativo descentralizado.

O Manifesto Republicano teve como lema “centralização-desmembramento;

Não é demais insistir que dentre as reformas pretendidas pelos republicanos

descentralização-unidade”, tornando nítida a luta pela bandeira federalista. Sobre isso,

estava a reivindicação pelo princípio federativo, objetivando a descentralização do poder,

Bercovici (2004, p. 28) assevera que “[...] a solução para as novas aspirações e conflitos

o que só seria possível com a extinção do poder moderador e a introdução do direito de

surgidos com as transformações econômicas e sociais da segunda metade do século XIX

representação. Nessa perspectiva, afirma Bercovici (2004, p. 29):

parecia estar no federalismo.”

6 Essa afirmação se baseia no fenômeno das capitanias hereditárias. Implantadas em 1534, ou seja, no
período colonial, o sistema surgiu como forma de proteger a zona costeira da invasão de outros países.
Assim, o Brasil foi dividido em 14 capitanias hereditárias, que foram doadas aos nobres ou pessoas de
confiança do rei, que tinham o dever de colonizar, proteger e desenvolver a região. O que dificultou a
continuidade do sistema foram os conflitos de jurisdição e hierarquias confusas. Porém, para Condeixa
(2007, p. 44) as capitanias hereditárias foram a primeira forma de organização político-administrativa do
território brasileiro e subordinavam-se à coroa, em Lisboa, sem constituírem uma unidade políticoadministrativa.

A primeira contestação republicana ao regime monárquico desde o fim
das revoltas provinciais foi o Manifesto Republicano de 1870, que exigia,
entre outros temas, a implantação da Federação, nos moldes norteamericanos. [...] A centralização passou a ser vista como um entrave ao
desenvolvimento do país.

Como se observa, a finalidade da reforma era estabelecer uma República e
organizar politicamente o Estado brasileiro de forma a distribuir geograficamente o
poder. Agora, se tornava imprescindível “[...] definir e conciliar as forças que emergiam da
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independência, sobre as quais velaria o soberano, armado com o poder moderador em

católicos com a maçonaria. Sem sua autorização, o imperador se rebelou contra eles,

estruturação institucional” (FAORO, 1997, p. 293).

condenando os bispos a penas severas e a trabalhos forçados.

Em resumo, Faoro (1997, p. 448), delineia os objetivos do projeto reformador:

A crise militar inicia após a guerra do Paraguai quando os militares, insatisfeitos

“[...] descentralização, ensino livre, polícia eletiva, abolição da Guarda Nacional, Senado

com sua posição secundária no governo, começam a reivindicar maior participação,

temporário e eletivo, sufrágio direto e universal, presidentes de províncias eletivos,

inclusive na política.

extinção do poder moderador e do conselho de estado.”

A questão que serviu de alicerce para a revolução foi o apostolado positivista, “[...]

O programa reformista visava, portanto, lutar contra “os excessos de uma
centralização absurda para as dimensões do país” (BONAVIDES, 2008, p. 217).
Compreende-se, assim, que as críticas republicanas às instituições do Império giravam
continuamente em torno da concentração do poder político.

um movimento filosófico de ideias cuja ação ingressou na academia militar e fascinou a
jovem oficialidade” (BONAVIDES, 2008, p. 217).
O positivismo serviu como suporte para os republicanos. Com base no
pensamento de Comte 8 iniciaram o estudo e o debate político que culminou no

O que tornou definitivamente inviável a preservação da monarquia foi o fato de

fortalecimento de seus ideais.

D. Pedro II ter entrado em choque com os setores que sustentavam seu governo: a elite, a

Os positivistas “[...] constituíram, sem dúvida, o grupo mais ativo, mais

igreja e o exército. Assim, nas palavras de Baleeiro (2001, p. 13): “[...] o povo brasileiro

beligerante, no que diz respeito à tentativa de tornar a República um regime não só aceito

cansara-se da monarquia, cuja modéstia espartana não incutia nos espíritos a mística e o

como também amado pela população” (CARVALHO, 1990, p. 129). Para o autor, a atuação

esplendor dos tronos europeus”.

dos positivistas foi decisiva nesse momento pelo qual passava o Brasil.

Segundo Bonavides (2008, p. 216-217) três crises auxiliaram a ação republicana

Carvalho (1990, p. 130) entende que o pensamento positivista 9 vinha para

contra o Império: a crise do trabalho escravo, a crise da questão religiosa e a crise militar.

reduzir a pedaços a monarquia vigente e o pensamento católico dominante. Assim,

A crise do trabalho escravo se deu porque a campanha abolicionista, iniciada na
segunda metade do século XIX, proporcionou forte oposição da aristocracia

rural 7

ao

governo, pois retirou sua mão de obra, até então essencial ao procedimento produtivo. O
problema da mão de obra foi um grande foco de desavenças, que levou a abolição da
escravatura no ano de 1888 com a Lei Áurea, que
[...] deu mais combustível à campanha republicana. Muitos antigos
senhores de escravos, que até alguns meses antes se diziam fiéis súditos
do imperador, aderiram rapidamente à República. (GOMES, 2013, p. 23)

merece destaque o seguinte trecho de sua obra:
Em vez de uma simples filosofia ou uma filosofia da história, o positivismo
comtiano evoluiu na direção de uma religião da humanidade, com sua
teologia, seus rituais, sua hagiografia. Pretendendo ser uma concepção
laica, fundia o religioso com o cívico, ou melhor o cívico se tornava
religioso. Os santos da nova religião eram os grandes homens da
humanidade, os rituais eram festas cívicas, a teologia era sua filosofia e
sua política, os novos sacerdotes eram os positivistas.

Igualmente a questão religiosa, de forma não menos sutil, contribui para essa
mudança. Inicialmente, deve-se consignar que a Constituição de 1824 determinava a
subordinação da igreja católica ao Estado. Era atribuição do monarca nomear bispos e
proibir qualquer execução de ordens do Vaticano. A crise da questão religiosa se iniciou
quando os bispos dos Estados cumpriram ordens do Vaticano que proibiam a ligação de

7 O grande grupo de proprietários rurais estava insatisfeito com a centralização monárquica. Em
consonância com o estudo de Carvalho (1990, p. 24-25): “[...] para esses homens, a república ideal era sem
dúvida a do modelo americano. Convinha-lhes a definição individualista do pacto social. [...] Convinha-lhes
também a ênfase americana na organização do poder [...] de modo especial, a solução federalista americana.

8 O Positivismo, idealizado por Comte leciona que “a República é a negação do direito divino objetivado na
pessoa do rei e perpetuado na sucessão dinástica” (SILVA, 2008, p. 18). Ainda, de acordo com o pensamento
de Carvalho (1990, p. 43) os positivistas obedeciam não só as questões filosóficas e políticas, mas também
aquelas chamadas de “estéticas”. Elas são a arte que deve se resumir em “[...] idealização da realidade, a
exaltação do lado altruísta e afetivo do ser humano, deve promover o culto cívico da família, da pátria e da
humanidade.” Tanto que um dos lemas do apostolado positivista é “a religião da Humanidade é a minha
religião”.
9 Ao longo do que tem sido exposto, deve-se frisar que a população não teve grande participação na
transição para a República. É o que comenta Ribeiro (2006): “[...] o imaginário da República difundido pelos
positivistas não tem penetração popular, não apenas por ausência de uma comunidade de sentido [...], mas
também, porque para esses setores populares a República em si pouco representou, uma vez que não foram
agentes ativos do processo. Não poderia ser de outro modo: a criação, as lutas pela consolidação e o próprio
alcance do imaginário republicano, ficaram restritos a seus participantes. O “amálgama” desejado, a ser
obtido com o imaginário republicano, capaz de unir Nação e Estado, não se verificou, graças à distancia
deste último para a realidade popular.”

915

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

916

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

Ademais, na mesma linha de pensamento, Bonavides (2008, p. 236) afirma que

Carvalho (1990, p. 24-25) distingue as três posições: os republicanos donos de

“[...] o positivismo no Brasil foi menos uma escola filosófica, do que uma igreja ou seita: o

terras, aquela formada pelo pequeno setor urbano formado pelos profissionais liberais,

templo da humanidade, como apregoavam seus mais fervorosos adeptos”, ou religião da

professores e estudantes e a positivista.

humanidade, como afirma Carvalho (1990, p. 21).

O primeiro grupo, formado pelos grandes proprietários de terra, ex-senhores de

Para os adeptos do positivismo e para os militares, o modelo federal era o ponto

escravos, era o maior e mais organizado. Com uma postura liberal, buscavam a noção

mais importante no novo regime a ser implantado. Por essa perspectiva, tem-se que a

individualista do pacto social, já que defendiam seus interesses particulares. Baseavam-

questão militar foi a solução categórica para eliminar um regime que desrespeitava o

se principalmente na organização norte-americana, consubstanciada no federalismo.

militarismo e centralizava o poder.

Consoante ensinamento de Carvalho (1990, p. 25), esse liberalismo “[...] adquiria um

Assim, foi no segundo reinado que se criaram condições para a queda da
monarquia e a consequente implantação da República. Isso porque o descontentamento
dos militares e a abolição da escravidão retiraram a base de apoio do regime monárquico,
conforme já estudado.

caráter de consagração da desigualdade, de sanção da lei do mais forte”, e é evidente que
isso atendia aos interesses dos grandes proprietários.
Diferente disso, o segundo grupo via o império como limitador de oportunidades
no campo do exercício das profissões, como um atraso da arte e da ciência. Para Carvalho

Importante destacar que o governo imperial ainda gozava de algum prestígio, no

(1990, p. 26) o grupo era “pequeno, embora agressivo” e seus integrantes possuíam “[...]

início, mas “[...] era isso devido antes ao simbolismo da figura paternal do rei do que à

apelos abstratos em favor da liberdade, da igualdade, da participação, embora nem

participação real dessa população na vida política do país.” (CARVALHO, 1990, p. 24).

sempre fosse claro de que maneira tais apelos poderiam ser operacionalizados”. Em

Sabe-se que “[...] os temas de interesse do indivíduo e de grupos, da nação, da
cidadania, encarnados na ideia de República, estavam no centro das preocupações dos
construtores da República brasileira” (CARVALHO, 1990, p. 18) (grifou-se).

decorrência disso, suas reivindicações ficaram no plano abstrato.
Em remate, o terceiro grupo era composto pelos positivistas, cujas ideologias já
foram estudadas. Suas concepções tomaram forma com grande arsenal teórico. De acordo

Então, cabe agora entender de que forma ocorreram as adaptações internas

com o pensamento positivista “[...] a monarquia correspondia à fase teológico-militar, que

práticas do conceito de República que se disseminava; em outras palavras, demonstrar

devia ser superada pela fase positiva, cuja melhor encarnação era a república.”

quais foram os imaginários republicanos.

(CARVALHO, 1990, p. 27)

Da mesma forma como ocorreu na América do Norte, os republicanos brasileiros

Visando o progresso do país viam no fortalecimento do poder executivo a saída

concordavam que “[...] a base filosófica da construção que deveriam empreender a base

para os males monarquistas. Em virtude disso, pregavam a ideia de ditadura republicana.

do novo pacto político tinha de ser a predominância do interesse individual, da busca da

Progresso e Ditadura eram os objetivos claros dessa corrente, defendida principalmente

felicidade pessoal.” (CARVALHO, 1990, p. 18). Isso porque se devia adaptar o conceito de

pelos militares.

liberdade política antigo à realidade atual, ou seja, desconstruir aquela noção de

Faz parte do estudo de Carvalho (1990, p. 36) “as faces da República”, ou seja, o

participação direta na vida política, de discussões em praça pública. Agora, com a nova

papel dos personagens envolvidos no episódio da proclamação da República. Segundo ele,

concepção do ser humano utilitário, deviam-se motivar os cidadãos com apelo aos

Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant e Quintino de Bocaiúva foram destaques e “[...] a

interesses individuais.

dança dos adjetivos, definidores do papel de cada um desses homens, prossegue até os

Inobstante isso, a questão republicana não era entendida de forma uniforme
pelos grupos republicanos. Cada um enfrentava de forma diferente a solução para o
governo brasileiro.

dias de hoje”.
Manifesta-se Carvalho (1990, p. 38) no sentido de que
Na luta pelo estabelecimento de uma versão oficial para o 15 de
novembro, pela constituição de um panteão republicano, assim como se
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A estrutura desse modelo era apresentada da seguinte forma:
O Congresso cumpria apenas papel orçamentário. O ditador republicano
governaria por toda a vida e escolheria seu sucessor. A finalidade de tal
ditadura era promover a república social, isto é, garantir, de um lado,
todas as liberdades espirituais e promover, de outro, a incorporação do
proletariado à sociedade, mediante a eliminação dos privilégios da
burguesia. (CARVALHO, 1990, p. 41)

A República militar de Deodoro era defendida principalmente pelos oficiais
superiores, que tinham lutado na guerra do Paraguai, e pelos jovens oficiais. Esse grupo
acreditava que a proclamação da República tinha sido um ato corporativo, estritamente
militar, deixando de lado qualquer mérito civil. Para eles, Deodoro era o salvador e os civis
eram apenas coadjuvantes da cena.
Na visão de Carvalho (1990, p. 39) os deodoristas não tinham uma formação de

Alguns produtos de seu pensamento foram aproveitados no regime que se
instaurou, como a separação entre igreja e Estado, com a consequente quebra do controle
exclusivo da educação e da ciência, bem como a reforma do ensino militar.

República. O grupo “[...] buscava apenas posição de maior prestígio e poder, a que julgava

Essa elaboração intelectual de uma república social e virtuosa, mas também

ter o exército direito após o esforço da guerra contra o Paraguai”. Dessa forma, convém

ditatorial, “[...] absorvia do positivismo uma visão integrada da história, uma

transcrever a frase que dá o real sentido da proclamação da República para os militares:

interpretação do passado e do presente e uma projeção do futuro” (CARVALHO, 1990, p.

“A República é a salvação do exército”. Assim, Deodoro se destaca por ser entendido como

42).

o salvador da classe militar.

A “tendência messiânica”, revelada por Carvalho (1990, p. 42) também foi um

Necessário aduzir que, se para os deodoristas a República era a salvação do

ponto importante. Constant acreditava que os positivistas, civis ou militares, tinham um

exército, o grupo de Benjamin entendia que ele era a salvação da pátria, conforme será

papel fundamental para transformar a conjuntura vivida em um governo que garantisse

visto adiante.

a ordem material. Cabe também ao apostolado positivista o lema “ordem e progresso” da

A concepção sociocrática de Benjamin Constant se difere das demais por possuir
pensamento político e ideológico. Para os seus defensores, Benjamin

bandeira republicana, que representa bem a busca pela ditadura ordeira e pacífica.
Enfim, deve-se apontar outro nome que deu as caras da República liberal.

[...] era o catequista, o apóstolo, o evangelizador, o doutrinador, a cabeça

Consoante ensinamento de Faoro (1997, p. 449) “[...] um nome viria a inquietar a paz

pensante, o preceptor, o mestre, o ídolo da juventude militar. [...] Aparece

monárquica, nome quase obscuro, alheio à política: Quintino Bocaiúva”. Ele escreveu, em

como o professor, o teórico, o portador de uma visão da história, de um
projeto de Brasil. (CARVALHO, 1990, p. 40)

Ainda assim se fazia presente o corporativismo, uma vez que é defendido e
exaltado pelos alunos da escola militar. A diferença entre Deodoro e Constant é que este
via o exército como um instrumento da ação republicana e não como um fim, conforme
aquele tinha por verdadeiro.
Cumpre assinalar que Benjamin Constant era positivista e não militarista, além
de ser avesso à ideia do uso da força para conter a política. De acordo com Carvalho (1990,
p. 41) era “[...] pacifista, sonhava com o fim dos exércitos, com o recolhimento de todas as
armas ao museu da história.” Nesse ponto se encontra a ironia da reflexão de Constant:
utilizar-se do exército para atingir um Estado social que o reprovava.

grande parte, o Manifesto de 1870 e, passada quase duas décadas, continuava a defender
a propaganda republicana. Eleito chefe do Partido Republicano, em 1889, representava a
massa civil.
Relativamente à participação da facção republicana, assim comenta Carvalho
(1990, p. 49)
A defesa de seu papel era mais problemática do que a da participação das
duas facções militares, pelo simples fato de que o 15 de novembro foi ação
decidida e levada a efeito pelos militares. Os republicanos civis foram
colocados a par da conspiração apenas quatro dias antes de seu desfecho.
[...] Para a legitimidade do movimento, no entanto, era importante que ele
não aparecesse como simples ação militar. Era fundamental que a
presença dos históricos constasse do próprio evento, a fim de evitar a
ironia de uma proclamação alheia ao esforço que desenvolviam havia
tantos anos.

Percebe-se, então, que de forma estratégica os militares queriam formar uma

Os sociocráticos positivistas repugnavam a democracia representativa,

aliança com os republicanos civis históricos. Por isso, comenta Carvalho (1990, p. 50): “Foi

considerada “[...] característica do estado metafísico da humanidade.” (CARVALHO, 1990,

a pirotecnia que os deodoristas pediram aos republicanos no dia 15 [...]. A presença militar

p. 41) e acreditavam que uma ditadura republicana era o melhor recurso para o país.
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era inegável, mas fazia-se necessário transformá-la em mero instrumento dos desígnios

advento da República resultou menos da força política organizada dos republicanos do

dos históricos”. Já a posição dos positivistas de Benjamin Constant era incompatível com

que das tensões e conflitos criados sob a ordem política imperial.”
Os diversos grupos de descontentes, os fazendeiros escravistas, os republicanos,

a dos históricos. Suas ideias eram antagônicas, conforme já examinado.
De qualquer forma, para esse grupo a decisão de instituir a República é dos

os militares, os religiosos, se desenvolviam em aspectos diversos, mas sempre contra a

históricos, sendo os militares apenas instrumentos para implementá-la. Quintino de

ordem política e a posição central do Imperador, sendo este o maior ponto em comum de

Bocaiúva sugeria também que a própria questão militar, a terceira crise, era estratégia

aversão. Quanto a isso, Koerner (1998, p. 144) relembra que “[...] a aspiração pela

dos republicanos a fim de suscitar suas concepções nos quartéis militares. Essa foi a

federação e pela república não teve a correspondente busca de uma ação coletiva entre os

posição dos civis no episódio da proclamação. (CARVALHO, 1990, p. 51)

diversos grupos, nem de uma definição mais concreta dos atributos da nova ordem.”

Em remate, ainda na visão do mesmo autor (1990, p. 53), “[...] o mito da origem

Vale lembrar que, conforme o ensinamento de Bonavides (2008, p. 213)12:
[...] seria demasiado perfunctório e ambíguo asseverar que tudo se
derivou do golpe de Estado de 15 de novembro de 1889, ou seja, de um
capricho dos chefes militares, de simples comoções de quartel, ou da
vaidade e ambição pessoal do proclamador da República. A ser assim,
ficariam encobertas as causas primárias do movimento; as raízes
institucionais da insatisfação revolucionária, os acontecimentos que se
foram acumulando e sucedendo até produzirem a densidade dos fatos
cuja torrente, em se precipitando, levou abaixo toda a organização
imperial de poder.

ficou inconcluso, como inconclusa ficara a República.”10
A queda da monarquia, fruto da junção das opiniões sistematizadas, finalmente
se consumou em 15 de novembro de 1889.
Diante de todos os aspectos comentados, é evidente o caráter militar da revolução
republicana11, mas o que não pode ser negado é o crédito dos republicanos históricos que
“[...] queixavam-se das afirmações quase diárias de que a proclamação se devera

Então, a questão militar e a combinação dos fatores anteriormente expostos

exclusivamente aos militares, versão que consideravam deprimente ao caráter nacional.”
(CARVALHO, 1990, p. 52).
A ânsia de mudança estava patente ao espírito do povo, como afirmado acima.

fizeram ruir a base do regime monárquico brasileiro, sem qualquer combate ou revolta
armada.

Mesmo assim ele “[...] estava fora do roteiro da proclamação, fosse este militar ou civil,
fosse de Deodoro, Benjamin ou Quintino Bocaiúva.” (CARVALHO, 1990, p. 53).
Para Gomes (2013, p. 22) a proclamação da República “[...] foi resultado mais do
esgotamento da monarquia do que do vigor dos ideais e da campanha republicanos.” Isso
encontra respaldo na desilusão quanto ao modelo monárquico decorrente da forte
concentração do poder. No mesmo diapasão, se manifesta Koerner (1998, p. 144) “[...] o
10 Quando se menciona que “[...] o mito da origem ficou inconcluso [...]”, deve-se fazer alguns
esclarecimentos. Sabe-se que a história é apenas um relato da verdade histórica. Ora, a única coisa
perceptível ao historiador é a sequência cronológica dos acontecimentos, todo o resto é criado pelas
pesquisas, retirado e interpretado através das fontes, ou seja, tudo deriva de suas próprias ilações. A
incumbência da história do direito não é criar certezas, “verdades” absolutas, mas, pelo contrário,
desmistificá-las. Isto porque não existe apenas uma verdade, apenas uma interpretação, mas sim diversas
versões de um mesmo fato histórico. A premissa da qual se parte na presente pesquisa é aquela que vê a
história construída por continuidades e rupturas, que rejeita uma história que sirva apenas para identificar
“mitos” ou para estudar grandes eventos. Assim, quando se faz a citação referida acima, está se
demonstrando o pensamento de um autor que serviu de fonte para a pesquisa, porém não se pretende com
isso abandonar outras perspectivas.
11 Apropriadamente, Bonavides (2008, p. 213) leciona que “Sem soldados não se fazem as revoluções.
Ocorre porém que seriam eles de todo impotentes se lhes faltassem as armas morais de opinião, o concurso
das adesões cívicas, o apoio dos cidadãos, a base política de uma ideia ou de um princípio dominante, já na
alma da sociedade, já no coração do povo.”

12 Nessa linha de reflexões, Bonavides (2008, p. 340-341) pontua os acontecimentos temporais que
serviram de estopim para a proclamação da República. Segundo ele, inúmeras foram as sementes que
germinaram o federalismo no Brasil: “a Revolução Pernambucana de 1817, antes, portanto, da
Independência; no art. 2º do Projeto Antônio Carlos, apresentado no Rio de Janeiro a 30.8.1823 e já em
adiantada fase de discussão e aprovação pela Constituinte quando esta foi dissolvida em novembro do
mesmo ano, e onde o sobredito artigo soldava a união do Império com o Estado Cisplatino por laços de
Federação; na chamada Confederação do Equador, em 1824; no Projeto que em outubro de 1831 o partido
liberal mandou ou Senado para reformar a Constituição do Império e instalar no Brasil a Federação
Monárquica, sendo esse Projeto o que depois originou o Ato Adicional de 1834; na Sedição Paraense, de
1832; na Revolução Gaúcha de 1835, que instalou em Alegrete uma Constituinte e em Piratini uma
República; no Ato Adicional à Constituição do Império promulgado em 1834; no Programa do Partido
Liberal Radical de 1868; no Manifesto Republicano, de 3.12.1870; na Convenção de Itu, de 18.4.1873; na
Convenção de São Paulo de 1.7.1873 e no seu Manifesto de 2 de julho do mesmo ano; no Projeto de
Constituição do Estado de São Paulo, com base federativa, de 19.10.1873; nos Congressos de 1874 e 1878;
no Congresso Republicano Rio-Grandense de 1882; no congresso de 1883; na fundação do diário A
Federação, de Venâncio Aires, em 1884; no terceiro Congresso Republicano Rio-Grandense, reunido em
10.5.1884, cujo programa fazia constar esta diretriz: ‘todo procedimento político dos candidatos deve
subordinar-se à aspiração suprema do Partido Republicano Brasileiro – a transformação das províncias em
Estados autônomos, confederados sob a forma republicana’; no Projeto de estabelecimento da Monarquia
Federativa apresentado por Joaquim Nabuco na sessão de 14 de setembro de 1885 e renovado em 1888,
ambos transformando o Brasil numa espécie de Monarquia Federativa; no Congresso do Partido Liberal
celebrado em São Paulo e que aprovou o manifesto de 11.6.1888; no Congresso do Partido Liberal em 1889;
na edificante e assídua pregação de Rui Barbosa estampada em órgãos de imprensa carioca, e de que
resultou a monumental obra intitulada A Queda do Império; e, finalmente, nos fatos que culminaram com a
expedição do Decreto 1, de 15.11.1889, da lavra do próprio Rui.”
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Assim foi que “[...] a velha estrutura monárquica, que, somada à tradição

centralização monárquica do poder moderador, com a crise do trabalho escravo e a crise

portuguesa contava oito séculos, desmoronou-se toda em poucas horas na madrugada de

militar, foram exploradas de forma a justificar a busca pela pronta implantação da

15 de novembro” (BALEEIRO, 2001, p. 14). Literalmente o povo dormiu sob um regime

República.

monárquico e acordou em uma República, já que a queda do trono ocorreu de forma
súbita, foi um evento “inesperado, rápido, incruento” (CARVALHO, 1990, p. 35).
Após essas colocações é mais fácil entender que os ensaios para “[...] construir o

Sobre esse aspecto foi possível observar que a campanha abolicionista, o
crescimento do movimento liberal e o apostolado positivista pregado pela oficialidade
foram questões determinantes para o fortalecimento dos ideais republicanos.

mito original da República revelam as contradições que marcaram o início do regime,

Outro enfoque foi dado na diversidade de pensamento entre os próprios grupos

mesmo entre os que o promoveram. Contradições que não desaparecem com o correr do

que ansiavam pela República. Os imaginários republicanos foram expostos a fim de

tempo”. (CARVALHO, 1990, p. 53)

compreender-se que apesar de enfrentarem de forma diferente essa questão o objetivo

Devido a todo o exposto, pode-se asseverar com segurança que o federalismo
implantado no Brasil foi produto das inúmeras discussões políticas que vinham
ocorrendo do país desde a sua independência.

primordial era a mudança da substância do governo.
O que se pode observar é que a queda da monarquia ocorreu mais como produto
de seu próprio fracasso do que da força dos ideais republicanos. Isso porque a estrutura
monárquica estava fadava ao insucesso principalmente em virtude da centralização

3. Considerações finais

imposta pelo monarca.
Com a repentina proclamação da República, aplicou-se o projeto positivista, que

Aliando estudo político e análise histórica, o presente trabalho procurou
demonstrar como ocorreu, no cenário brasileiro, a transição para o federalismo.

visava uma ditadura apoiada no conceito de ordem e progresso, a fim de consolidar a
unidade da nação.

De início, registrou-se a opção monárquica pós-independência, fator que destoou

Por fim, pode-se perceber que o momento histórico abordado – séc. XIX – iniciou

de todo o cenário americano da época. A opção pela monarquia não tinha outra razão

um processo de descentralização do poder. Porém, no desenrolar da história, com foco na

senão conservar a unidade do país.

primeira República, se verifica que o poder continuou nas mãos de poucos e se resumiu

Perpassando pelo período imperial especificou-se o instituto do Poder

às alianças e jogos de interesses regionais entre facções políticas. Em síntese, o Brasil

Moderador e os momentos alternados de centralização e descentralização do poder.

deixou de ser governado por um monarca para se sujeitar ao domínio de uma classe

Durante o breve estudo do governo monárquico (desde Pedro I e a sua abdicação, o

oligárquica.

período regencial e o golpe da maioridade) pode-se demonstrar que a questão federativa
já estava entre as reivindicações da época.

Em última análise, na elaboração desse trabalho delineou-se o panorama político
da época para demonstrar o forte controle político existente, a fim de entender que a

A necessidade de organização política pairava sobre os descontentes com o

proposta federalista deveria ser o caminho disponível para se atingir os objetivos

regime monárquico. Desse pensamento extrai-se que mesmo durante a monarquia o

revolucionários da liberdade e da descentralização do poder. Contudo, no Brasil da

federalismo vinha tomando corpo no pensamento político brasileiro.

primeira República, essa estrutura foi incapaz de alcançar o escopo idealizado.

Nesse diapasão, o programa reformista brasileiro se iniciou após o choque entre
o monarca e setores importantes da sociedade, como a igreja, a elite e o exército, que de
certa forma davam sustentação ao seu governo.
Foram analisadas as crises que levaram a queda da monarquia e ascensão da
República. As ideologias dos diferentes grupos republicanos, insatisfeitos com a
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USO DE ARBITRAGEM PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA: O

of which rights should be objects of arbitrage, whenever there is doubts about this subject.

PARADIGMA DA DISPONIBILIDADE

The utilazation of this institute, therefore, does not runs agains the public interest, but
contributes to its effectuation.

USE OF ARBITRAGE BY THE BRAZILIAN PUBLIC ADMINISTRATION:
THE PARADIGM OF AVAILABILITY

1. Introdução

A questão da utilização da arbitragem pela administração pública tem sido uma

Vinicius dos Santos Neres da Cruz*

seara de fértil debate entre arbitralistas e administrativistas há longos anos. Ainda mais

Palavras-chave: Arbitragem; administração pública; disponibilidade; interesse público.

intensamente nas últimas décadas, após a ampliação das relações contratuais entre os

Resumo: A utilização da arbitragem pela administração pública brasileira tem sido

entes públicos e privados, tal questão tem se tornado um caro elemento de discussão e

tradicionalmente rejeitada pela afirmação da indisponibilidade do interesse público.
Apesar disso, tal argumento não encontra respaldo na construção sistêmica do instituto

interesse, dadas as vantagens trazidas por tal instituto em conflitos que, em não escassas
vezes, se estendem interminavelmente sob a jurisdição estatal.
Em que pese a questão da arbitrabilidade de conflitos envolvendo a

muito menos nas decisões dos tribunais que, desde o julgamento do Caso Lage em 1973,
admitem que a administração pública pode ser parte de um procedimento arbitral. A
verdadeira questão em debate será sempre a disponibilidade do direito objeto do conflito,

administração pública indireta, principalmente quando organizada através de pessoas
jurídicas de direito privado, ser consideravelmente estável (com destaque ao julgamento

e a administração pública é titular de uma série de direitos que podem ser livremente

do paradigmático “Caso Lage”), a utilização de tal ferramenta pela administração pública

negociados. Por sua vez, a autonomia da jurisdição arbitral deverá ser respeitada para a

direta ainda enseja grandes questionamentos.
A alteração recente da Lei 9.307/96, em maio de 2015, trouxe a previsão expressa

delimitação de quais direitos poderão ser objeto da arbitragem, sempre que houver
dúvidas quanto à esta questão. A utilização deste instituto, portanto, não contraria o
interesse público, mas contribui para sua efetivação.

Keywords: Arbitration; public administration; availability; public interest.

de tal possibilidade, sem, contudo, alterar o cerne das discussões a respeito da desta,
suposta, discricionariedade: a inclusão do §1º no art. 1º da Lei de Arbitragem ressalvou a
utilização do instituto para conflitos envolvendo direitos patrimoniais disponíveis, em
consonância com o caput do mesmo artigo.

Abstract: The utilization of arbitrage by the brazillian public administration has been

Tal situação, afirmam alguns administrativistas (especialmente), continuaria

traditionally rejected by the public interest unavailableness. Nevertheless, such argument

impedindo a utilização da arbitragem pela administração pública, diante do princípio da

does not find support on the sistemic constitution of the institute and even less on the

indisponibilidade do interesse público.

decisions of the tribunals that, since the judgement of the Lage Case in 1973, admit that

Posto esse cenário, é necessário que se questione qual é a delimitação deste

the public administration can be a part of an arbitrarial process. The real question in

interesse público, tão caro a higidez do Estado, e até que ponto a utilização da arbitragem

debate will always be the availability of the rights, objects of conflict, and the public

realmente colide com sua indisponibilidade.

administration is holding a series of rights that can be freely negociated. On the other

Adentrando tal discussão, e reconhecendo-se as vantagens que a liberdade de

hand, the autonomy of the arbitrarial jurisdiction should be respected for the limitation

abdicar da tutela jurisdicional estatal traria à administração pública, poder-se-á concluir
que, ao invés de conflitante, a arbitragem, pela celeridade e tecnicidade que lhe são

* Estudante da 9ª fase de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador discente do Grupo

de Estudos em Arbitragem da UFSC (2015-2016), estagiário do escritório Mosimann, Horn & Advogados
Associados.

características, pode ser justamente um instrumento de efetividade deste interesse
público.
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2. A legitimidade da Administração Pública de ser parte em procedimento arbitral

928

XI CONGRESSO DIREITO UFSC

administrativos, tanto como contratante como como contratado. Mais do que isso,
empresas públicas e sociedades de economia mista, por sua vez, firmam contratos

Em linha de princípio, não há grande controvérsia na discussão da possibilidade

tipicamente privados.

da Administração Pública, lato sensu, ser parte legítima de procedimento arbitral para a

Mesmo sob a existência da discussão, no âmbito do direito administrativo, sobre

resolução de seus conflitos. Tal ferramenta é reconhecida, não só pela doutrina

a natureza dos contratos administrativos, entende a doutrina que a questão de

especializada como pela jurisprudência pátria dominante, como instrumento válido, legal

arbitrabilidade subjetiva resta superada, devendo a discussão, esta sim, repousa na esfera

e até mesmo recomendado a dirimir conflitos da Administração Pública em determinadas

do objeto do procedimento arbitral.

situações. Note-se, porém, que ao tratarmos da utilização dessa ferramenta nesses casos,
ainda percorremos um terreno bastante pantanoso.
O grande leading case relacionado ao tema é o famoso Caso Lage (RE 71467 GB,
relatoria do Ministro Bilac Pinto) julgado pelo Supremo Tribunal federal em xx/xx/1973.
O caso, em limitada síntese, trata da quantificação da indenização devida pela União aos
herdeiros da família Lage, antigos proprietários de estaleiros e navios da marinha
mercante brasileira, que foram incorporados ao patrimônio da União por ocasião da 2ª
Guerra Mundial, no governo Vargas.

Nesse sentido, escreve Figueira Júnior:
Nesses termos, podemos concluir que as pessoas jurídicas de direito público
interno possuem capacidade de eleger e valer-se também da jurisdição
arbitral. Todavia, a relevância do tema diz respeito à identificação das
hipóteses (matéria) em que o Estado e as pessoas jurídicas de direito
público, em geral, podem ou não ser partes em demandas que buscarão a
solução dos conflitos perante a jurisdição privada; nesses casos, a pessoa
jurídica de direito público estará sempre na dependência prévia da
autorização legal. Em outras palavras, o problema nesta seara não
reside em se identificar quem pode ser parte no juízo arbitral, mas
sim o que pode ser objeto de cognição perante a jurisdição privada (=
matéria), ou seja, a arbitrabilidade. 2 - grifo nosso.

Em que pese não se aprofundar no tema de forma específica, a permissiva da

Note-se que tal entendimento comporta perfeitamente o paradigmático caso das

utilização do instituto pela União, pessoa jurídica de direito público interno, ente, por

Organizações Lage: sendo o objeto patrimonial disponível - assunto que será tratado no

excelência, da administração pública direta federal, por si só já evidenciava a

próximo capítulo - não houve impedimento para a administração pública, pelo simples

compatibilidade da utilização deste instituto pelo poder público.

fato de ser administração pública,ser parte do procedimento.

Com o advento da Lei de Arbitragem, as questões relacionadas à arbitrabilidade

Por fim, as recentes alterações na Lei Brasileira de Arbitragem sepultaram

subjetiva - ou seja, quais os sujeitos poderiam utilizarem-se do instituto - e objetiva - quais

definitivamente tais discussões. Através da Lei 13.129/2015, dois parágrafos foram

os conflitos poderiam ser submetidos à tal método - foram contempladas na redação de

acrescentados ao art. 1º da LBA, permitindo expressamente a utilização do instituto pela

seu art. 1º:

administração pública direta e indireta, com a ressalva quanto ao objeto:
Art. 1º As pessoas capazes de contratar [ARBITRABILIDADE
SUBJETIVA] poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios
relativos a direitos patrimoniais disponíveis [ARBITRABILIDADE
OBJETIVA].1 - grifos e notas nossas.

A clareza da redação legal é suficiente para dispersar qualquer dúvida sobre o
requisito de qualquer pessoa de ser parte legítima de um procedimento arbitral,
preenchidos os demais requisitos legais: capacidade de contratar.
Tal requisito é, sem qualquer sombra de dúvida, facilmente preenchido pela
administração pública. Em que pese a necessidade de procedimentos específicos para a

§ 1o A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da
arbitragem [ARBITRABILIDADE SUBJETIVA] para dirimir conflitos
relativos a direitos patrimoniais disponíveis [ARBITRABILIDADE
OBJETIVA].
§ 2o A autoridade ou o órgão competente da administração pública direta
para a celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a
realização de acordos ou transações.3 - grifos e notas nossas.

De tal forma, não há nada da natureza da administração pública que impeça,
ontologicamente, sua legitimidade em um procedimento arbitral. As discussões sobre o
tema, notadamente no que se refere à "indisponibilidade do interesse público", repousam

contratação, o Estado, em suas mais diversas manifestações, é parte de contratos
1

Lei n. 9.307/96 - Lei Brasileira de Arbitragem (“LBA”).

2 FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Arbitragem, Jurisdição e Execução - 2ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1999 - p. 177.
3 Lei n. 9.307/96 - Lei Brasileira de Arbitragem (“LBA”).
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no objeto da arbitragem, e na análise sobre em que condições a utilização da arbitragem

hipóteses em que a Administração Pública pode dispor de direitos sem ferir o interesse

pode ir de encontro aos princípios da administração pública.

público. Sobre esse ponto, escreve Reinert:
O interesse da Administração não se confunde com o interesse público,
porque aquele representa o interesse da pessoa administrativa, o que
nem sempre representa o interesse público como no caso em que v.g. a
Administração contrata empresa para o fornecimento de cafezinho. O
fornecimento de cafezinho não é de interesse público e portando o
contrato decorrente dessa relação poderia sem óbice ser submetido à
arbitragem.5

3. Direitos patrimoniais disponíveis no âmbito da Administração Pública

Conforme já tratado no item anterior, o cerne da discussão da utilização da
arbitragem pela Administração Pública é a identificação do objeto negocial. A redação do
art. 1º da Lei Brasileira de Arbitragem (Lei n. 9.307/96), incluindo seus respectivos

É bastante utilizada, pelo direito administrativo, a classificação dos atos
administrativos em atos de império e atos de gestão. Aqueles, por serem ações inerentes

parágrafos acrescentados pela reforma de 2015, afirmam claramente que somente será

ao Estado, seriam considerados indisponíveis, pois versam sobre matérias de interesse

objeto de arbitragem o "direito patrimonial disponível". De tal modo, se torna essencial

público. Por sua vez, os atos de gestão, por permitirem parcela de liberalidade por parte

que identifiquemos quais são esses direitos, e em que situação a Administração Pública
os tutela. Vejamos, portanto, a definição de Carlos Alberto Carmona, em seu comentário à
nossa Lei de Arbitragem:
Diz-se que um direito é disponível quando ele pode ser ou não exercido
livremente pelo seu titular, sem que haja norma cogente impondo o
cumprimento do preceito, sob pena de nulidade ou anulabilidade do ato
praticado com sua infringência. Assim, são disponíveis (do latim disponere,
dispor, pôr em vários lugares, regular) aqueles bens que podem ser
livremente alienados ou negociados, por encontrarem-se desembaraçados,
tendo o alienante plena capacidade jurídica para tanto.4 - grifo nosso.

do gestor público (não que isso implique o abandono de outros princípios como da
probidade e da legalidade), são passiveis de disposição, e portanto, configuram matérias
arbitráveis, na forma do art. 1º da LBA.
Nesse sentido, concluímos que indisponível é o interesse publico e não o interesse
da administração (chamado também, pela doutrina especializada, de interesse público
secundário). Tal ideia coaduna com o que escrevem Sundfeld e Câmara:
É tradicional no Direito Administrativo a distinção entre atos de império
e atos de gestão. Os primeiros dizem respeito a matérias inerentes ao
Estado, que corresponderiam ao plexo de interesses "indisponíveis"
do Poder Público. Os outros envolvem os atos de mera administração.
São atos despidos de prerrogativas especiais, cujo objetivo é fixar
relações jurídicas normais (de direito comum) entre a Administração e
outras pessoas jurídicas. Aproveitando desta vetusta classificação, seria
possível afirmar que a intenção da Lei de Arbitragem foi reservar para
seu escopo as matérias objeto de atos de gestão. Estariam excluídos
de sua abrangência aqueles temas que são objeto de atos de
império.6 - grifo nosso.

A presente definição norteia nossa discussão: o direito disponível é aquele que:
(a) não é de exercício obrigatório, pois nenhuma norma cogente (norma que obrigue sob
pena de coerção) exige o seu cumprimento; (b) encontrando-se desembaraçados,
deforma que podem ser livremente alienados ou negociados, à depender da vontade de
seu titular.
Como observamos anteriormente, o direito brasileiro, ao admitir a utilização da
arbitragem pela Administração Pública em algumas situações, admite, por consequência,

Note-se que Sundfeld e Câmara defendem a utilização da arbitragem, mesmo em

que nem todo o direito de titularidade da Administração Pública é indisponível. Pelo

situações de concessões públicas, porém, somente para a tratativa de questões conexas

contrário: alguns direitos exercidos pela Administração Pública podem ser livremente

ao contrato, não relacionadas a prestação do serviço público concedido em si, como a

negociados, por não possuírem nenhuma norma cogente obrigado o seu exercício.

contraprestação do Estado por essa prestação. Observe-se:
Ninguém discute que a prestação de serviços públicos pode ser objeto de
delegação a particulares, o que se faz mediante contratação. Logo, os
direitos oriundos da exploração do referido serviço por terceiros são,
indiscutivelmente, passíveis de negociação. Preços, condições de

Por outro lado, devemos observar que um dos princípios basilares do direito
administrativo é o da indisponibilidade do interesse público. Se o interesse público é
indisponível, e por consequência inarbitrável, torna-se essencial que se discuta quais as

REINERT apud SALES NETO, José Borges de. A arbitragem nos contratos de concessão de serviços
públicos. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3384, 6 out. 2012.
6 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. O cabimento da arbitragem nos contratos
administrativos. São Paulo: Revista de Direito Administrativo, n. 248, p. 117-126, mai./ago. 2008.

5

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: Um comentário à Lei 9.307/96 - 3ed. São Paulo:
Editora Atlas, 2009 - p. 38.

4
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pagamento, cronograma de investimento, financiamentos, enfim, tudo o
que estiver relacionado à exploração econômica do serviço pode ser
objeto de contratação e, nesta condição, ter seus conflitos dirimidos por
arbitragem, se as partes assim pactuarem.7 - grifo nosso.
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Note-se que a existência de cláusula ou compromisso arbitral sobre objeto
indisponível, em razão de se tratarem de instrumentos contratuais independentes do
contrato a que são afetos, enseja a sua nulidade.

Ao discutimos a jurisdição de um tribunal arbitral para resolver conflitos
a disponibilidade de um direito pela própria administração. Ocorre que, conforme

"Trata-se de nulidade absoluta da convenção de natureza substantiva,
porquanto impossível o seu objeto (art. 145, II, CC). De outra parte, se
houver incerteza sobre o bem litigioso, isto é, se é ou não disponível, ao
Poder Judiciário cabe dirimir essa prejudicial."8

demonstrado anteriormente, um mesmo contrato da Administração Pública poderá

Cabe a ressalva de que, se a própria legislação possibilitar o uso da arbitragem

ensejar diferentes formas de resolução de conflitos, dependendo justamente do objeto em

para conflitos oriundos de questões diretamente relacionadas ao interesse público,

que recairá tal análise.

relacionadas à atos de império, não à qualquer ressalva à sua utilização. Naturalmente,

oriundos de contratos da Administração Pública estamos, em última instância, discutindo

Tomemos como exemplo um contrato de concessão de um serviço público
oriundo de uma parceria público-privada, na forma da Lei 11.079/04. Naturalmente, tal

para estes casos, somente com previsão legal expressa. Da mesma forma entende Figueira
Júnior:
"Portanto, estão excluídas as questões [...] de interesse da Fazenda Pública
Estadual, Municipal ou Federal - , ressalvadas as hipóteses em que a própria
lei viabiliza juridicamente a instituição da arbitragem para as lides em que
a administração pública integre como parte (...)."9

contrato terá por objeto a prestação de um serviço público, por um particular. Por essa
prestação, que deverá ser executada pelo particular cedente, será contraprestado valor
pecuniário pelo Estado, na forma a ser estipulada, de acordo com o vencedor do
procedimento de contratação (seja ele na forma de licitação, ou outra forma).

Por fim, no sentido inverso, nas situações em que a legislação sobre a forma de

De tal contrato, poderão surgir duas espécies de conflitos: (a) os relacionados ao

contratação prevê expressamente a forma de exploração econômica do serviço (preços,

objeto do contrato (a prestação do serviço público) e (b) os relacionados aos demais

condições de pagamento, financiamentos, cronograma de investimentos, etc.), não poderá

deveres contratuais que não relacionados diretamente à prestação do serviço público

ser o conflito, relacionado àquela matéria que foi regulada, ser objeto de arbitragem, sem

(nas palavras de Sundfeld e Câmara, "preços, condições de pagamento, cronograma de

prever a utilização do instituto para a resolução dos conflitos, por tal direito não será mais

investimento, financiamentos, enfim, tudo o que estiver relacionado à exploração

disponível pela Administração Pública - tendo em vista a norma cogente que regula a sua

econômica do serviço"). Aqui se pode perceber claramente a diferenciação de ambos:

execução.

enquanto a primeira espécie de conflitos não poderá ser submetida à arbitragem, em
razão da prestação do serviço público estar evidentemente protegida pelo interesse

4. Controvérsias sobre a disponibilidade do direito no qual se funda o litígio

público e ser regulada por norma cogente que obriga a sua prestação (e por consequência
ser indisponível), a segunda espécie de conflitos se relaciona a atos de gestão, pois a

Apesar de podermos afirmar com clareza que aqueles conflitos resultantes de

Administração Pública, como contratante, comporta-se igualmente à um contratante

direitos disponíveis da Administração Pública podem ser objeto de arbitragem, enquanto

comum, não afetando o interesse público primário, e, portando, sendo permitida a

os indisponíveis não, a prática nos traz diversas situações em que não podemos definir

utilização da arbitragem para a sua resolução.

com certeza absoluta em qual "família" de direitos se funda o conflito.

Em concordância com tal entendimento, ressalte-se que, pela letra da Lei
11.079/04, a arbitragem é permitida somente nos conflitos "decorrentes ou relacionados
ao contrato" (sem grifos no original), ou seja, conflitos relacionados à contratação, e não
ao seu objeto.
7

Op. cit.

8 FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Arbitragem, Jurisdição e Execução - 2ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1999 - p. 179.
9 FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Arbitragem, Jurisdição e Execução - 2ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1999 - p. 178.
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O legislador já previu a existência de tais controvérsias, trazendo expressamente,

Atente-se, neste ponto, a uma questão fundamental: sendo a instauração da

na redação original da Lei de Arbitragem, a forma com que esses conflitos seriam

arbitragem uma relação contratual que, por força da autorização legal dada pela Lei n.

resolvidos. Vejamos:

9.307/96, delega jurisdição à um órgão privado (tendo em vista que a decisão arbitral tem
"Art. 25. Sobrevindo no curso da arbitragem controvérsia acerca de
direitos indisponíveis e verificando-se que de sua existência, ou não,
dependerá o julgamento, o árbitro ou o tribunal arbitral remeterá as
partes à autoridade competente do Poder Judiciário, suspendendo o
procedimento arbitral."10

A existência desse artigo em nossa legislação, entretanto, depunha muito contra
o instituto. Prima facie, toda a independência buscada ao regulamentar o procedimento,
permitindo uma maior tranquilidade de utilização por aqueles que desejassem manter
um conflito longe do judiciário, se tornava frágil. Uma simples controvérsia sobre a
indisponibilidade do direito sob litígio obrigaria a remessa do caso ao judiciário,
contrariando tudo aquilo que o instituto, em sua forma moderna, se propõe a oferecer.
Não bastasse tal paradoxo por si só, o art. 25 da Lei Brasileira de Arbitragem
depunha contra um dos princípios basilares da jurisdição arbitral: o princípio da

kompetenz-kompetenz (competência-competência, em uma tradução livre bem aceita pela
doutrina). Nas palavras de Talamini:
A pretensão de submeter diretamente ao judiciário a análise da
arbitrabilidade do conflito, impedindo o curso do processo arbitral, viola
o princípio da competência-competência.11

O princípio da kompetenz-kompetenz determina que todos os conflitos

força de sentença, na forma do art. 31 da LBA)13, seus requisitos existência, validade e
eficácia, são os mesmos de qualquer negócio jurídico14, sobre os quais não se pretende
dissertar longamente.
Importa, isto sim, alocar a posição da arbitrabilidade objetiva dentre estes
requisitos. Entende-se, portanto, que a arbitrabilidade subjetiva - o direito patrimonial
disponível, objeto desta análise - contempla um dos elementos de validade do negócio
jurídico, especificamente a da licitude do objeto. Quanto ao tema, assevera Caio Mário:
Condição objetiva da validade do negócio jurídico é bem definida no
mesmo dispositivo legal (art. 104): o objeto há de ser lícito. Se é
fundamental sua caracterização a conformidade com o ordenamento da
lei, a liceidade do objeto ostenta-se como elemento substancial, essencial
à sua validade e confina com a possibilidade jurídica, já que são correlatas
as ideias que se expõe ao dizer do ato que é possível frente a lei ou que é
lícito.15

Não é necessária uma construção teórica tão elaborada para se chegar a
conclusão que se o objeto da arbitragem não for "direito patrimonial disponível", ele será
contrário à lei, e portanto ilícito. Ao menos a ilicitude se configurará para aquele
procedimento, e sua análise ficará a cargo do tribunal arbitral, na forma do art. 8 da LBA,
conforme já mencionado.

relacionados à arbitrabilidade da questão sub litígio serão dirimidos pelopróprio tribunal

As razões teóricas não são as únicas que fundamentam a vital importância desta

arbitral. De tal forma, para a questão em análise, somente o próprio tribunal arbitral

independência do juízo arbitral. É necessário pensar que as divergências sempre

instituído pelas partes em convenção de arbitragem pode analisar a se o objeto do litígio

multiplicam em momentos de conflito. Naturalmente, surgido um conflito que enseje a

é disponível ou indisponível.

execução de uma cláusula arbitral, ou mesmo durante o desenrolar da instrução de um

À respeito disso, escreve Talamini:
No direito brasileiro, o exame de validade e eficácia da convenção
arbitral compete primeiramente ao árbitro. Ele, e apenas ele, em um
momento inicial detém poder de pronunciar-se sobre o pacto de
arbitragem. Nos termos do art. 8º, parágrafo único, da Lei 9.307/1996:
"Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou pro provocação das partes, as
questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de
arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.12

Lei n. 9.307/96 - Lei Brasileira de Arbitragem (“LBA”).
11 TALAMINI, Eduardo. Administração Pública, Medidas Antiarbitrais e o Princípio da CompetênciaCompetência, in: Revista de Direito Administrativo Contemporâneo (ReDAC), Ano 2, n. 13, out./2014. São
Paulo: Revista dos Tribunais - p. 120.
12 Op. cit. - p. 121

10

procedimento arbitral, uma das partes, buscando tumultuar o procedimento, poderá
levantar a tese da indisponibilidade do direito sob discussão. Em que pese a presunção de
boa fé de nosso ordenamento jurídico, não podemos negar os fatos: quem não tem mais a
perder, sempre acaba "atirando para todos os lados".

13 Nesse sentido, ver o capítulo JURISDICIONALIDADE DA ARBITRAGEM, em: CARMONA, Carlos Alberto.
Arbitragem e Processo: Um comentário à Lei 9.307/96 - 3ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 26-27
14 Ver JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antônio. Negócio Jurídico: Existência, Validade e Eficácia - 4ed. São
Paulo: Saraiva: 2007
15 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil vol. 1 - 27ed. Rio de Janeiro: Editora Forense,
2014. - p. 408.
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Em face disso, tal princípio se fundamental para a manutenção do instituto, e uma
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Sobre o assunto, podemos colher as lições de Di Pietro e Carvalho Filho:
A anulação pode ser feita pela Administração Pública, com base no seu
poder de autotutela sobre os próprios atos, conforme entendimento já
consagrado pelo STF por meio das Súmulas nos 346 e 473. (...)
A anulação feita pela própria Administração independe de provocação do
interessado uma vez que, estando vinculada ao princípio da legalidade,
ela tem o poder-dever de zelar pela sua observância.17
A Administração Pública comete equívocos no exercício de sua atividade,
o que não é nenhum pouco estranhável em vista das múltiplas tarefas a
seu cargo. Defrontando-se com esses erros, no entanto, pode ela mesma
revê-los para restaurar a situação de regularidade. Não se trata apenas de
uma faculdade, mas também de um dever, pois que não se pode admitir
que, diante de situações irregulares, permaneça inerte e desinteressada.
Na verdade, só restaurando a situação de regularidade é que a
administração observa o princípio da legalidade, do qual a autotutela é
um dos mais importantes corolários.18

garantia de que todas as vantagens que a arbitragem traz possam ser efetivadas. Se toda
a arbitragem acabasse tendo que passar pelo crivo do judiciário, como inevitavelmente se
tenderia, não haveria sentido a opção de distanciar-se da jurisdição estatal, pagar altas
taxas para tal, e acabar tendo que voltar à estaca zero.
O entendimento da prevalência do princípio da kompetenz-kompetenz tem sido,
ao longo dos anos, confirmado pelos tribunais pátrios. Podemos citar os julgados XYZ
Naturalmente, a administração pública, ao firmar uma convenção de arbitragem
de modo regular, submete-se à todas as regras procedimentais do instituto, devendo a
questão de disponibilidade ser resolvida pelo próprio tribunal arbitral. Nem mesmo a
regras que dispõe sobre a competência para julgar processos em que entes públicos façam
parte da lide, tal como a do art.109, I, da Constituição Federal, podem afastar tal aplicação,
e bem explicitado por Carmona, que assevera:
A regra constitucional citada estabelece apenas e tão somente
distribuição de competência entre os órgãos do Poder Judiciário
brasileiro, de modo que se uma demanda for proposta tais órgãos caberá
ao juiz federal decidi-la. Isso significa, por consequência, que também não
seria impedido um juiz estrangeiro de solucionar uma causa que
envolvesse uma empresa pública: o art. 88 do Código de Processo Civil
permitira que a decisão estrangeira fosse homologada pelo Superior
Tribunal de Justiça, para que produzisse efeitos no país.16

Ainda, devemos relembrar que a participação da administração pública como
parte de procedimento arbitral não possui nenhum óbice de arbitrabilidade subjetiva,
conforme já explorado exaustivamente no primeiro capítulo deste artigo.
Por fim, resta mencionar, não por menor importância, que o art. 25 da LBA foi
revogado com o advento da Lei 13.129/2015 (a mesma do acréscimo dos parágrafos no
art. 1º), de modo que resta sedimentada a aplicação do princípio da kompetez-kompetenz
em nosso ordenamento jurídico.

É necessário que se questione, portando, de que modo este instrumento poderá
ser utilizado para afastar a convenção de arbitragem, abalando a garantia da avença
pactuada regularmente entre os contratantes.
Em que pese a importância do referido instituto, é necessário que se deixe claro
que os atos administrativos (considerando também os contratos, conforme Di Pietro19 e
Justen Filho

20

) gozam de presunção de legalidade, e, portanto, não podem ser

deliberadamente declarados inválidos sem o devido processo legal. Nesse sentido:
O desfazimento do ato administrativo defeituoso exige a
observância do devido processo legal. Aplicam-se as considerações
acima referidas a propósito de processos litigiosos ou situações
potencialmente litigiosas.
O respeito à a garantia constitucional do devido processo legal, nesta
hipótese, é ainda mais relevante por envolver o desfazimento de um ato
administrativo que goza de presunção de legitimidade. Trata-se de
respeitar a concepção democrática republicana consagrada na CF/1988,
não sendo possível apontar um único argumento que legitime a
recusa da Administração Pública em ouvir previamente o
interessado, facultando-lhe a ampla defesa e o contraditório.21 - grifo
nosso.

Considerando que a anulação de um compromisso arbitral pelo poder público, no

5. Possibilidade de anulação de convenção arbitral pela Administração Pública

Há, ainda, um importante ponto a ser enfrentado, dada a resistência que
determinados setores ainda têm à utilização da arbitragem pela administração pública: a
autotutela do poder público na possibilidade de anulação de seus próprios atos.
CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: Um comentário à Lei 9.307/96 - 3ed. São Paulo:
Editora Atlas, 2009 - p. 47.

16

exercício de seu poder de auto tutela, imprescinde do devido processo legal, e
17 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo - 29ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016
- p. 281
18 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo - 26ed. São Paulo: Atlas, 2013 p. 34
19 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit. - p. 234.
20 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo - 12ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016
- p. 250
21 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo - 12ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016
- p. p. 292/293
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considerando ainda que o motivo de tal anulação seja a legalidade da utilização do
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7. Considerações finais

instituto, ou seja, a disponibilidade do direito objeto do litígio, devemos concluir, sob
nosso entendimento, que tal análise somente poderá ser realizada no âmbito de um

Nosso país, como todo aquele de tradição burocrática, latina e cristã, resulta em

tribunal arbitral, por força do art. 8º da LBA e do princípio da kompetenz-kompetenz, já

um corte antropológico bastante caro ao nosso judiciário: nossos juristas têm o carimbo

abordado no capítulo anterior.

e a forma como fetiche, a cólera como regra o providencialismo como escudo. Somos bons

Notadamente, tal decisão poderá ser questionada no judiciário posteriormente,

de briga, não queremos resolver nossos próprios problemas, delegados, em regra, ao

por força do art. 33 da LBA, seguindo as regras do procedimento comum, conforme a

Estado-Juíz, que além de resolver nossos conflitos por nós, ainda satisfaz o fetiche da

redação do referido artigo. Prevalecerá, até decisão em sentido contrário, àquela tomada

ritualística e da formalidade.

em sede do procedimento arbitral.

Naturalmente, essa construção abarrota o judiciário, causando ineficiência do
sistema, frustração do jurisdicionado e, em não escassas vezes, a piora dos problemas que

6. Procedimento arbitral vs. princípios da administração pública: resta alguma

pretensamente se desejavam ser resolvidos. Os métodos alternativos estão postos

incompatibilidade?

justamente para auxiliar na melhora da fluidez do sistema, e arbitragem se destaca
naquelas situações em que a autocomposição se torna inviável.

Por fim, finalizada a análise de todas as questões levantadas, ainda pode restar

Em razão disso, sua utilização deve ser ampliada, estudada e debatida à exaustão.

dúvidas se o instituto da arbitragem pode ser viabilizado diante das peculiaridades

Para o presente tema, e levando-se em conta essas questões, essa análise se torna

exigidas na resolução de conflitos envolvendo a administração pública.
É importante que se observe que, apesar da defesa irredutível da utilização do
instituto, há de ser reconhecido que um procedimento arbitral envolvendo a
administração pública não tem a mesma liberdade negocial que um procedimento levado
a cabo entre entes privados.

ainda mais essencial: o Estado é o principal usuário do próprio Estado quando se trata de
resolução de conflitos. Muitos desses conflitos, submetidos aos intermináveis meandros
da Justiça estatal, se arrastam causando ainda mais prejuízos o interesse público.
Em razão de tudo isso, tendo à disposição métodos que possam ser ágeis,
eficientes e absolutamente pertinentes aos casos conflituosos, não há razão para deixar a

Notadamente, o art. 37 da Constituição Federal, traz os princípios basilares

forma suplantar resultado. Agilidade no resultado, tecnicidade nas decisões, e certamente

aplicáveis à administração pública direta e indireta: legalidade, impessoalidade,

custos reduzidos (considerando a manutenção de longos anos de um processo em curso

moralidade, publicidade e eficiência. Em razão deles, por exemplo, alguns elementos do

na justiça comum) em nada podem ser considerados um prejuízo ao interesse público,

procedimento arbitral envolvendo a administração pública serão sempre pré-

muito pelo contrário: atendem ao princípio constitucional da eficiência e resultam em

determinados: a arbitragem deverá ser sempre de direito (em respeito ao princípio da

ações efetivas.

legalidade), nunca secreta,mas tendo seus atos divulgados (em respeito ao princípio da
publicidade), e assim por diante.
Diante disso, tais requisitos não obstam a utilização da arbitragem pela

O sistema permite, as legislações contemplam, e a realidade necessita da
utilização da arbitragem pela administração pública! Basta abandonarmos o fetichismo
da toga, e trabalhamos pela verdadeira efetivação do interesse público.

administração pública, mas apenas regulam limites da autonomia contratual ao ser
firmada a convenção de arbitragem. Estes e quaisquer outros não são incompatíveis com
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